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1. Мета опанування дисципліни: поглиблення і розширення теоретичних знань з 
антикризового менеджменту. 

 
2. Завдання: теоретична і практична підготовка здобувачів ВО у сфері 
антикризового менеджменту; формуванні вмінь та навичок: визначення сутності 
кризових явищ, їх класифікацію та циклічність; визначення сутності та 
особливостей антикризового управління; діагностики виникнення і розвитку 
кризового процесу; ідентифікації стратегічних і тактичних аспектів антикризового 
управління; застосування технологій антикризового управління; визначення 
особливостей кадрового менеджменту в кризових умовах; аналіз, оцінка та 
ідентифікація ризиків в антикризовому управлінні; застосування проактивної та 
реактивної моделей управління кризовими ситуаціями; планування за моделями 
Scenario-Based та Capacity-Based; обґрунтування застосування моделей управління 
життєвим циклом та моделі системи керування інцидентами.. 
 
3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни: 
 
знання і розуміння: 

концепцій, методів та інструментарію антикризового менеджменту, в тому 
числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів; 

психологічних технологій роботи з персоналом; 
наукового, методичного і аналітичного інструментарію для управління в 

непередбачуваних умовах;  
спеціалізованого програмного забезпечення та інформаційних систем для 

вирішення задач управління організацією; 
методи та моделі антикризового менеджменту;  
технологій антикризового управління; 
кадрового менеджменту в кризових умовах; 
 

застосування знань і розумінь: 
уміння критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний 

науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в 
непередбачуваних умовах; 

уміння проектувати ефективні системи управління організаціями; 
уміння планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному 

розрізах; 
уміння організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині 

колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному 
контексті; 



уміння застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та 
інформаційні системи для вирішення задач управління організацією; 

уміння планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, 
фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу); 

уміння керувати діяльністю ринкового суб’єкта, а також його підрозділів, 
груп і мереж, визначати критерії та показники її оцінювання; 

уміння написання плану управління кризисними ситуаціями, плану 
корпоративного управління кризисними ситуаціями, плану врегулювання криз; 

уміння розробки контрольного списку управління кризисними ситуаціями; 
політики антикризового управління. 
 
4. Зміст дисципліни розкривається в темах: 
Тема 1. Кризові явища: зміст, класифікація та циклічність 
Тема 2. Сутність та особливості антикризового управління 
Тема 3. Діагностика виникнення і розвитку кризового процесу 
Тема 4. Стратегія і тактика антикризового управління 
Тема 5. Технологія антикризового управління 
Тема 6. Особливості кадрового менеджменту в кризових умовах 
Тема 7. Ризики в антикризовому управлінні 
Тема 8. Проактивна та реактивна модель управління кризовими ситуаціями 
Тема 9. Scenario-Based та Capacity-Based моделі 
Тема 10. Модель кризи Фінка та інші моделі управління життєвим циклом  
Тема 11. Модель системи керування інцидентами. 
Тема 12. Значимі підходи до антикризового управління 
 
5. Викладацький склад: д.е.н., доцент Іванова Н.С. 


