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Викладач
А
Мета і задачі дисципліни
Мета: розкриття теоретико-методологічних засад та практичного
інструментарію антикризового управління, що є базовою платформою
формування компетенцій магістрантів щодо вирішення проблемних
ситуацій та прийняття обґрунтованих управлінських рішень.
Задачі:
- засвоєння методології дослідження кризових явищ в діяльності
підприємницьких структур;
- надання навичок антикризового управління підприємницькими
структурами;
- формування навичок обґрунтування антикризової програми суб’єктів
господарювання;
- опанування методичних підходів до оцінки вірогідності банкрутства
підприємницьких структур та наслідків виникнення такої ситуації;
- обґрунтування
механізмів стабілізації господарсько-фінансової
діяльності підприємницьких структур при загрозі банкрутства
концептуального бачення.
B
Тематика дисципліни
1. Суть і методологія дослідження кризових явищ в діяльності
підприємницьких структур
2. Антикризове управління підприємницькими структурами
3. Оцінка фінансового стану підприємницьких структур
4. Інститут банкрутства як механізм регулювання економіки
5. Оцінка вірогідності банкрутства підприємницьких структур
6. Оцінка наслідків виникнення ситуації банкрутства
7. Потенціал виживання суб’єктів господарювання
8. Формування антикризової програми підприємницьких структур
9. Механізми
стабілізації
господарсько-фінансової
діяльності
підприємницьких структур при загрозібанкрутства
C
Стиль та методика навчання
Організаційно- Лекційні та практичні заняття
методичні
форми
вивчення
Поточний контроль, модульні контрольні роботи, індивідуальні
Форми
завдання, усний екзамен, курсова робота
контролю
D
Компетентності
ЗС2. Здатність проводити дослідження з використанням теоретичних та
прикладних досягнень в сфері підприємництва, торгівлі та біржової
діяльності
ЗС3. Здатність до ефективного управління діяльністю суб’єктів
господарювання в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
ЗС5. Здатність до науково-дослідної та аналітичної роботи, інноваційної
діяльності з метою отримання нових знань та їх використання для
експертної оцінки господарських ситуацій і прийняття управлінських

E

рішень
ЗС7. Здатність проводити оцінювання товарів і послуг в
підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.
ЗС9. Здатність до вирішення проблемних питань і нестандартних
ситуацій у професійній діяльності в т.ч. в умовах невизначеності та
ризиків
Основні результати навчання
РН21. Уміти продукувати нові ідеї щодо розвитку підприємницьких,
торговельних та біржових структур і впроваджувати їх.
РН23. Визначати, аналізувати проблеми та розробляти заходи по їх
вирішенню.
РН24. Виявляти ініціативу і самостійність дій в різних ситуаціях,
критично оцінювати явища та процеси у сфері підприємництва, торгівлі
і біржової діяльності.
РН25. Застосовувати бізнес-комунікації для підтримки взаємодії
підприємства з його внутрішнім та зовнішнім середовищем.
РН27. Вміти здійснювати теоретичні і прикладні дослідження у сфері
підприємницької, торговельної та біржової діяльності з використанням
сучасних методів і технологій.
РН28. Оцінювати товари, послуги, а також процеси, що відбуваються в
підприємницьких, торговельних і біржових структурах, та робити
відповідні висновки для прийняття підприємницьких рішень.
РН29. Вміти управляти суб’єктами господарювання у сфері
підприємницької, торговельної та біржової діяльності з метою
забезпечення їх ефективності.
РН30. Демонструвати вміння вирішувати проблемні ситуації, що
виникають в діяльності підприємницьких, торговельних та біржових
структур за умов невизначеності і ризиків.
РН31. Впроваджувати та реалізовувати інноваційні проекти з метою
створення умов для ефективного функціонування та розвитку
підприємницьких, торговельних і біржових структур.

