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дисципліни 
1 семестр 

Факультети/ННЦ, 
студентам яких 
пропонується 

Для магістрів Економіко-гуманітарного факультету, ОПП «Управління 
фінансово-економічною безпекою» 

Перелік компетентностей та 
результатів навчання, що 

забезпечує дисципліна 

Спеціальні (предметні) компетентності. Здатність до абстрактного мислення, 
аналізу, синтезу та встановлення взаємозв’язків між соціально-економічними 
явищами та процесами. Навички використання інформаційно-комунікаційних 
технологій для пошуку, оброблення, аналізування та використання інформації з 
різних джерел. Здатність працювати в команді та налагоджувати 
міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань. 
Результати навчання. Розробляти  та удосконалювати корпоративну безпеку 
підприємства, проектувати  та розвивати її елементи. Здійснювати загальний 
контроль за діяльністю структурних підрозділів щодо забезпечення фінансово-
економічної безпеки та проводити корпоративну розвідку в фінансово-
економічній сфері. Приймати участь у розробці програмних заходів в сфері 
фінансово-економічної безпеки. Сприяти моніторингу та контролю у сфері 
управління фінансово-економічною безпекою. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 

«Менеджмент організації», «Організація і управління майновою та особистою 
безпекою підприємця», «Професійна психологія», «Правове забезпечення 
безпеки підприємств в Україні» 

Основні теми дисципліни 

16 годин лекцій та 16 годин практичних занять 
Лекції: 

Тема 1. Основи теорії циклів і криз, Тема 2. Кризи підприємства і завдання 
антикризового управління, Тема 3. Сутність та специфіка антикризового 
управління підприємством, Тема 4. Стратегічні аспекти антикризового 
управління підприємством, Тема 5. Концептуальні положення діагностики 
кризи розвитку підприємства, Тема 6. Методичне забезпечення та практичний 
інструментарій діагностики кризового стану та загрози банкрутства 
підприємства, Тема 7. Діагностика потенціалу виживання підприємства, Тема 8. 
Антикризова програма підприємства і формування системи антикризового 
управління 

Практичні заняття: 
ПЗ 1. Кризові явища. Їх класифікація та циклічність, ПЗ 2. Життєвий цикл 
підприємства та стійкість його розвитку, ПЗ 3. Заходи державного 
антикризового регулювання, ПЗ 4. Сутність та особливості антикризового 
управління, ПЗ 5. Діагностика виникнення і розвитку кризового процесу, ПЗ 6. 
Стратегія і тактика антикризового управління, ПЗ 7. Банкрутство, ліквідація та 
санація як методи антикризового управління, ПЗ 8. Особливості кадрового 
менеджменту в кризових ситуаціях 

Мова викладання Українська 
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