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Антикризове управління організацією 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування 

компетентностями): 
Базові знання з основ політичної економіки, мікро- та макроекономіки, економіки 

підприємства, менеджменту, статистики  

Компетентність, що забезпечує  

Вивчення майнора забезпечує формування у фахівців здатність аналізувати, оцінювати і 

прогнозувати діяльність підприємства в кризових умовах, своєчасно нейтралізувати 

конфліктні ситуації з використанням методів управління конфліктами; визначати 

соціальну відповідальність різних суб’єктів суспільного розвитку; використовувати 

методику складання бізнес-планів та оцінювати їх ефективність.  

Навчальні дисципліни майнора та викладачі, що читають дисципліни: 

Назва дисципліни Мова викладання 
Конфліктологія англійська 

Соціальна відповідальність англійська 
Антикризовий менеджмент англійська 

Бізнес-планування англійська 
 

Мазоренко О. В. 

ПІП Мазоренко Оксана Володимирівна  

 
 

Кафедра Менеджменту та бізнесу 

Місцезнаходження 

кафедри 

ауд. 703 (бібліотечний корпус) 

Сайт кафедри http://www.kmib.hneu.edu.ua/ 

Телефон кафедри 702-01-46 

Вчений ступінь, 

звання, посада 

к.е.н., доцент кафедри менеджменту та 

бізнесу 

Коротка інформація 

про викладача 

Володіє знаннями щодо функціонування 

та розвитку підприємства. Досвід роботи 

на виробничому підприємстві. 

(міжнародний сертифікат BEC, Бізнес-

англійської, «Asset Management and 

Private Banking») 

Адреса електронної 

пошти викладача 

oksana.mazorenko@gmail.com 

 

Василик С. К. 

ПІП Василик Сергій Констянтинович  

 

 

 

Кафедра Менедмженту та бізнесу 

Місцезнаходження 

кафедри 

ауд. 730 (бібліотечний корпус) 

Сайт кафедри http://www.kmib.hneu.edu.ua/ 

Телефон кафедри 702-01-26 

Вчений ступінь, 

звання, посада 

к.е.н., доцент, доцент кафедри 

менеджменту та бізнесу 

Коротка інформація 

про викладача 

Володіє знаннями з розробки стратегії 

соціальної відповідальності, аналізу не 

фінансових (соціальних) звітів. Має 

сертифікат ВЕС, проходив стажування 

у Варшавській школі економіці 

Адреса електронної 

пошти викладача 

serhii.vasylyk@hneu.net  

 

mailto:serhii.vasylyk@hneu.net


Миронова Ольга Миколаївна 

ПІП Миронова Ольга Миколаївна 

 

Кафедра менеджменту та бізнесу 

Місцезнаходження 

кафедри 

ауд. 703 бібліотечний корпус 

Сайт кафедри http://www.kmib.hneu.edu.ua/ 

Телефон кафедри 702-01-46 

Вчений ступінь, 

звання, посада 

к.е.н., доцент, доцент кафедри 

менеджменту та бізнесу 

Коротка інформація 

про викладача 

Володіє професійними знаннями в 

галузі менеджменту, маркетингу, 

організаційної поведінки, 

впровадження заходів антикризового 

управління на підприємствах. 

(сертифікат BEC, Бізнес-англійської) 

Адреса електронної 

пошти викладача 

olga_myronova@ukr.net 

 

Котлик А. В.  

ПІП Котлик Андрій Валерійович 

 

Кафедра Менеджменту та бізнесу 

Місцезнаходження 

кафедри 

ауд. 703 бібліотечний корпус 

Сайт кафедри http://www.kmib.hneu.edu.ua/ 

Телефон кафедри 702-01-26 

Вчений ступінь, 

звання, посада 

к.е.н., доцент, доцент кафедри 

менеджменту та бізнесу 

Коротка інформація 

про викладача 

Працював начальником відділу 

маркетингу, заступником директора 

зі стратегії, має практичний досвід бізнес-

планування, бізнес-консультування. Має 

сертифікати «Інтеграція бізнес-процесів» 

SAPERP 6.0, ВЕС 

Адреса електронної 

пошти викладача 

kotlik_a@ukr.net 

  



1. Конфліктологія.  

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування 

компетентностями): 
Базові знання з основ політичної економіки, мікро- та макроекономіки 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, 

переваги) 

Навчальна дисципліна «Конфліктологія» буде корисна майбутнім менеджерам, 

економістам, фінансистам, тим, хто збирається займатися підприємництвом та мати 

власний бізнес або займати керівні посади. 

Конфліктність зумовлена зростанням складності та різноманітності суспільних 

процесів та явищ, створенням умов обмеженості з боку навколишнього середовища; 

розбіжностями у мисленні та взаєморозуміння між людьми; зіткненням інтересів тощо. 

