
Анотація з предмету «Антикризове управління» 

 

Предмет «Антикризове управління» має на меті аналіз досвіду успішного 

подолання кризових явищ, так само як і причин загибелі корпорацій, які не 

знайшли способів їх подолати, дозволяє зробити висновок, що управління 

процесом виживання підприємства в умовах кризи має свою специфіку, яка 

дозволяє  виділити із загальної науки управління антикризове управління як 

особливий напрям, що відрізняється своїм специфічним арсеналом методів і 

прийомів. Метою предмету є засвоєння фундаментальних засад та конкретних 

форм управління підприємствами в динамічному ринковому середовищі, 

формування сучасного економічного мислення, зокрема таких здатностей: 

засвоєння загальних уявлень про сутність антикризового управління та його 

специфічні особливості; ознайомлення з зарубіжним досвідом антикризового 

управління; оволодіння конкретними методами аналізу, виявлення ризиків та 

передвісників кризи, вироблення антикризової стратегії, планування та 

організації практичної реалізації визначених у цій стратегії  цілей; розкриття 

особливостей аналізу середовища інноваційного бізнесу в умовах України, 

проблем, з якими може зустрітись менеджер при подоланні кризових явищ. 

Основні завдання навчальної дисципліни полягають в опануванні 

інструментарію та технологій процесом антикризового управління. 

 

Аннотация по предмету «Антикризисное управление» 

 

Предмет «Антикризисное управление» имеет целью анализ опыта 

успешного преодоления кризисных явлений, так же как и причин гибели 

корпораций, которые не нашли способов их преодолеть, позволяет сделать 

вывод, что управление процессом выживания предприятия в условиях кризиса 

имеет свою специфику, которая позволяет выделить из общей науки 

управления антикризисное управление как особое направление, отличающийся 

своим специфическим арсеналом методов и приемов. Целью предмета является 

усвоение фундаментальных принципов и конкретных форм управления 

предприятиями в динамической рыночной среде, формирование современного 

экономического мышления, в частности таких способностей: усвоение общих 

представлений о сущности антикризисного управления и его специфические 

особенности; ознакомление с зарубежным опытом антикризисного управления; 

овладение конкретными методами анализа, выявления рисков и предвестников 

кризиса, выработки антикризисной стратегии, планирования и организации 

практической реализации определенных в этой стратегии целей; раскрытие 

особенностей анализа среды инновационного бизнеса в условиях Украины, 

проблем, с которыми может встретиться менеджер при преодолении кризисных 

явлений. 

Основные задачи учебной дисциплины заключаются в овладении 

инструментария и технологий процессом антикризисного управления. 

 

 

 



 

Abstract the subject "Crisis Management" 

 

The subject "Crisis Management" aims to analyze the experience of 

successfully overcoming the crisis, as well as the causes of death of corporations 

have found ways to overcome them, leads to the conclusion that the process control 

survival of the enterprise in crisis has its own peculiarities, which allows you to select 

from general science management crisis management as a special area that is 

distinguished by its specific arsenal of methods and techniques. The aim of the 

subject is mastering of fundamentals and specific forms of business management in a 

dynamic market environment, the formation of modern economic thinking, including 

the following capabilities: learning general ideas about the nature of crisis 

management and its specific features; familiarization with international experience of 

crisis management; mastery of specific methods of analysis, identify risks and 

precursors crisis, anti-crisis strategy formulation, planning and organization of 

practical implementation identified in this strategy objectives; Disclosure analysis 

environment features an innovative business in Ukraine, problems which can meet 

the manager in overcoming the crisis. 

The main objectives of the course are to mastering tools and technology 

process of crisis management. 


