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Метою є набуття знань з методології та практичного управління банками та 

підприємствами як соціально-економічними системами, чіткого уявлення про 

природу, причини і типологію криз на макро- та мікроекономічному рівнях, шляхи 

їх ідентифікації, мінімізації, методів й механізмів превентивного і реактивного 

менеджменту. 

Основні завдання полягають у набутті теоретичних, методичних та 

методологічних знань та навиків щодо здатності: 

 ідентифікувати кризові явища і загрози з позицій симптомів, причин, 

природи, рівня, тривалості впливу впливу, наслідків; 

 застосовувати інструментарій антикризового управління діяльністю 

суб’єктів господарювання;  

 впроваджувати методи та інструменти превентивного та реактивного 

менеджменту в умовах ідентифікації латентних та реальних криз;  

 забезпечувати функціонування суб’єктів господарювання в умовах криз 

(особливо локальних, а також системної, стратегічної); 

 використовувати сучасні форми, методи, важелі, інструменти 

антикризового управління діяльністю суб’єктів господарювання;  

 застосовувати сучасні методичні підходи до виявлення кризових явищ, 

ідентифікації типів й глибини кризи;  

 прогнозувати наслідки розвитку криз і їх вплив на результати діяльності 

суб’єктів господарювання;  

 визначати ефективність діяльності суб’єктів господарювання в умовах 

впровадження антикризового менеджменту;  

 розробляти й впроваджувати стратегії антикризового управління 

діяльністю суб’єктів господарювання;  

 розробляти моделі антикризового розвитку суб’єктів господарювання з 

позицій подальшого функціонування, реорганізації, ліквідації;  

 застосовувати методи антикризового управління суб’єктами 

господарювання в умовах реального та прихованого банкрутства. 

Зміст серії семінарів 

Модуль 1. Ідентифікація криз та основи антикризового управління 

суб’єктом господарювання. 

1. Криза на макро- та мікрорівні: економічний зміст і фактори, що її 

зумовлюють. 



2. Основи антикризового управління суб’єктами господарювання. 

3. Управління ризикозахищеністю суб’єкта господарювання. 

4. Система раннього попереджування та реагування. 

Модуль 2. Методи та інструменти антикризового управління 

суб’єктом господарювання. 

5. Механізм антикризового управління суб’єктом господарювання та 

його складові 

6. Роль реструктуризації підприємств у процесі антикризового 

управління. 

7. Санація як ключовий інструмент антикризового управління. 

8. Оцінювання вартості майна підприємства. 

9. Реінжиніринг як складова антикризового управління. 

Модуль 3. Інноваційно-інвестиційні та стратегічні напрями 

антикризового управління суб’єктами господарювання. 

9. Стратегія в антикризовому управлінні.  

10. Інвестиції та інновації в антикризовому управлінні 

11. Маркетинг в антикризовому управлінні. 

12. Інститут банкрутства як механізм регулювання ринкової економіки. 

У результаті вивчення слухачі мають: 

знати: уміти: 

 суть, завдання, характерні ознаки 

та необхідність здійснення 

антикризового управління; 

 форми, методи та інструменти 

антикризового управління; 

 особливості реактивного та 

превентивного антикризового 

менеджменту; 

 механізм формування стратегії 

антикризового управління; 

 порядок здійснення санації, 

реорганізації та реструктуризації в 

антикризовому менеджменті; 

 інноваційно-інвестиційний 

антикризовий менеджмент та його 

особливості; 

 систему раннього попередження 

та реагування в антикризовому 

управлінні. 

 здійснити комплексний аналіз фінансово-

економічної діяльності суб’єкта 

господарювання в контексті виявлення 

ризиків, загроз, небезпек; 

 визначити стан фінансового забезпечення, 

інноваційно-інвестиційної спроможності 

підприємства; 

 ідентифікувати ризики, загрози, небезпеки, 

здійснити їх кількісну та яксну оцінку; 

 розробити інструментарій превентивного 

антикризового менеджменту; 

 впровадити методи реактивного 

антикризового управління, дослідити їх 

вплив на прибутковість та ефективність 

організації; 

 визначити обсяг та методи санації 

суб’єктів господарювання; 

 оцінити вартість суб’єкта господарювання 

в процесі реорганізації та реструктуризації; 

 обґрунтувати стратегію антикризового 

управління суб’єктом господарювання. 
За результатами успішного проходження серії семінарів здобувач вищої 

освіти отримує Сертифікат про проходження навчання у неформальній освіті. 