Уникнути конфліктів і їх наслідків в принципі неможливо, тому необхідно ознайомитися 

з досвідом їх вирішення, навчитися дотримуватися певних існуючих правил, 

спрямованих на врегулювання конфліктів. Дана навчальна дисципліна розглядає підходи, 

методи й інструменти розв’язання конфліктів в бізнес-середовищі. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 
виявляти причини виникнення конфліктів різного рівня;  

вміти використовувати інструменти для подолання та уникнення конфліктів;  

використовувати ефективні методи та стилі управління конфліктами відповідно до 

конкретної ситуації 

Мета та основні задачі дисципліни 

Мета навчальної дисципліни «Конфліктологія» є формування у слухачів системи 

фундаментальних знань з конфліктології, оволодіння практичними навичками 

врегулювання конфліктів різних рівнів та боротьби з наслідками стресу, як негативного 

наслідку конфліктних ситуацій. 

Для досягнення визначеної мети в вирішуються такі завдання: 

допомогти майбутнім фахівцям усвідомити місце і роль конфліктології в практиці 

управління; 

ознайомити з найважливішими теоретичними розробками, експериментальними 

та прикладними дослідженнями вітчизняних та зарубіжних конфліктологів, а також 

методами їх використання в управлінні вітчизняними організаціями та установами; 

навчити ефективним методам та стилям управління конфліктами відповідно до 

конкретної ситуації; 

навчити сучасним методикам попередження власних стресів у керівника та 

боротьби з їх наслідками у підлеглих. 

Компетентність, що забезпечує  

Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатності діагностувати та 

аналізувати конфліктні ситуації, своєчасно нейтралізувати, запобігати їх переростанню у 

конфлікт,  використовувати відповідні структурні та особистісні методи управління 

конфліктами 

Трудомісткість  

5 кредитів, 40 аудиторних годин, залік 

 

2. Соціальна відповідальність. 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування 

компетентностями): 
Базові знання з основ економіки підприємства, менеджменту  

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, 

переваги) 



Навчальна дисципліна «Соціальна відповідальність» буде корисна майбутнім 

менеджерам, економістам, фінансистам, тим, хто збирається займатися підприємництвом 

та мати власний бізнес та бути успішним 

В навчальній дисципліні розглядається соціалізація економіки як об’єктивна 

закономірність сучасного розвитку й передбачає надання соціальної спрямованості усім 

економічним процесам та формування й підтримання умов соціальної безпеки шляхом 

пристосування суспільства до ринкової організаційної культури на засадах 

демократизації відносин власності; лібералізації економічних відносин і розвитку 

ринкової конкуренції та впровадження відносин соціального партнерства між суб’єктами 

соціалізації й активної участі громадян в соціально-економічних відносинах.  

У складі дисципліни вивчаються теоретико-методологічні основи, структура, 

сутність, етапи розвитку, місце та роль інститутів власності, різних видів економічних 

інтересів на підприємствах. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

розуміти теоретичні та методологічні підходи до визначення сутності соціальної 

відповідальності; 

формувати імідж і репутацію підприємств; 

вміти застосовувати методичні основи формування і розвитку соціальної 

відповідальності; 

вміти впроваджувати норми, що регулюють соціальні права в корпоративних 

правовідносинах; 

вміти планувати соціальний розвиток організації, 

вміти розробляти організаційно-управлінський механізм соціального 

інвестування; 

володіти навичками: 

розуміти форми і методи захисту соціальних прав в корпоративних відносинах; 

проектувати та розробляти соціальних програм і проектів в організації. 

вміти розробляти внутрішні і зовнішні соціальних програм. 

Мета та основні задачі дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів компетентностей щодо 

фундаментальних знань з теорії та практики соціальної відповідальності і відповідних 

професійних компетентностей, які забезпечують формування соціально-відповідальної 

поведінки її суб’єктів (інститутів). 

Досягнення мети навчальної дисципліни передбачає постановку та розв'язання 

комплексу завдань: 

дати студентам загальні навички наукового аналізу особливості соціальної 

відповідальності різних суб’єктів суспільного розвитку; 

сформувати у студентів науково обґрунтовані, адекватні реальності, раціональні 

знання про процеси, практики й моделі  у соціально відповідальної поведінки; 

навчити студентів бути компетентними в конкретних процесах управління 

практиками соціальної відповідальності для забезпечення розвитку держави, суспільства 

та бізнесу; 

сформувати на цій основі доцільне ставлення студентів до вивчення теоретичних 

положень та оволодіння відповідним інструментарієм щодо використання сучасних 

практик взаємодії держави, бізнесу, громадянського суспільства і людини, які б 

дозволили посилити взаємну відповідальність усіх суб’єктів суспільного життя, створити 

