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1. Опис дисципліни 

   

Найменування показників  Характеристика дисципліни 

Обов'язкова (для студентів спеціальності 
Обов’язкова для студентів 

"назва спеціальності")/ вибіркова 
 

 
cпеціальності 073 «Менеджмент» 

дисципліна 
 

  

Семестр (осінній / весняний)  осінній 

Кількість кредитів  5 

Загальна кількість годин  150 

Кількість змістових модулів  2 

Лекції, годин  32 

Практичні/ семінарські, годин  32 

Лабораторні, годин   

Самостійна робота, годин  86 

Тижневих годин для денної форми 

навчання:  

аудиторних  4 

самостійної роботи студента  5,4 

Вид контролю  екзамен 
 

 

2. Програма дисципліни  

Ціль - оволодіння теорією та практикою результативного управління 

організацією, формування системного мислення та комплексу спеціальних знань 

та вмінь з управління функціональними підсистемами та елементами 

внутрішнього середовища організації на всіх стадіях її життєвого циклу у 

мінливих умовах соціально-економічного оточення.  
Завдання - формування у майбутніх фахівців сучасного

 системного  
мислення та комплексу спеціальних знань у галузі управління організацією, 

специфіки управління різновидами підприємств та їх об'єднань, ефективності 

управління підприємством, управління ризикозахищеністю підприємства, ознак 

та причин виникнення кризових ситуацій та ризику, стратегій розвитку 

організації та критеріїв їх вибору, напрямків організаційного розвитку 

підприємства.  
Предмет: вивчення системи успішного управління організацією.  
Зміст дисципліни розкривається в темах:  
Тема 1. Організації як об'єкти управління.  
Тема 2. Еволюція організації.  
Тема 3. Організаційний механізм менеджменту організації. Управлінські 

моделі. 

Тема 4. Управління підприємствамирізних організаційно-правових форм. 

Імідж організації.  
Тема 5. Система функціонального менеджменту.  



Тема 6. Основи антикризового управління. 

Тема 7. Конкурентна політика організації.  

Тема 8. Ризикозахищеність організації. 

Тема 9. Управління результативністю менеджменту організації. 

Опанування дисципліни дозволяє забезпечити:  

1) формування: 

загальних програмних компетентностей: 

здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

 здатність до спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей  знань/видів економічної діяльності); 

здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

здатність приймати обґрунтовані рішення 

фахових програмних компетентностей: 

Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій 

менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних 

стандартів; 

 здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими 

організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати 

відповідні стратегії та плани; 

 здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації; 

 здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та 

підприємливість; 

 здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати 

ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію; 

 здатність до антикризового управління організацією та її розвитком в 

умовах невизначенності; 

 здатність планувати і виконувати наукові та прикладні дослідження, 

презентувати їх результати     

 2) досягнення програмних результатів навчання: 

критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, 

методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних 

умовах; 

 ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх 

вирішення; 

 планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах; 

 організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, 

з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті; 

 демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, 

взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач 

3) набуття результатів навчання (згідно Дублінських дескрипторів): 

 знання: 

сутності організації як складної системи та об’єкту управління, 

особливостей функціонального та системного бачення організації; 



теоретико-методологічних засад менеджменту організації як механізму 

ефективного управління організацією; 

компонентів управлінських моделей; 

нормативно-правової регламентації, підстав та порядку організації 

управління; 

видів організацій та їх основних характеристик; 

сутності та особливостей управлінського ризику. 

 уміння/навички: 

здатність розпізнавати та співвідносити організації як системи та організації 

як процесу  

розпізнавати характер менеджменту організації на різних стадіях її 

життєвого циклу; 

враховувати комунікаційно-інформаційні аспекти розпорядчої діяльності; 

обирати систему показників результативності і якості менеджменту 

організації; 

використовувати системний підхід в управлінні організацією в умовах змін; 

узгоджувати цілі, стратегії, потенціал і можливості організації; 

обирати модель управління як системоутворювальний комплекс методів, 

набору форм впливу, принципів; 

розробляти набір конкретних інструментів управління організаціями з 

рахуванням їх особливостей, ситуативних характеристик внутрішнього й 

зовнішнього середовища організації; 

здійснювати організаційно-управлінський аналіз; 

будувати логічно-структурні схеми інформаційного та інвестиційного 

забезпечення організаційних підсистем, шукати їх слабкі ланки та розробляти 

пропозиції з удосконалення менеджменту організації; 

обґрунтовувати вибір певних засобів ризик-менеджменту та антикризового 

управління в організації з використанням методики фінансового та проектного 

аналізів; 

розробляти цільові програми управління ефективністю та розвитком 

організації. 

 комунікація: 

доносити знання з питань організації діяльності підприємства до усіх 

зацікавлених осіб; 

аргументувати програми та плани розвитку організації; 

переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації; 

ефективно взаємодіяти - дослухатися, сприймати та викладати думку щодо 

вирішення проблем управління в різних сферах господарювання та на різних 

ринках. 

