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1. Мета опанування дисципліни: 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. 

 

2. 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. 

 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни: 

 

знання і розуміння:   

теоретико-методологічних засад менеджменту організації як механізму ефективного управління 

організацією; 

 нормативно-правової регламентації, підстав та порядку організації управління; 

 видів організацій та їх основних характеристик; 

 сутності та особливостей управлінського ризику 

прийомів антикризового управління та ризик-менеджменту  

 

застосування знань і розумінь: 

здатність застосовувати методологію проектування системи менеджменту та управлінських процедур; 
уміння побудови та застосування механізму формування проекту організації; 

здатність ефективно використовувати на практиці особливості реалізації важелів спеціального 

економічного інструментарію менеджменту організації; 
уміння інтегрувати знань, уміння та навички щодо принципів сучасного управління матеріально-

технологічною, соціально-психологічною та фінансово-економічною підсистемами організації; 

здатність ефективно використовувати на практиці особливості реалізації важелів спеціального 

економічного інструментарію менеджменту організації; 
уміння інтегрувати знань, уміння та навички щодо принципів сучасного управління матеріально-

технологічною, соціально-психологічною та фінансово-економічною підсистемами організації; 

уміння використовувати системний підхід в управлінні організацією в умовах змін; 
уміння узгоджувати цілі, стратегії, потенціал і можливості організації; 

уміння обирати модель управління як системоутворювальний комплекс методів, набору форм впливу, 

принципів; 
уміння здійснювати організаційно-управлінський аналіз; 

уміння розробляти цільові програми управління ефективністю та розвитком організації 

 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах: 



 

Змістовий модуль 1. Теоретичні та методологічні засади менеджменту організацій 

Тема 1. Організації як об'єкти управління.  

Тема 2. Еволюція організації. 

Тема 3. Організаційний механізм менеджменту організації. Управлінські моделі. 

Тема 4. Управління підприємствами різних організаційно-правових форм. 

Імідж організації. 

 

 

Змістовий модуль 2.  Функціонування та розвиток 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. 

 

5. Викладацький склад: д.е.н., доцент Приймак Н.С. 

 

 

 

  