умови для стійкого стабільного розвитку держави і суспільства 

Компетентність, що забезпечує  

Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатності визначати соціальну 

відповідальність різних суб'єктів суспільного розвитку та здійснювати розробку 

концепції для інтеграції соціальної відповідальності в організацію 

Трудомісткість  

5 кредитів, 40 аудиторних годин, залік 

 



3. Антикризовий менедмжент. 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування 

компетентностями): 
Базові знання з основ політичної економіки, мікро- та макроекономіки  

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, 

переваги) 

Навчальна дисципліна «Антикризовий менеджмент» буде корисна майбутнім 

менеджерам, економістам, фінансистам, тим, хто збирається займатися 

підприємництвом, мати власний бізнес або займати керівні посади. 

Сучасні менеджери мають заздалегідь виявляти симптоми криз в діяльності 

підприємства та розробляти ефективні заходи із подолання наслідків криз та їх 

запобігання. Для цього необхідно знати причини і види криз в діяльності підприємства, 

механізм їх розвитку, інструментарій аналізу, прогнозування та подолання кризових 

явищ. Тематикою дисципліни охоплюються також питання законодавчого регулювання 

антикризового управління та розробки антикризової стратегії.  

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 
розуміти причини кризи в діяльності підприємства  

виявляти обставини, що можуть бути загрозливими для функціонування 

підприємства; 

володіти методиками діагностики економічного стану підприємства та оцінки 

перспектив його неплатоспроможності.  

вміти застосовувати знання правових основ антикризового управління 

підприємством;  

виміти застосовувати механізми і технології антикризового управління;  

вміти використовувати стратегію і тактику антикризового управління 

підприємством. 

Мета та основні задачі дисципліни 

Метою навчальної дисципліни «Антикризовий менеджмент» є формування у 

майбутніх менеджерів компетентностей щодо спеціальних знань і практичних навичок з 

формування та реалізації заходів антикризового управління. 

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:  

засвоєння основних принципів антикризового управління; напрямків подолання 

кризи;  

оволодіння навичками самостійно здійснювати аналіз, оцінку і прогнозування 

діяльності підприємства та розробляти програму антикризових заходів. 

Компетентність, що забезпечує  

Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатність аналізувати, 

оцінювати та прогнозувати діяльність підприємства в умовах кризи, розробляти та 

впроваджувати програму антикризових заходів 

Трудомісткість  

5 кредитів, 40 аудиторних годин, залік 

 

  



 

4. Бізнес-планування  
Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування 

компетентностями): 
Базові знання з основ економіки підприємства, менеджменту, статистики  

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, 

переваги) 
Навчальна дисципліна «Бізнес-планування» буде корисна майбутнім менеджерам, 

економістам, фінансистам, тим, хто збирається займатися підприємництвом та мати 

власний бізнес або займати керівні посади 

Планування діяльності компанії за допомогою бізнес-плану забезпечує такі 

переваги: дозволяє вивчити перспективи компанії, здійснити більш чітку координацію 

зусиль з досягнення поставлених цілей, визначає показники діяльності фірми, які 

необхідні для подальшого контролю, робить фірму більш підготовленою до раптових 

змін ринкових ситуацій, чітко формалізує обов'язки і відповідальність усіх керівників 

фірми. Правильно складений бізнес-план дає перспективу розвитку фірми, тобто, у 

кінцевому підсумку, відповідає на найважливіше для бізнесмена питання: чи варто 

вкладати гроші в цю справу, чи принесе вона доходи, чи окупляться усі витрати сил і 

засобів.  

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 
вміти використовувати засоби і методи бізнес-планування підприємства, 

застосовувати механізми складання планів на підприємствах різних форм 

власності та проводити оцінку їх ефективності; 

управляти процесом формування й оцінки планових показників діяльності 

підприємства 

 

Мета та основні задачі дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування компетентностей щодо системи 

знань з методології розроблення перспективних планів підприємницької діяльності.  

Для досягнення зазначеної мети поставлені такі основні завдання:  

здійснення аналізу сучасних теоретичних підходів щодо процесу бізнес-

планування підприємницької діяльності;  

обґрунтування функцій та визначення змісту процесу бізнес-планування 

діяльності;  

опанування форм, методів і процесу бізнес-планування;  

вивчення структури і технології розроблення типових бізнес-планів щодо 

економічного і соціального розвитку суб'єкта господарювання;  

вивчення складу планових показників і методики їх розрахунку;  

обґрунтування необхідності розробки стратегічних і тактичних планів та програм 

як інструментів реалізації основних функцій управління діяльністю 

Компетентність, що забезпечує  

Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатності використовувати 

методику складання бізнес-планів, та проводити оцінку їх ефективності 

Трудомісткість  

5 кредитів, 40 аудиторних годин, залік 

 

 