 відповідальність і автономія: 

демонструвати соціальну відповідальність за результати прийняття 

управлінських рішень; 



дотримуватися засад відповідальної і чесної конкуренції при розробці та 

реалізації управлінських заходів, програм та стратегій. 

 
 

3. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

 Кількість годин   

усього  У тому числi  

 л п/с  лаб срс 

Змістовий модуль 1. Теоретичні та методологічні засади менеджменту організацій 

Тема 1. Системна модель управління 
організацією 14 4 4   6 

Тема 2. Еволюція організації 18 4 4   10 

Тема 3. Організаційний механізм 

менеджменту організації. 
Управлінські моделі 

     

10 18 4 4 
  
  

     

Тема 4. Управління підприємствами 
різних організаційно-правових форм. 
Імідж організації 

     

10 18 4 4 
  

  

     

Разом за змістовим модулем 1 68 16 16   36 

Змістовий модуль 2. Функціонування та розвиток організації    
       

Тема 5. Система функціонального 

менеджменту 
14 4 4  6 

Тема 6. Основи антикризового 

управління 
14 2 2  10 

Тема 7. Конкурентна політика 

організації 
18 4 4  10 

Тема 8. Ризикозахищеність 

організації 
18 4 4  10 

Тема 9. Управління результативністю 

менеджменту організації 
18 2 2  14 

Разом за змістовим модулем 2 82 16 16  50 
   

Усього годин 150 32 32  - 86 

 

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять 

 
№ з/п Вид та тема заняття Години 

1 
Семінар – розгорнута бесіда 
Системна управління організацією 2 

 
Семінар – розгорнута бесіда 
Елементи системи управління організацією 2 

2 
Семінар запитань і відповідей 
Еволюція організації 2 

3 
Семінар запитань і відповідей 

  Життєвий цикл організації 2 

4 
Семінар – розгорнута бесіда 
Організаційний механізм менеджменту організації. 2 



№ з/п Вид та тема заняття Години 

5 
Семінар запитань і відповідей 

Управлінські моделі 2 

6 
Семінар запитань і відповідей 
Управління підприємствами різних організаційно-правових форм. 2 

7 
Семінар – розгорнута бесіда 

Імідж організації 2 

8 
Семінар –запитань і відповідей 
Система функціонального менеджменту: управлінська, фінансова, 
операційна підсистеми 2 

 
Семінар –запитань і відповідей 
Система функціонального менеджменту: маркетингова, інформаційна, 
логістична підсистеми 2 

9 
Семінар з виконанням розрахункових задач 
Основи антикризового управління 2 

10 
Семінар з виконанням розрахункових задач 
Конкурентне середовище. Захист групового проекту 2 

11 
Семінар з виконанням розрахункових задач 

Конкурентна політика організації 2 

12 
Семінар з виконанням розрахункових задач 
Ризики підприємства 2 

13 Семінар з виконанням розрахункових задач 
Ризикозахищеність організації 2 

14 
Семінар з виконанням розрахункових задач 
Управління результативністю менеджменту організації 2 

 Всього 32 
 

 

5. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 

сформованності компетентностей студента оцінюються у випадку проведення 

екзамену: на протязі семестру (50 балів) та при проведені підсумкового 
контролю екзамену (50 балів) 

 

Оцінювання студентів протягом семестру 

(очна форма навчання) 

 

№ семінарського 

заняття 

Вид роботи/бали 

Тестові 

завдання, 

письмові 

опитування 

Ситуаційні 

завдання, 

задачі 

Обговорення 

теоретичних 

питань теми 

ПМК/ 

груп. 

проект 

Завдання 
для 

самостійно
го 

виконання 

Сума балів 

Змістовий модуль 1 

Тема 1 1 1 1   3 

Тема 2  1   1 2 

Тема 3 1  1  0,5 2,5 

Тема 4 1 1    2 

Тема 5 1 1   0,5 2,5 



Тема 6  1 1  1 3 

Тема 7 1 1   1 3 

Тема 8   1   1 

    5  5 

Разом змістовий 

модуль1 
5 6 4 5 4 24 

Змістовий модуль 2 

Тема 9 1 1 1  1 4 

Тема 10 1 1 1 5  3 

Тема 11 1 1   1 3 

Тема 12 1 1 1  1 4 

Тема 13 1 1    2 

Тема 14 1 1 1  1 4 

Тема 15 1 1 1  1 4 

Тема 16  1 1   2 

Разом змістовий 

модуль 2 
7 8 6 0 5 26 

Разом 12 14 10 5 9 50 
 
 

Оцінювання студентів протягом семестру  

(заочна форма навчання) 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

тест (екзамен) 

Сума в 

балах 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
Індивідуальне 

завдання 
50 100 

20 20 10 

 

Загальне оцінювання результатів вивчення начальної дисципліни 

   
Оцінка 

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала 

90-100 A 5, «відмінно» 

80-89 B 
4, «добре» 

75-79 C 

70-74 D 
3, «задовільно» 

60-69 E 

59-30 FX 
2, «незадовільно» 

0-29 F 
 

 


