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Силабус навчальної дисципліни 

«АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ» 

 

Спеціальність: 051 Економіка 

Галузь знань: 05 Соціальні і поведінкові науки 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Професійно-орієнтована навчальна дисципліна вибіркового 

компонента фохового вибору 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

4 кредити/120 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Теоретичні засади теорій кризи в економіці як базового підходу до 

антикризового управління підприємством; розкриття механізму 

розробки і реалізації стратегії антикризового управління, а також 

оперативного механізму усунення неплатоспроможності, тактичного 

механізму відновлення фінансової стійкості та стратегічного 

механізму забезпечення фінансової стабілізації; вивчення правового 

забезпечення антикризового регулювання та антикризового 

управління в Україні та за кордоном; дослідження теоретичних 

аспектів банкрутства підприємств в Україні та міжнародний опит; 

вивчення особливостей та принципів управління персоналом в 

умовах кризи; теоретичні засади управління інноваційним 

потенціалом підприємства в умовах розгортання кризових процесів; 

вивчення критерій і показників успішного подолання кризи та 

актуальних проблем антикризового управління на авіапідприємствах. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на розвиток у студентів навичок критичного 

мислення щодо виявлення і аналізу симптомів потенційної кризи, 

вибору і реалізації антикризових стратегій, розробки своєчасних 

стратегічних та тактичних заходів, спрямованих на мінімізацію 

загрози для підприємства, зокрема і через процедури відновлення 

антикризового потенціалу. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Вміння розбиратись в основних теоретико-методичних засадах теорії 

криз та кризових процесів; виявляти причин виникнення криз та 

типологію кризових процесів; визначати прояви кризи на мікро і 

макрорівні; знати правове забезпечення антикризового регулювання 

та антикризового управління в Україні та за кордоном; знати види 

банкрутства та судові процедури банкрутства; виявляти особливості 

управління персоналом в умовах кризи; застосовувати механізми 

управління ризиками та критерії і показники оцінки ефективності 

управління кризовими процесами на підприємстві. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Вміти розробляти антикризові організаційні заходи; використовувати 

тактичні і стратегічні механізми відновлення фінансової стійкості; 

здійснювати оцінку ефективності стратегічних і тактичних рішень 

антикризового управління; розробляти програми санації, 

реструктуризації заборгованості, реорганізації підприємства; 

використовувати методи і способи оцінки ризиків; обґрунтовувати 

джерела і методи фінансування інвестиційної діяльності; оцінювати 



ефективність інвестиційних проектів в умовах розгортання кризових 

процесів;  використовувати систему збалансованих показників при 

оцінки кризових процесів на підприємстві; використовувати 

зарубіжну практика антикризового управління. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Криза і 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: лекції, семінарські 

Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн 

Форми навчання: очна, дистанційна 

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані на другому (бакалаврського) 

рівні вищої освіти 

Пореквізити Знання з антикризового управління можуть бути використані під час 

вивчення таким дисциплін, як «Економічна та майнова безпека 

підприємства», «Управління розвитком компанії» та під час 

написання магістерської роботи 

Інформаційне 

забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1 Пілецька С. Т. Антикризове управління економічною стійкістю 

промислового авіапідприємства [Текст]: монографія / С. Т. Пілецька. 

– К. : Центр учбової літератури, 2014. – 320 с. 

2. Формирование конкурентной позиции предприятия в условиях 

кризиса : монография / А.Н. Тищенко, Ю.Б. Иванов, Н.А. Кизим, Е.В. 

Ревенко, Т.М. Чечетова-Терашвили ; под общ. ред. А. Н Тищенко. – 

Х. : ИД «ИНЖЭК», 2007. – 376 с. 

3 Редченко, К.І. Контроль і аудит на стратегічному рівні управління 

підприємством : монографія / К.І. Редченко. – Л. : Вид-во Львів. 

комерц. акад., 2011. – 356 c. 

4. Моборн Р. Стратегія Блакитного Океану. Як створити безхмарний 

ринковий простір і позбутися конкуренції / Р. Моборн // КСД. - 2016, 

с. 384 

5. Антикризове управління підприємством на основі інновацій в 

контексті формування потенціалу змін / за заг. ред. І. А. Ігнатьєвої // 

Розробка методичного підходу з формування проектів інвестиційних 

бізнес-планів розвитку підприємств легкої промисловості з 

урахуванням орієнтирів структурно-інноваційної політики : 

монографія. – К. : КНУТД, 2014. – 432 с. – Підрозд. 5.1. – С. 325-350 

Репозитарій НАУ: 

Посилання на вкладені в репозитарій авторські конспект лекцій, 

методичні рекомендації, які пройшли процедуру затвердження на ВР 

факультету або на ВР Університету, а також наукові статті, 

дисертація, тощо  

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

аудиторія теоретичного навчання,  

проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Кейси, задачі, питання, тестування, залік 

Кафедра Економіки повітряного транспорту 

Факультет Економіки та бізнес-адміністрування 



Викладач(і) 
 

 

ПІЛЕЦЬКА САМІРА ТИМОФІЇВНА 

 

Посада: професор 

Вчене звання: доцент 

Науковий ступінь: доктор економічних наук 

Профайл викладача: 

http://feba.nau.edu.ua/details-menu/46-kafedra-

ekonomiki-povitryanogo-transportu/265-piletska-

samira-timofijivna 

Тел.:  (044) 406-74-50 

E-mail: samira.piletska@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 2.417 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 
Авторський курс 

Лінк на дисципліну Вказується посилання на розроблений електронний курс та 

розміщений в Google Classroom або Moodle 

див. https://youtu.be/zCR8srSgw_0 ) 

 

https://youtu.be/zCR8srSgw_0

