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Опис навчальної дисципліни  

Мета вивчення 

навчальної дисципліни  

Формування у майбутніх фахівців сучасного системного мислення та комплексу 

спеціальних вмінь у галузі управління організацією, її підсистемами та елементами в 

умовах динамічного зовнішнього середовища. 

Тривалість  
4 кредити ЄКТС/120 годин (лекції 16 год., семінарські заняття 32 год., самостійна робота 

72 год.) 

Форми та методи 

навчання  
Лекції, семінарські заняття, індивідуальні заняття, робота з аналізу виробничих ситуацій, 

ділові  ігри. 

Система поточного та 

підсумкового контролю  

Поточний контроль виконання навчальних завдань; виконання завдань самостійної 

роботи; тестування; поточна модульна робота. 

 Підсумковий контроль: екзамен  

Базові знання   
Наявність знань з економічної теорії, мікроекономіки, економіки менеджменту, історії 

науки управління, основ менеджменту.  

Мова викладання  Українська  
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Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання  

Програмні результати навчання  
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач  

ПР 1. Критично осмислювати, вибирати та 

використовувати необхідний науковий, методичний і 

аналітичний інструментарій для управління в 

непередбачуваних умовах;  

ПР 2. Ідентифікувати проблеми в організації та 

обґрунтовувати методи їх вирішення;  

ПР 3. Проектувати ефективні системи управління 

організаціями;  

ПР 6. Мати навички прийняття, обґрунтування та 

забезпечення реалізації управлінських рішень в 

непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного 

законодавства, етичні міркування та соціальну 

відповідальність;  

ПР 13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, 

методичне, матеріальне, фінансове та кадрове 

забезпечення організації (підрозділу). 

ПР 14. Встановлювати зв’язки між елементами системи 

управління організації 

 

ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні 

ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети;  

ЗК5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів);  

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність);  

ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

СК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та 

інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених 

цілей та міжнародних стандартів;  

СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за 

якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і 

реалізовувати відповідні стратегії та плани;  

СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, 

приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію;  

СК10. Здатність до управління організацією та її розвитком.  

СК 12. Проводити аналіз діяльності підприємства та розробляти 

консультаційні проекти 

  
Тематичний план навчальної дисципліни  

Назва теми  Види робіт  Завдання самостійної роботи у розрізі тем  

 Модуль 1. Теоретичні основи менеджменту організацій 

Системна модель управління 

організацією 

Відвідування занять; захист домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання  
самостійної роботи; тестування  

Ознайомитись з додатковим теоретичним матеріалом, 

рекомендованим викладачем, проаналізувати підходи 

до структуризації систем управління організацією. 

Виконати індивідуальне завдання з аналізу 

виробничої ситуації.   

Еволюція організації Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних завдань; завдання  
самостійної роботи; тестування  

Ознайомитись з додатковим теоретичним матеріалом, 

рекомендованим викладачем. Виконати індивідуальне 

завдання з аналізу виробничої ситуації.   

Організаційний механізм 

управління. Організаційний 

інжиніринг та організаційний 

дизайн. 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних завдань; завдання  
самостійної роботи; тестування  

Ознайомитись з додатковим теоретичним матеріалом, 
рекомендованим викладачем. Виконати індивідуальне 
завдання з аналізу виробничої ситуації.   

Управлінські моделі 

організацій 

Відвідування занять; захист домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання  
самостійної роботи; тестування  

Ознайомитись з додатковим теоретичним матеріалом, 

рекомендованим викладачем. Виконати індивідуальне 

завдання з аналізу виробничої ситуації.   

Управління підприємствами 

різних організаційно-

правових форм 

Відвідування занять; захист домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання  
самостійної роботи; тестування 

Ознайомитись з додатковим теоретичним матеріалом, 

рекомендованим викладачем. Виконати індивідуальне 

завдання з аналізу виробничої ситуації.   

Модуль 2. Системи функціонального менеджменту, методи управління, управління ефективністю 

Система функціонального 

менеджменту 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних завдань; завдання  
самостійної роботи; тестування  

Ознайомитись з додатковим теоретичним матеріалом, 

рекомендованим викладачем. Виконати 
індивідуальне завдання з аналізу виробничої ситуації.   



Організація керівництва та 

методи управління 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; поточна 

модульна робота  

Ознайомитись з додатковим теоретичним матеріалом, 

рекомендованим викладачем. Виконати індивідуальне 

завдання з аналізу виробничої ситуації.   

Основи антикризового 

управління 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; поточна 

модульна робота 

Ознайомитись з додатковим теоретичним матеріалом, 
рекомендованим викладачем. Виконати індивідуальне 
завдання з аналізу виробничої ситуації.   

Управління 

ризикозахищеністю 

підприємства 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; поточна 

модульна робота 

Ознайомитись з додатковим теоретичним матеріалом, 

рекомендованим викладачем. Виконати індивідуальне 

завдання з аналізу виробничої ситуації.   

Конкурентна політика 

підприємства 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання  
самостійної роботи; тестування 

Ознайомитись з додатковим теоретичним матеріалом, 
рекомендованим викладачем. Виконати індивідуальне 
завдання з аналізу виробничої ситуації.   

Управління ефективністю 

підприємства 

Відвідування занять; захист домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання  
самостійної роботи; тестування 

Ознайомитись з додатковим теоретичним матеріалом, 
рекомендованим викладачем. Виконати індивідуальне 
завдання з аналізу виробничої ситуації.   
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни  

• Пакет програмних продуктів Microsoft Office.   

  
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання  

• Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). Перескладання 

модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).  
• Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 

заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час 

он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття.  
• Політика щодо відвідування:  
відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. Політика 

зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya  
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Оцінювання  
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання  

Види робіт  
Максимальна 

кількість балів  

Модуль 1 (теми 1-5): відвідування занять (1 бал); захист домашнього завдання (3 бали); 

обговорення матеріалу занять (2 бали); виконання навчальних завдань (5 балів); завдання 

самостійної роботи (6 балів); тестування (3 бали); поточна модульна робота (10 балів)  
40 

Модуль 2 (теми 6-12): відвідування занять (1 бал); захист домашнього завдання (3 бали); 

обговорення матеріалу занять (2 бали); виконання навчальних завдань (5 балів); завдання 

самостійної роботи (6 балів); тестування (3 бали); поточна модульна робота (10 балів) 
40  

Екзамен 40 

Разом за семестр 100 

  
Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни  

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності  
Оцінка за 

шкалою ЄКТС  
Оцінка за національною шкалою  

74-81  С  Добре  
64-73  D  Задовільно  
60-63  Е  Задовільно достатньо  
35-59  FX  Незадовільно з можливістю повторного складання  

0-34  F  
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни  
90-100  А  Відмінно   
82-89  В  Дуже добре   

 


