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1. Опис дисципліни 

 

Найменування показників Характеристика дисципліни 

Обов'язкова (для студентів спеціальності "назва 

спеціальності")/ вибіркова дисципліна 

Обов’язкова для студентів 

спеціальності  076 

«Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» 

Семестр (осінній / весняний) весняний 

Кількість кредитів 5 

Загальна кількість годин 150 

Кількість модулів 1 

Лекції, годин 10 

Практичні / семінарські, годин 8 

Лабораторні, годин - 

Самостійна робота, годин 132 

Вид контролю екзамен 

 
2. Програма дисципліни 

 

Ціль – поглиблення теоретичних знань студентів і набуття ними 

практичних навичок для ухвалення рішень в кризових ситуаціях і 

антикризового управління підприємством. 

Завдання: вивчення причин виникнення кризових явищ в економіці та в 

системі управління; вивчення економічного механізму виникнення кризового 

стану на підприємстві; оволодіння методикою діагностики кризових ситуацій 

на підприємстві; вивчення основних ознак готовності підприємства, його 

менеджерів і персоналу до попередження, подолання або мінімізації наслідків 

кризових явищ; вивчення методики розробки стратегій і підходів до розвитку 

підприємства з урахуванням потенційних кризових явищ; оволодіння 

сучасними методами та інструментарієм управління у кризових умовах;  

набуття вмінь творчо підходити до процесу оцінки і прогнозування фінансово-

економічної діяльності підприємства,  набуття вмінь здійснювати вибір 

методології аналізу, розробляти антикризові програми, набуття вмінь 

застосовувати методичний апарат та інструментарій економічного 

діагностування для оцінки санаційної можливості, потенціалу виживання 

підприємства, а також для визначення механізмів стабілізації господарсько-

фінансової діяльності підприємства при загрозі банкрутства. 

Предмет: профілактика, діагностика і подолання кризових явищ на рівні 

підприємства. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Сутність і методологія дослідження кризових явищ в діяльності 

підприємства 

2. Антикризове управління підприємством 

3. Оцінка фінансового стану підприємства 



4. Інститут банкрутства як механізм регулювання економіки 

5.  Діагностика вірогідності банкрутства підприємства 

6. Оцінка наслідків виникнення ситуації банкрутства на підприємстві 

7. Потенціал виживання підприємства 

8. Формування антикризової програми підприємства 

9.Механізми стабілізації господарсько-фінансової діяльності 

підприємства при загрозі банкрутства 
 

 

3. Структура дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин (денна форма навчання) 

усього 
у тому числі 

лекц. пр./сем. лаб. СРС 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні аспекти антикризового управління 

підприємством 

Тема 1. Сутність і методологія 

дослідження кризових явищ в 

діяльності підприємства 

12 - - - 12 

Тема. 2.Антикризове управління 

підприємством 
15 1 1 - 13 

Тема 3. Оцінка фінансового стану 

підприємства 
17 1 1 - 15 

Тема 4. Інститут банкрутства як 

механізм регулювання економіки 
12 - - - 12 

Разом за змістовим модулем 1 56 2 2 - 52 

Змістовий модуль 2. Механізми стабілізації економічної діяльності підприємства 

Тема 5.  Діагностика вірогідності 

банкрутства підприємства 
22 2 2 - 18 

Тема 6. Оцінка наслідків виникнення 

ситуації банкрутства на підприємстві 
16 1 1 - 14 

Тема 7. Потенціал виживання 

підприємства 
19 2 1 - 16 

Тема 8. Формування антикризової 

програми підприємства 
20 2 2 - 16 

Тема 9. Механізми стабілізації 

господарсько-фінансової діяльності 

підприємства при загрозі банкрутства 

17 1 - - 16 

Разом за змістовим модулем 2 94 8 6 - 80 

Усього годин  150 10 8 - 132 

  



4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять 

 
№ 

з/п 
Вид та  тема семінарського заняття 

Кількість 

годин 

1 

Семінар з виконанням розрахункових задач 

Тема 1. Антикризове управління підприємством. Оцінка 

фінансового стану підприємства 

2 

2 
Семінар з виконанням розрахункових задач 

Тема 2. Діагностика вірогідності банкрутства підприємства 
2 

3 
Тема 3. Оцінка наслідків виникнення ситуації банкрутства на 

підприємстві  та потенціал виживання підприємства 
2 

4 
Семінар з виконанням розрахункових задач 

Тема 4. Формування антикризової програми підприємства 
2 

Всього 8 

 

 

5. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 

сформованості компетентностей студента оцінюються у випадку проведення 

екзамену: впродовж семестру (50 балів) та при проведені підсумкового 

контролю - екзамену (50 балів). 

 

Оцінювання студентів протягом семестру 

(заочна форма навчання) 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

тест 

(екзамен) 

Сума в 

балах 

Змістовий  

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Індивідуальне 

завдання 
100 

15 20 15 50 

 

Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни 

 

Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, 

отриманих за результатами екзамену та за результатами складання змістових 

модулів. Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання 

загальних результатів вивчення дисципліни (модулю). 

Оцінка 

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала 

90-100 A 5, «відмінно» 

80-89 B 
4, «добре» 

75-79 C 

70-74 D 
3, «задовільно» 

60-69 E 



35-59 FX 
2, «незадовільно» 

0-34 F 
 

 


