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Загальний опис дисципліни 

Дисципліна забезпечує теоретичну підготовку та набуття практичних навичок 

проведення експрес-діагностики стану підприємства, складання прогнозу перспектив 

виникнення та розвитку кризових ситуацій підприємства на підставі експрес-аналізу, 

визначення основних напрямів запобігання, подолання та мінімізації наслідків кризових 

явищ на підприємстві, розробки стратегії розвитку підприємства.  

Метою дисципліни “Антикризове фінансове управління та фінансова безпека 

підприємств” є оволодіння теоретичними знаннями та отримання практичних навичок 

стосовно визначення сутності фінансової кризи підприємства, методичних підходів до 

розробки «правил ефективної поведінки» підприємств за умов кризового стану, аналізу 

шляхів запобігання і подолання кризи у зарубіжних і вітчизняних підприємствах. 

 Завданнями дисципліни є набуття умінь та практичних навичок щодо розв’язання 

проблем, а саме:  

- розпізнавати кризові явища; 

-  прогнозувати наслідки розвитку кризових явищ та їхнього впливу на результати 

діяльності підприємства; 

-  визначати можливості запобігання кризі або її пом’якшення; 

- забезпечити функціонування підприємства в умовах криз;  

- стабілізації діяльності окремих підсистем підприємства для подолання проявів його 

системної кризи;  

- ліквідації наслідків кризи або ліквідація підприємства;  

- розвитку підприємства на новій основі, після подолання кризи. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен знати: 

- причини виникнення кризових явищ в економіці;  

- економічний механізм виникнення кризового стану на підприємстві; 

- методику діагностики кризових ситуацій на підприємстві;  

- ознаки готовності підприємства до попередження, подолання або мінімізації наслідків 

кризових явищ;  

- сучасні методи та інструментарій управління у кризових умовах. 

вміти: планувати, організовувати, проводити наукові дослідження, обробляти, 

аналізувати, захищати та публікувати одержані результати  

Теми лекцій 

Тема 1. Кризи підприємства, сутність і завдання фінансового антикризового 

управління підприємством 

Тема 2. Концептуальні положення діагностики кризи розвитку підприємства 

Тема 3. Методичне забезпечення та практичний інструментарій діагностики кризового 

стану та загрози банкрутства підприємства 

Тема 4. Антикризова програма підприємства і формування системи фінансового 



антикризового управління 

Тема 5. Теоретико-методологічні засади управління фінансовою безпекою 

підприємства 

Тема 6. Оцінка фінансової безпеки підприємства 

Тема 7. Удосконалення організації фінансовою безпекою підприємств 

Тема 8. Розробка стратегії фінансової безпеки підприємств 

 

Теми занять (практичних, семінарських) 
Тема 1. Кризи підприємства, сутність і завдання фінансового антикризового 

управління підприємством 

Тема 2. Концептуальні положення діагностики кризи розвитку підприємства 

Тема 3. Методичне забезпечення та практичний інструментарій діагностики кризового 

стану та загрози банкрутства підприємства 

Тема 4. Антикризова програма підприємства і формування системи фінансового 

антикризового управління 

Тема 5. Теоретико-методологічні засади управління фінансовою безпекою 

підприємства 

Тема 6. Оцінка фінансової безпеки підприємства 

Тема 7. Удосконалення організації фінансовою безпекою підприємств 

Тема 8. Розробка стратегії фінансової безпеки підприємств 
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