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А
Мета і задачі дисципліни
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.
Завдання:
- засвоєння методології дослідження кризових явищ в діяльності
підприємства;
- надання навичок антикризового управління підприємством;
- формування навичок обґрунтування антикризової програми підприємства;
- опанування методичних підходів до оцінки вірогідності банкрутства
підприємства та наслідків виникнення такої ситуації;
- обґрунтування
механізмів
стабілізації
господарсько-фінансової
діяльності підприємства при загрозі банкрутства концептуального
бачення.
B
Тематика дисципліни
1. Суть 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. Оцінка вірогідності банкрутства підприємства
6. Оцінка наслідків виникнення ситуації банкрутства
7. Потенціал виживання підприємства
8. Формування антикризової програми підприємства
9. Механізми стабілізації господарсько-фінансової діяльності підприємства
при загрозі банкрутства
C
Стиль та методика навчання
Організаційно- Лекційні та практичні заняття
методичні
форми
вивчення
Форми
Поточний контроль, модульні контрольні роботи, індивідуальні завдання,
контролю
усний екзамен, курсова робота
D
Компетентності
ЗК10. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної
Загальні
діяльності, здатність управляти, виявляти ініціативу та підприємливість,
забезпечувати якість виконуваних робіт.
Фахові
СК1. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний
інструментарій для управління економічною діяльністю.
СК3. Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані,
науково-аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних
економічних завдань.
СК7. Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного
розвитку суб’єктів господарювання.
СК8. Здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки
управлінських рішень.
E
Основні результати навчання

РН1. Вміти використовувати методи та правила управління інформацією та

роботу з документами за професійним спрямуванням. Володіти
методиками та сучасними засобами інформаційних технологій.
РН8. Уміння застосовувати знання і розуміння для розв’язання задач, які
характерні економіці.
РН17. Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науковопрактичних проблем на абстрактному рівні шляхом декомпозиції їх на
складові.
РН22.Вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і
аналітичний інструментарій для управління економічною діяльністю.
РН27.Обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку
суб’єктів господарювання.
РН28.Оцінювати
можливі
ризики,
соціально-економічні
наслідки
управлінських рішень.
РН34.Вміти визначати, аналізувати та поєднувати інформацію з різних
джерел, виявити аналітико-синтетичний зміст та підготовити нову форму
вторинної інформації.
РН36.Встановлювати економічні зв’язки між елементами системи
управління підприємством, володіти технологіями інтегрованого управління
матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками підприємства.
РН37. Вміти обґрунтовувати фінансові результати діяльності підприємства.
РН41.Вміти застосовувати інструменти аналітичного забезпечення
сучасних систем управління з урахуванням особливостей функціонування
та розвитку суб’єктів господарювання в умовах невизначеності.
РН42. Розв'язувати складні наукові проблеми і вирішувати задачі в умовах
невизначеності із застосуванням сучасних управлінських підходів, методів,
прийомів.

