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1. Структура навчальної дисципліни 

Показник 

Всього годин 

Денна форма 

навчання 

Заочна 

(дистанційна) 

форма навчання 

Кількість кредитів/годин 4/120 4/120 

Аудиторні заняття/годин 42 5 

Самостійна робота/годин 78 115 

Аудиторні заняття 

- лекції, годин 28 3 

- практичні заняття, годин 14 2 

Самостійна робота 

- опрацювання лекційного матеріалу, 

підготовка практичних занять 

28 14 

- опрацювання окремих розділів 

програми,  

     які не виносяться на лекції 

26 58 

- виконання індивідуальних завдань 6 6 

- підготовка та складання екзамену,  

     реферату, тестування 

18 18 

Екзамен   

 

Частка годин самостійної роботи студента: 

- денна форма навчання - 65%; 

- заочна (дистанційна) форма навчання –95,83 %. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

2.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Проблеми теорії і практики 

менеджменту» є формування у майбутніх економістів і менеджерів здатності 

самостійно мислити, поступово переходячи до опанування ефективних прийомів і 

методів розв’язання насущних підприємницьких проблем, антикризового 

управління та набуваючи необхідних навичок, визначати актуальні проблеми 

розвитку організацій, приймати та реалізовувати управлінські рішення; розкриття 

майбутнім менеджерам загальних принципів, понять, категорій та 

закономірностей розвитку науки управління; постановка та оцінка основних 

проблем та складностей у теорії та практиці науки управління; визначення 

сутності, місця, ролі, основних видів проблем кризових явищ та стадії розвитку 

кризи підприємства; розкриття методичних підходів до розробки «правил 

ефективної поведінки» за умов кризового стану. 

2.2. Завдання навчальної дисципліни  

За результатами вивчення дисципліни студент повинен продемонструвати 

такі результати навчання: 

 використовувати набуті навики та теоретичні знання з управління 



  

кризовими ситуаціями для прийняття управлінських рішень; 

 застосовувати абсолютні та відносні показники для виміру ризику 

настання кризи на підприємстві; 

 приймати та реалізовувати відповідні управлінські рішення; 

 використовувати відповідний економіко-математичний апарат у процесі 

аналізу результатів діяльності організації та обґрунтування проектів щодо 

подолання кризових явищ на підприємстві; 

 мотивувати учасників до дій в умовах кризового стану; 

 вживати відповідних заходів у разі санації або банкрутства підприємства; 

 прогнозувати наслідки розвитку кризових явищ та їхнього впливу на 

результати діяльності підприємства. 

 

3. Опис навчальної дисципліни 

3.1. Лекційні заняття 

№ Тема заняття та короткий зміст 
Кількість годин 

ДФН ЗФН 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН 

ПІДПРИЄМСТВ 

1 Тема1.  Концепція життєвого циклу підприємства та 

її використання в побудові системи управління 

1. Сутність концепції життєвого циклу реальних систем.  

2. Характеристика основних фаз життєвого циклу 

підприємства. 

3. Управління життєвим циклом підприємства. 

2,8 0,3 

2 Тема 2. Вплив зовнішнього середовища на 

тривалість та конфігурацію життєвого циклу 

підприємства та особливості формування 

економічної проблематики 

1. Кризовий стан середовища та його вплив на 

діяльність підприємства. 

2. «Хвильові процеси» в зовнішньому середовищі. 

3. Характеристика взаємодії «хвильових процесів» та 

окремих фаз циклів. 

2,8 0,3 

3 Тема 3. Місце, роль та особливості кризових явищ у 

загальній проблематиці реально існуючих 

виробничих систем 

1. Види кризових явищ на підприємстві. 

2. Характеристика криз в організації. 

3. Проблеми ризиків як об’єкт антикризового 

управління. 

4. Особливості кризових явищ на підприємствах різного 

типу та механізму їх перебігу. 

2,8 0,3 



  

4 Тема 4. Проблеми логістики – криза збуту та 

матеріально-технічного забезпечення 

1. Характеристика механізмів формування локальної 

кризи збуту. Чинники та методи, що дають змогу її 

ідентифікувати.  

2. Зміст та методи розробки тактичних заходів 

забезпечення функціонування відділів маркетингу та 

збуту в умовах кризи. 

3. Проведення продуктової реструктуризації та 

розробка відповідних стратегій.   

2,8 0,3 

5 Тема 5. Проблематика у сфері фінансів – фінансова 

криза 

1. Сутність та місце фінансової кризи у низці кризових 

явищ підприємства.  

2. Симптоми, причини та механізми формування 

фінансової кризи підприємств. 

3. Аналіз фінансового стану підприємства як інструмент 

запобігання та виводу підприємства з кризи. 

4. Структура та зміст програми щодо фінансового 

оздоровлення підприємства.  

