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Короткий зміст освітнього компоненту: Метою є формування у 

студентів – майбутніх менеджерів наукового світогляду та спеціальних 

знань з теорії та практики результативного управління організацією у 

мінливих умовах соціально-економічного оточення.  

  Системна модель менеджменту організації. Еволюція організації. 

Організаційний механізм менеджменту організації. Організаційний 

інжиніринг. Організаційний дизайн. Управлінські моделі. Керівництво в 

організації. Ризикозахищеність організації. Управління 

результативністю менеджменту організації. 

 

 

Передумови для вивчення освітнього компоненту: дисципліни 

першого (бакалаврського рівня) управлінської та економічної 

спрямованості. 

 

Компетентності:  

Загальні компетентності: ЗК1. Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні. ЗК 2. Здатність спілкуватися з представниками 

інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної діяльності). ЗК 4. Здатність мотивувати людей 

та рухатися до спільної мети. ЗК 6. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність).  

Спеціальні (фахові) компетентності: СК 1. Здатність обирати та 

використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, у 

тому числі у відповідності до міжнародних стандартів. СК 5.  Здатність 
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створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі 

управління. СК 6. Здатність формувати лідерські якості та 

демонструвати їх в процесі управління людьми. СК 7. Здатність 

розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та 

підприємливість. СК 8. Здатність використовувати психологічні 

технології роботи з персоналом. СК 9. Здатність аналізувати й 

структурувати проблеми організації, ухвалювати управлінські рішення 

та забезпечувати умови їх реалізації. СК 10. Здатність до управління 

організацією, її змінами. 

 

 

Результати навчання: ПРН1. Критично осмислювати, вибирати та 

використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний 

інструментарій для управління в непередбачуваних умовах. ПРН4. 

Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі 

ідеї. ПРН6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення 

реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, 

враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та 

соціальну відповідальність. ПРН10. Демонструвати лідерські навички 

та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх 

поведінку для вирішення професійних задач. ПРН12 Вміти делегувати 

повноваження та керівництво організацією (підрозділом). 

 

 

Методи навчання,форми та методи оцінювання:  

а) пояснювально-ілюстративні, або інформаційно-перцептивні: 

розповідь, лекція, пояснення, робота з підручником, демонстрування 

відео-файлів та ін.;  

б) метод проблемного викладання (дослідження випадків (case 

studies), рольові ігри та симуляції (імітації певних процесів та явищ);  

в) частково-пошуковий, або евристичний спосіб (в процесі 

розв'язання конкретної проблеми, застосовується одне або кілька 

складних умінь логічного мислення, які утворюють його основний 

зміст);  

г) дослідницький метод – здобувачі самостійно вивчають 

літературу, другі джерела, ведуть спостереження та виміри і 

виконують інші дії пошукового характеру.  

 

 

  Політика оцінювання  

– Політика щодо дедлайнів та перескладання:  

  Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). 



  Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за 

наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

 – Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час 

контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням 

мобільних пристроїв).  

– Політика щодо відвідування:  

   Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за 

яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі 

(змішана форма навчання) за погодженням із керівником курсу.  

    

   Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, 

питання для поточного контролю, тести, задачі, вправи, питання для 

підсумкового контролю. 

   Контроль в цілому здійснюється у вигляді тестування у 100 

бальній системі. 

 

 

Рекомендована література: 

Базова література  

1. Про господарські товариства: Закон України // Відомості Верховної 

Ради України. – 1991. – № 49. 

2. Про банкрутство. Закон України // Відомості Верховної Ради 

України.–1992.–№31. 

3. Про обмеження монополізму і недопущення недобросовісної 

конкуренції у підприємницькій діяльності: Закон України // Голос 

України. – 1992. – 29 квіт. 

4. Бусыгин А.В. Эффективный менеджмент : учебник /А.В. Бусыгин. –

М.: Финпресс, 2000. – 674 с. 

5. Виноградський М.Д. Менеджмент в організації: Навч. посіб. / М.Д. 

Виноградський, А.М. Виноградська, О.М. Шканова. – К.: Кондор, 2002. 

6. Іванова І.В. Менеджмент підприємства. Практикум: навч.посіб. / І.В. 

Іванова. – К.:Київ.нац. торг-екон. ун-т, 2001.– 247 с. 

7. Кузьмін О.Є. Теоретичні та практичні засади менеджменту / О.Є. 

Кузьмін, О.Г. Мельник. – Львів, 2002. – 210 с. 

8. Менеджмент организации. Учеб. пособие / Под ред. Проф. З.П. 

Румянцевой, проф. Соломатина Н.А. – М.: Инфра-М, 2001. – 418 с. 

9. Менеджмент: теорія і практика / Заг. ред. Мошека Г.Є. – К.: Атіка, 

2007. – 584 с. 

