
Силабус дисципліни 
Назва дисципліни, обсяг у 
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3 кредити ЄКТС 
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Семестр, у якому можливе 
(планується) вивчення 

дисципліни 
Для магістрів – 1 семестр 

Факультети/ННЦ, 
студентам яких 
пропонується 

Студентам Економіко-гуманітарного факультету 

Перелік компетентностей та 
результатів навчання, що 

забезпечує дисципліна 

Спеціальні (предметні) компетентності. Здатність до застосовування 
концептуальних і базових знань, розуміння предметної області і професії менеджера. 
Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при 
вирішенні професійних завдань. Здатність до адаптації, креативності, генерування 
ідей та дій у новій ситуації. Здатність вести переговори та розв’язувати конфлікти. 
Результати навчання. Демонструвати знання теорій, методів і функцій 
менеджменту, сучасних концепцій лідерства. Демонструвати навички виявлення 
проблеми та обґрунтування управлінських рішень. Описувати зміст функціональних 
сфер діяльності організації. Виявляти навички організаційного проектування з питань 
безпеки. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності 
функціонування та розвитку системи фінансово-економічної безпеки організації. 

Опис дисципліни 
Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 
«Основи менеджменту», «Економіка підприємства», «Фінанси підприємств» 

Основні теми дисципліни 

16 годин лекцій та 16 годин практичних занять 
Лекції: 

Лекція 1. Поняття і класифікація організації. Організація як система. Процес і методи 
управління організацією, Лекція 2. Проектування організаційної структури управління 
організацією, Лекція 3. Організаційні форми діяльності керівництва. Ситуативне 
управління, Лекції 4. Процес ухвалення управлінського рішення, Лекція 5. 
Перспективні плани роботи організації (підприємства, установи), Лекція 6. Контроль 
виконання завдань діяльності, Лекція 7. Побудова та функціонування операційної 
системи організації, Лекція 8. Східна та західна моделі менеджменту 

Практичні заняття: 
Практичне заняття 1. Системний підхід до управління організацією, Практичне 
заняття 2. Процес прийняття управлінського рішення, Практичне заняття 3. 
Перспективні плани роботи організації, Практичне заняття 4. Організаційні форми 
діяльності керівництва. Ситуаційне управління, Практичне заняття 5. Стратегії 
розвитку організації, Практичне заняття 6. Механізм реалізації стратегії, Практичне 
заняття 7. Програми діяльності організації (підприємства, установи), Практичне 
заняття 8. Вирішення практичних завдань 

Мова викладання Українська 
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