2,8 0,3 

МОДУЛЬ 2. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ 

6 Тема 6. Проблеми матеріально-технічного 

забезпечення (криза постачання) 

1. Сутність та місце кризи постачання в низці кризових 

явищ на підприємстві.   

2. Основні симптоми й причини формування локальної 

кризи постачання та її вплив на формування системної 

кризи підприємства. 

3. Аналіз ресурсного потенціалу підприємства. 

4. Розробка ресурсних стратегій та відповідних заходів 

зменшення ймовірності виникнення кризи. 

2,8 0,3 

7 Тема 7. Проблеми виробничо-технологічного 

характеру та інноваційних впроваджень  

1. Сутність та місце виробничо-технологічної кризи у 

низці кризових явищ на підприємстві.  

2. Основні симптоми та причини виробничої кризи. 

Вплив виробничо-технологічної кризи на формування 

системної. 

3. Методи аналізу виробничого потенціалу та 

технології, використовуваної на підприємстві. 

4. Стратегії подолання виробничо-технологічної кризи. 

Виробничо-технологічна реструктуризація (у різних 

формах). 

5. Управління виробничою системою на різних стадіях 

2,8 0,3 



  

розвитку кризи та програмування як засіб уникнення 

виробничої кризи на підприємстві. 

6. Проблеми менеджменту інноваційної діяльності. 

8 Тема 8. Проблеми управління персоналом 

1. Сутність та місце кризи управління персоналом в 

організації. 

2. Симптоми, причини та механізми формування кризи 

управління персоналом. 

3. Запобігання, ідентифікація та подолання кризи 

управління персоналом. Типологія криз.  

4. Кадрове планування організації в антикризовому 

управлінні. 

2,8 0,3 

9 Тема 9. Організаційна криза як складова системи 

організаційних проблем 

1. Симптоми, причини та механізм формування 

організаційної кризи підприємства. 

2. Аналіз особливостей протікання організаційної 

кризи. 

3. Сутність, основні принципи та технологія 

впровадження організаційно-управлінської 

реструктуризації. 

4. Підсистема антикризового управління. 

2,8 0,3 

10 Тема 10. Антикризове управління підприємства. 

Банкрутство як форма ліквідації системної кризи 

підприємства 

1. Загальна характеристика та основні етапи 

антикризового управління. 

2. Типи антикризової реакції та антикризового 

управління. 

3. Типи антикризової реакції та антикризового 

управління. 

4. Типи антикризової реакції та антикризового 

управління. 

5. Загальна схема процедури банкрутства. 

2,8 0,3 

УСЬОГО годин: 28 3 

 

3.2. Практичні заняття 

№ Тема заняття та короткий зміст 
Кількість годин 

ДФН ЗФН 

1 Практичне заняття №1 

Тема: Концепція життєвого циклу підприємства та її 

використання в побудові системи управління. Вплив 

зовнішнього середовища на тривалість та конфігурацію 

життєвого циклу підприємства та особливості 

2 0,3 



  

формування економічної проблематики 

1. Обговорення питань теми: 

 Сутність концепції життєвого циклу реальних систем.  

 Характеристика основних фаз життєвого циклу 

підприємства. 

 Управління життєвим циклом підприємства. 

 Кризовий стан середовища та його вплив на діяльність 

підприємства. 

 «Хвильові процеси» в зовнішньому середовищі. 

 Характеристика взаємодії «хвильових процесів» та 

окремих фаз циклів. 

2. Програмований контроль. 

3. Розгляд індивідуальних завдань. 

2 Практичне заняття №2 

Тема. Місце, роль та особливості кризових явищ у 

загальній проблематиці реально існуючих виробничих 

систем 

1. Обговорення питань теми: 

 Види кризових явищ на підприємстві. 

 Характеристика криз в організації. 

 Проблеми ризиків як об’єкт антикризового 

управління. 

 Особливості кризових явищ на підприємствах різного 

типу та механізму їх перебігу. 

2. Програмований контроль. 

3. Розгляд індивідуальних завдань. 

1,5 0,2 

3 Практичне заняття №3 

Тема: Проблеми логістики – криза збуту та 

матеріально-технічного забезпечення 

1.  Обговорення питань теми: 

 Характеристика механізмів формування локальної 

кризи збуту. Чинники та методи, що дають змогу її 

ідентифікувати.  

 Зміст та методи розробки тактичних заходів 

забезпечення функціонування відділів маркетингу та 

збуту в умовах кризи. 

 Проведення продуктової реструктуризації та розробка 

відповідних стратегій.   

2. Програмований контроль. 

3. Розгляд індивідуальних завдань. 

1,5 0,2 



  

4 Практичне заняття №4 

Тема: Проблематика у сфері фінансів – фінансова криза 

1. Обговорення питань теми: 

 Сутність та місце фінансової кризи у низці кризових 

явищ підприємства 

 Симптоми, причини та механізми формування 

фінансової кризи підприємств. 