10. Мошек Г.Є. Менеджмент підприємства: підручник / Г.Є. Мошек. – 

К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. – 370 с. 

11. Мошек Г.Є. Менеджмент підприємства: підруч. / Г.Є. Мошек, Л.А. 

Гомба, Л.П. Піддубна. – К.: Київ.нац. торг-екон. ун-т, 2002. – 371 с. 



12. Осовська Г.В. Менеджмент організацій: навч. посіб. / Г.В. 

Осовська, О.А. Осовський. – К. : Кондор, 2009. – 676 с. 

13. Управление организацией: Учеб. для вузов / Г.Л. Азоев, В.П. 

Баранчеев, В.Н. Гунин и др., под ред. А.Г. Поршнева, Гос. ун-т упр., 2-

е изд. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 668 с.  

14. Шинкаренко В.Г. Управление результатами деятельности 

работников АТП / В.Г. Шинкаренко, О.Н. Криворучко. – Харьков: Изд-во 

ХГАДТУ, 1999. – 143с. 

15. Шморгун Л.Г. Менеджмент організацій: Навчальний посібник / 

Л.Г. Шморгун. – К. : Знання, 2010. – 452 с.  

16. Хміль Ф. І. Практикум з менеджменту організацій: навчальний 

посібник / Хміль Ф. І. – Львів : «Магнолія плюс», 2004. – 333 с. 

 

Допоміжна література 

1. Гибсон Дж. Л. Организации: поведение, структуры, процесы / Гибсон 

Дж. Л., Иванцевич Д. М., Донелли Д. Х. : пер. с англ. – 8-е изд. – М. : 

ИНФРА-М, 2000. – 662 с. 

2. Лепейко Т.І. Реінжиніринг бізнес-процесів: навч.-практ. посіб. у 

схемах і таблицях : навч. посіб. / Т.І. Лепейко. – Харків: Вид. ХНЕУ, 

2009. 

3. Менеджмент організацій : підручник / За заг. ред. Л. І. Федулової. – 

К. : Либідь, 2003. – 448 с. 

4. Менеджмент персоналу: навч. посіб. / Данюк В. М., Петюх В. М., 

Цимбалюк С. О. та ін. ; за заг. ред. В. М. Данюка, В. М. Петюха. – К. : 

КНЕУ, 2004. – 398 с 

5. Моргулець О.Б. Менеджмент у сфері послуг [Текст] : навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл./ О.Б. Моргулець - К. : Центр учб. л-ри, 2012. - 

Бібліогр.: с. 383.  

6. Назарчук Т.В. Менеджмент організацій / Т.В. Назарчук, О.М. Косіюк. 

– К.: «Центр учбової літератури», 2016. – 560 с. 

7. Окрепилов В.В. Управление качеством: Учебник для вузов / В.В. 

Окрепилов. – М.: ОАО «Изд-во «Экономика», 1998. – 639с.  

8. Осовська Г. В. Менеджмент організацій: підручник / Г. В. Осовська, 

Л. Ц. Масловська, О. А. Осовський. – К. : Кондор, 2014. – 366 с. 

9. Пушкар Р.М. Менеджмент: Підручник / Р.М. Пушкар, Н.П. 

Тарнавська. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003. – 486 с. 

10. Ситник Й. С. Менеджмент організацій: навчальний посібник / 

Ситник Й. С. – Львів : «Тріада плюс», 2008. – 456 с. 

11. Управление организацией: Учебник / Под ред. А. Г. Пошнева. — 

М.: ИНФРА-М, 1999.  

12. Управление по результатам: Пер. с фин. / Т. Санталайнен и др. 

— М.: Прогресс, 1993. 



13. Чернявський А. Д. Організаційне проектування: навч. посіб. / 

Чернявський А. Д. – К. : МАУП, 2005. – 160 с. 

 

Додаткові джерела:  

1. Дистанційний курс: 
https://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=714 

2. http://portal.khadi.kharkov.ua/ 

3. www.managementcom.ua. 
4. www.lmanager.net.ua. 
5. www.topmanagement.com.ua 
6. http://uchebnikionline.com/menedgment/menedzhment_organizatsiy_

-_fedulova_l_i/menedzhment_organizatsiy_-_fedulova_l_i.htm 
7. http://www.0ck.ru/menedzhment_i_trudovye_otnosheniya/menedzhm

ent_organizacij.html 
8. https://pidruchniki.com/menedzhment/Page-1 
9. http://e-works.com.ua/work/3889_Menedjment_organizacii.html 
10. http://100pudov.com.ua/subject/54/24231 
11. http://lib.uabs.edu.ua/content/view/477/10477 

http://www.managment.aaanet.ru/management/menedjment7.php 
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