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ВСТУП 

 

 

Особливого значення в сьогоднішніх умовах набуває формування 

ефективного механізму управління підприємствами, заснованого на аналізі їх 

фінансово-економічного стану. Даний підхід нерозривно пов'язаний з 

антикризовим управлінням.  

Навчальний посібник підготовлений з метою допомогти студентам 

спеціальності 051 «Економіка» у вивченні теоретичного та методичного 

матеріалу, набутті практичних навичок антикризового управління 

підприємством. Дисципліна «Антикризове управління підприємством» 

завершує формування системи знань студентів спеціальності 051 

«Економіка», рівень опанування яких встановлюється при подальшому 

виконанні та захисті дипломної роботи рівня магістра.  

Вивчення даного курсу відіграє важливу роль в опануванні 

теоретичних знань та практичних навичок для передбачення небезпеки 

кризи, аналізу її симптомів, заходів щодо зниження негативних наслідків 

кризи і використання її факторів для подальшого розвитку. Криза 

характеризується великою кількістю взаємопов'язаних ситуацій, що 

підвищують складність і ризик управління. При цьому можливі віддалення 

кризи та її профілактика, стабілізація кризи, переростання однієї в іншу, 

вихід з кризи. 

Основні завдання курсу – сформувати знання, уміння та навички щодо 

розв’язання проблем: розпізнавання кризових явищ; прогнозування наслідків 

розвитку кризових явищ та їхнього впливу на результати діяльності 

підприємства; визначення можливостей запобігання кризі і/або її 

пом’якшення; забезпечення функціонування підприємства в умовах криз; 

стабілізації діяльності окремих підсистем підприємства для подолання 

(пом’якшення) проявів системної кризи підприємства в цілому для створення 

можливостей його подальшого розвитку або (якщо антикризові заходи не 

спрацювали) – ліквідації (різними шляхами); ліквідація наслідків кризи і/або 

ліквідація підприємства (зокрема, за процедурою банкрутства); розвитку 

підприємства на новій основі, якщо кризу вдалось подолати. 

Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми 

дисципліни «Антикризове управління підприємством» і охоплює наступні 

теми: поняття та класифікація криз; кризи в розвитку підприємства; основні 

риси антикризового управління; діагностика криз в процесах управління; 

стратегія і тактика в антикризовому управлінні; банкрутство та ліквідація 

підприємства; ризики в антикризовому управлінні; інновації в 

антикризовому управлінні; інвестиційна політика в антикризовому 

управлінні; технології антикризового управління; антикризове управління 

персоналом підприємства. 

Для самоконтролю підготовки студента з теоретичного матеріалу в 

навчальному посібнику передбачені теоретичні питання. 
 