 Аналіз фінансового стану підприємства як інструмент 

запобігання та виводу підприємства з кризи. 

  Структура та зміст програми щодо фінансового 

оздоровлення підприємства.  

2. Програмований контроль. 

3. Модульний контроль – тестування. 

2 0,3 

5 Практичне заняття №5 

Тема. Проблеми матеріально-технічного забезпечення 

(криза постачання). Проблеми виробничо-технологічного 

характеру та інноваційних впроваджень  

1. Обговорення питань теми: 

 Сутність та місце кризи постачання в низці кризових 

явищ на підприємстві.   

 Основні симптоми й причини формування локальної 

кризи постачання та її вплив на формування системної 

кризи підприємства. 

 Аналіз ресурсного потенціалу підприємства. 

 Розробка ресурсних стратегій та відповідних заходів 

зменшення ймовірності виникнення кризи. 

 Сутність та місце виробничо-технологічної кризи у 

низці кризових явищ на підприємстві.  

 Основні симптоми та причини виробничої кризи. 

Вплив виробничо-технологічної кризи на формування 

системної. 

 Методи аналізу виробничого потенціалу та технології, 

використовуваної на підприємстві. 

 Стратегії подолання виробничо-технологічної кризи. 

Виробничо-технологічна реструктуризація (у різних 

формах). 

 Управління виробничою системою на різних стадіях 

розвитку кризи та програмування як засіб уникнення 

виробничої кризи на підприємстві. 

 Проблеми менеджменту інноваційної діяльності. 

2. Програмований контроль. 

3. Розгляд індивідуальних завдань. 

3 0,3 

6 Практичне заняття №6 3 0,2 



  

Тема. Проблеми управління персоналом. Організаційна 

криза як складова системи організаційних проблем 

1. Обговорення питань теми: 

 Сутність та місце кризи управління персоналом в 

організації. 

 Симптоми, причини та механізми формування кризи 

управління персоналом. 

 Запобігання, ідентифікація та подолання кризи 

управління персоналом. Типологія криз.  

 Кадрове планування організації в антикризовому 

управлінні. 

 Симптоми, причини та механізм формування 

організаційної кризи підприємства. 

 Аналіз особливостей протікання організаційної кризи. 

 Сутність, основні принципи та технологія 

впровадження організаційно-управлінської 

реструктуризації. 

 Підсистема антикризового управління. 

2. Програмований контроль. 

3. Розгляд індивідуальних завдань. 

7 Практичне заняття №7 

Тема. Антикризове управління підприємства. 

Банкрутство як форма ліквідації системної кризи 

підприємства 

1. Обговорення питань теми: 

 Загальна характеристика та основні етапи 

антикризового управління. 

 Типи антикризової реакції та антикризового 

управління. 

 Типи антикризової реакції та антикризового 

управління. 

 Типи антикризової реакції та антикризового 

управління. 

 Загальна схема процедури банкрутства. 

2. Розгляд індивідуальних завдань. 

3. Модульний контроль – тестування. 

1 0,5 

УСЬОГО годин: 14 2 
 

3.3. Самостійна робота 

№ Найменування робіт 
Кількість годин 

ДФН ЗФН 

1 Опрацювання теоретичних основ прослуханого 

лекційного матеріалу 

28 14 



  

2 Опрацювання окремих розділів програми, які не 

виносяться на лекції: 

16 67 

3 Опрацювання законодавчих та нормативних 

документів: 

 Господарський кодекс України  

 Закон України «Про підприємництво»  

 Закон України «Про банки і банківську діяльність»  

 Закон України "Про Державний бюджет України"»  

 Закон України «Про фінансові послуги та 

державне регулювання ринків фінансових послуг»  

 Закон України  «Про власність» 

 Закон України  «Про зовнішньоекономічну 

діяльність» 

 Закон України  «Про оподаткування прибутку 

підприємств” 

 Закон України  «Про податок на додану вартість» 

 Закон України  «Про відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом» 

 Закон України «Про банкрутство»  

10 10 

3 Виконання індивідуальних завдань 6 6 

4 Підготовка до проведення контрольних заходів 

(здача змістових модулів, екзамену) тощо.  

18 18 

УСЬОГО годин: 78 115 
 

Форма підсумкового семестрового контролю – екзамен 
 

Модуль 1 Модуль 2 
Підсумковий 

контроль 

 

Разом з 

дисципліни 

Тестування 
Практична 

робота 
Тестування 

Практична 

робота 

20 20 20 15 25 100 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
75-81 С 

67-74 D 
задовільно  

60-66 Е  



  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

1-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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8. Зміни та доповнення до робочої програми навчальної дисципліни 

 

№ Зміст внесених змін (доповнень) 
Дата і № протоколу 

засідання кафедри 
Примітки 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


