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Силабус навчальної дисципліни 

«СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ 

АВІАПІДПРИЄМСТВА» 

 

Спеціальність: 051 Економіка 

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Професійно-орієнтована навчальна дисципліна вибіркового 

компонента фахового перліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Особливості стратегічного управління економічною безпекою 

авіатранспортних підприємств, формування стратегії розвитку, 

підвищення конкурентоспроможності та інноваційної стратегії 

вітчизняних авіакомпаній та аеропортів з позицій забезпечення 

економічної безпеки. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на формування у студентів комплексу знань, 

практичних навичок і професійних компетенцій щодо стратегічних 

підходів до управління економічною безпекою підприємств, розробки 

практичних рекомендацій щодо формування стратегій розвитку 

авіатранспортних підприємств. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Формування у студентів системних знань щодо сутності та специфіки 

стратегічного управління підприємством; особливостей стратегічного 

управління економічною безпекою авіатранспортного підприємства; 

розробки стратегії економічної безпеки авіапідприємства та 

стратегічних напрямів розвитку авіатранспортних підприємств 

України; визначення стратегічних основ управління фінансово-

економічною безпекою авіапідприємства; оцінки та аналізу стану 

системи економічної безпеки авіапідприємства. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Отримані студентами знання і уміння з питань стратегічного 

управління в системі економічної безпеки дозволять їм самостійно 

здійснювати діагностику економічної безпеки підприємства; 

ефективно моделювати подальший стратегічний розвиток 

підприємства; визначати та ефективно використовувати методи 

стратегічного управління економічною безпекою авіапідприємств; 

розробляти рекомендації і пропозиції для зниження ризиків та 

підвищення рівня економічної безпеки авіапідприємств у 

майбутньому, формувати стратегію розвитку авіатранспортного 

підприємства. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Теоретичні основи стратегічного управління 

розвитком підприємств. Стратегічні підходи в управлінні 

економічною безпекою підприємств. Стратегічні напрями розвитку 

авіатранспортних підприємств України. Особливості стратегічного 

управління економічною безпекою авіатранспортних підприємств. 

Діагностика зовнішнього та внутрішнього середовища 

авіапідприємства. Стратегічне планування діяльності 

авіапідприємства. Стратегії економічної безпеки авіапідприємства. 

Стратегічне управління фінансово-економічною безпекою 



 

авіапідприємства. 

Види занять: лекції та практичні заняття, виконання модульної 

(підсумкової) контрольної роботи. 

Методи навчання: інноваційні (робота в малих групах, семінар-

дискусія, презентація, мозкова атака, метод кейсів) та традиційні 

(пояснювально-ілюстративний, проблемного викладання матеріалу, 

дослідницький, тестування, підготовка доповідей) методи навчання. 

Форми навчання: очна, заочна. 

Пререквізити Знання з економічної теорії та економіки, загальні та фахові знання, 

отримані на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти. 

Пореквізити Навчальна дисципліна «Стратегічне управління економічною 

безпекою авіапідприємства» є базою для вивчення подальших 

дисциплін, а саме: «Діагностика економічної безпеки 

авіапідприємств», «Управління антикризовою діяльністю 

авіатранспортного підприємства» та інших. 

Знання з корпоративного управління можуть бути використані під час 

написання магістерської роботи. 

Інформаційне 

забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Щелкунов В.І., Загорулько В.М., Подреза С.М., Кучерук Г.Ю. 

Стратегічне управління: навчальний посібник/ МОН МС України , 

Національний авіаційний університет. – Київ: НАУ, 2012. – 352 с. 

2. Петрович Й.М., Кривешко О.В., Ступак І.О. Стратегічне 

управління конкурентоспроможністю промислового підприємства: 

монографія/ МОН МС України, Національний університет 

"Львівська політехніка". – Львів: Львівська політехніка, 2012. – 

228 с. 

3. Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент: навчальний 

посібник.  – Київ: Знання, 2006. – 367 с. 

Репозитарій НАУ: 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/28826 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, 

проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік 

Кафедра Економіки повітряного транспорту 

Факультет Економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) БОРИСЮК ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 

Посада: доцент 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук 

Вчене звання: доцент 

Профайл викладача: https://scholar.google.com.ua/ 

citations?hl=uk&user=W3TOHnEAAAAJ 

Тел.: 406-74-50 

E-mail: iryna.borysiuk@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 2.415 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну  

 

https://scholar.google.com.ua/

