
СКОРОЧЕНИЙ ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

                                                        Менеджмент                                                            

(назва дисципліни) 

 

Обсяг дисципліни 5 кредитів ЄКТС,  

лекцій 30 год., практичних занять 30 год.,  

форма контролю іспит.  

 

1. Перелік тем дисципліни. 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади менеджменту 

Тема 1. Поняття і сутність менеджменту. Тема 2. Історія розвитку та сучасний 

стан менеджменту. Тема 3. Організація як об’єкт управління. Тема 4. Закони та 

принципи менеджменту.  

Змістовий модуль ІІ. Функції та методи менеджменту 

Тема 5. Класифікація функцій та система методів менеджменту.  Тема 6. 

Планування в менеджменті. Тема 7. Організування в менеджменті. Тема 8. 

Контролювання в менеджменті. Тема 9. Мотивування в менеджменті. Влада і 

лідерство. 

Змістовий модуль ІІІ. Процес управління 

Тема 10. Цільовий підхід до управління. Концепція “Management by objectives». 

Тема 11. Структура та зміст системи управління організацією.  Тема 12. Процес 

прийняття управлінських рішень.  Тема 13. Моделі та методи ухвалення 

управлінських рішень. Тема 14. Етика управління та імідж організації. Тема 15. 

Ефективність менеджменту. 

 

2. Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після 

опанування даної дисципліни. 

Загальні компетентності:  

ЗК9. Здатність до адаптації та дій в новій ситуації.  

ЗК10. Здатність бути критичним і самокритичним.  

ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК2. Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з чинними 

нормативними та правовими актами. 

СК8. Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та 

соціально-трудових відносин. 

СК11. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння 

закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного 

методичного інструментарію. 

СК13. Здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку 

суб’єктів господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності. 
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3. Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після 

опанування даної дисципліни: 

РН4. Розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування 

економічних систем. 

РН5. Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування 

пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами 

(індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної 

влади). 

РН8. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач. 

РН10. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, 

визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які 

характеризують результативність їх діяльності. 

РН11. Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-

економічних і трудових відносин. 

РН12. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань 

та змістовно інтерпретувати отримані результати. 

РН16. Вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати 

логіку та формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з економіки. 

РН17. Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і 

проблем в однієї або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та 

можливих соціально-економічних наслідків. 

РН18. Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну 

діяльність. 

РН19. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення 

соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів. 

РН22. Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із 

новими об’єктами та у невизначених умовах. 

 

4. Кафедра, що пропонує дисципліну Економічної кібернетики та управління 

економічною безпекою.  

 

5. Провідний викладач (П.І.Б., посада, науковий ступінь, наукове звання): 

Мусієнко Вікторія Олегівна, доцент, кандидат технічних наук, доцент. 

 

 

 

 


