
 

Назва 

дисципліни, 

обсяг у кредитах 

ECTS 

Антикризовий менеджмент, 4 кредити 

Загальна 

інформація про 

викладача 

Марценюк Лариса Володимирівна, доктор економічних 

наук, доцент, професор кафедри економіки та 

менеджменту 

Семестр, в якому 

можливе 

(планується) 

вивчення 

дисципліни 

VIII 

Факультети/ННЦ, 

студентам яких 

пропонується 

Економіко-гуманітарний 

Перелік 

компетентностей 

та результати 

навчання, що 

забезпечує 

дисципліна 

Здатність до пошуку, оброблення, аналізу та застосування 

інформації з різних джерел 

В когнітивній сфері: 

- на рівні застосування знань запропонувати заходи з підвищення 

основних результативних показників діяльності структурних 

підрозділів залізниць; 

- на рівні застосування отриманої інформації та аналізу 

зовнішнього середовища вміти передбачати та прогнозувати 

можливі загрози щодо виконання запланованих показників 

виробничо-господарської та фінансової діяльності залізниць; 

- на рівні вивчення особливостей різних видів транспорту в Україні 

та за її межами сформулювати та розробити заходи підвищення 

ефективності діяльності залізниць 

Розуміння предметної та професійної діяльності 

В когнітивній сфері: 

- на рівні застосування знань тлумачити та правильно 

застосовувати до конкретних практичних завдань економіко-

правові норми, положення законів Верховної Ради України, 

постанов КМУ, Міністерства інфраструктури України та ПАТ 

«Укрзалізниця» щодо здійснення діяльності у сфері залізничного 

транспорту; 

- на рівні застосування знань щодо класифікації, джерел 

формування та напрямів використання фінансових ресурсів 

підприємств залізничного транспорту постійно визначати напрями 

підвищення ефективності їх використання; 

- на рівні застосування основних знань аналізувати загрози та 

планувати антикризові заходи;; 

Здатність спілкуватися з представниками інших професійних 

груп різного рівня (з експертами будь-якого господарства 

залізничного транспорту) 

В когнітивній сфері: 

- на рівні знання знаходити найбільш передові концептуальні та 

методологічні засади в управлінні підприємством; 



- на рівні розуміння досліджувати, аналізувати та оцінювати 

існуючі моделі управління підприємствами у країнах світу; 

В психомоторній сфері: 

- на рівні імітації спостерігати за розвитком ринкових відношень 

на транспорті в Україні та Європі; 

В емоційній сфері: 

- на рівні сприйняття вміти дискутувати в галузі професійної 

діяльності та чітко і правильно виконувати поставлені 

керівництвом завдання та своєчасно звітувати про їх виконання. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для 

вивчення 

дисципліни 

Вивчення наступних дисциплін: 

Економіка підприємства.  

Економічна теорія.  

Адміністративний менеджмент.  

Менеджмент. 

Основні теми 

дисципліни 

Тема №1. Сутність та класифікація кризи підприємства.  

Тема №2. Основні ознаки кризового стану підприємницької 

структури. 

Тема №3. Класична  методологія  визначення  кризи  підприємства. 

Тема №4. Діагностика економічної кризи підприємницьких 

структур. 

Тема №5. Регулювання антикризової діяльності підприємств. 

Тема №6. Необхідність і сутність антикризового управління. 

Тема №7. Антикризова система управління підприємством.  

Тема №8. Процеси антикризового управління. 

Тема №9. Технології впровадження антикризових управлінських  

рішень. 

Тема №10. Реорганізація і реструктуризація неплатоспроможних 

підприємств. 

Тема №11. Проектування організації антикризової діяльності на 

підприємстві. 

Тема №12. Розв’язання конфліктних  ситуацій на  підприємстві. 

Тема №13. Антикризовий  моніторинг  стану  підприємства. 

Тема №14. Основні процедури антикризового моніторингу. 

Тема №15. Оцінка  ефективності  функціонування  системи  

антикризового  управління. 

Тема №16. Оцінка соціальної ефективності реалізації антикризових 

заходів на підприємстві. 

Мова викладання Українська 
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