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Рівень вищої освіти 

(перший (бакалаврський), 

другий (магістерський) 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна фахового вибіркового компонента ОП 

Курс 1 

Семестр 1 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

4,0/120 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Знання з основних аспектів управління підприємством у кризових 

ситуаціях; ознайомлення з досвідом антикризового управління за 

літературними джерелами зарубіжних авторів; розвинення і 

вдосконалення особистих якостей студентів – майбутніх 

фахівців, які потрібні в управлінській діяльності у кризових 

ситуаціях на підприємствах.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Метою вивчення дисципліни є сформувати знання і навички 

управління у кризових ситуаціях, навчитися розв`язувати складні 

завдання стратегічного значення в ринкових умовах, 

організовувати системи управління, адекватні вимогам сучасної 

економіки 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Знати: характер кризових явищ в економіці; економічний механізм 

виникнення кризового стану на підприємстві; основні умови 

готовності підприємства, його менеджерів і персоналу до 

подолання кризових явищ; стратегічний підхід до розвитку 

підприємства з урахуванням потенційних кризових явищ; сучасні 

методи та підходи до управління у кризових умовах; методику 

діагностики кризових ситуацій на підприємстві. 

Вміти: здійснити експрес-діагностику стану підприємства з метою 

виявлення потенційних (прихованих) кризових ситуацій і явищ; 

скласти прогноз розвитку кризових ситуацій на основі експрес-

аналізу; визначити основні напрями подолання кризових явищ на 

підприємстві. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Навчальна дисципліна «Антикризове управління підприємством» 

підсилює такі компетенції: Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу; Здатність самостійно здобувати нові знання, 

використовуючи сучасні освітні та дослідницькі технології у сфері 

економіки. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Криза та її роль в соціально-економічних 

процесах. Механізм розробки і реалізації стратегії антикризового 

управління. Антикризове регулювання та антикризове управління.  

Банкрутство підприємства. Управління персоналом в кризовій 

ситуації. Інновації в антикризовому управлінні і ризик-менеджмент. 

Оцінка ефективності антикризового управління 



Види занять: лекційні та практичні заняття. 

Методи навчання: кейси, задачі, питання, тестування, залік. 

Форми навчання: очна, заочна. 

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані на першому (бакалаврському) 

рівні вищої освіти. 

Пореквізити «Стратегічне управління та інноваційний розвиток підприємства», 

Превентивна економіка і прогнозування змін», «Бізнес-

проектування розвитку підприємства» та при написанні 

кваліфікаційної магістерської роботи. 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Навчальна та наукова література: 

1.Скібіцький О.М. Антикризовий менеджмент: навчальний 

посібник/ МОН України; Національний авіаційний університет.  – 

Київ: Центр учбової літератури, 2009. – 568 с. 

2.Куценко А,С. Основні проблеми і радикальні шляхи вирішення 

антикризового управління промисловими підприємствами: 

монографія/ Українська академія наук.  – Київ: Фенікс, 2006. – 184 с. 

3. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством: 

навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.  – 

Київ: ЦУЛ, 2003. – 504 с. 

4.Кривов'язюк І.В. Антикризове управління підприємством: 

навчальний посібник/ МОН України. – Київ: Кондор, 2008. – 366 с. 

5.Штангрет А.М., Копилюк О.І. Антикризове управління 

підприємством: навчальний посібник/ МОН України.  – Київ: 

Знання, 2007. – 336 с. 

6.Ареф'єва О.В. Фінансовий менеджмент: навчально-методичний 

посібник. – Київ: Видавництво Європейського університету, 2002. - 

96 с. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/34886 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Тестовий контроль, модульна контрольна робота; залік, питання до 

заліку. 

Кафедра Економіки повітряного транспорту. 

Факультет Економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) 

 

ПІБ Андрієнко Марія Михайлівна 

Посада: доцент кафедри 

Науковий  ступінь: к.е.н. 

Вчене звання: доцент 

Профайл викладача: 

http://feba.nau.edu.ua/kafedri/kafedra-

ekonomiki-povitryanogo-transportu/sklad-

kafedri/2-uncategorised/325-andrienko-

mariya-mikhajlivna 

Тел.: +380675089455 

E-mail: andrienko2008@ukr.net 

Робоче місце: Україна, 03058, м. Київ,  

пр. Любомира Гузара 1, корпус 2, каб.417 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну https://classroom.google.com 

 


