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1. Місце дисципліни в структурі ОПП 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 
1.      Економічна  теорія 
 
Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  
1.  Бізнес-планування 
2.  Організація діяльності підприємств 
3.  Маркетинг у сфері послуг   
4.  Управління персоналом 
5.  Комунікативний менеджмент 
  

2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен  
знати: 
- теоретичні засади управління організацією у ринковій економіці; 
- інтегровані підходи до менеджменту; 
- структуру середовища підприємства та методологію оцінки його впливу не результати 

виробничо-господарської діяльності; 
- сутність, зміст та особливості реалізації загальних функцій менеджменту; 
- зміст, складові та особливості процесу управління організацією; 
- методи менеджменту, що застосовуються в управлінській практиці; 
- теоретичні та практичні аспекти мотивації персоналу;  
- елементи та етапи комунікативного процесу; 
- основні положення теорії керівництва та лідерства;  
- причини виникнення конфліктів та підходи до їх подолання; 
- систему показників економічної, організаційної та соціальної ефективності 

менеджменту, їх склад і методи визначення; 
  
вміти:  
-  з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки в організаціях, аналізувати і узагальнювати 

матеріал у певній системі, порівнювати факти на основі здобутих з різних джерел знань; 
-  робити внесок у гармонізацію людських відносин; 
- налагоджувати ефективні комунікації у процесі управління; 
- розробляти технології з прийняття та реалізації управлінських рішень; 
- структурувати завдання відповідно до чисельності та кваліфікації виконавців, 

визначати черговість робіт, розраховувати термін їх виконання; 
- з урахуванням ділових та особистісних рис добирати виконавців, розподіляти завдання; 
- здійснювати делегування; 
- визначати та оцінювати ефективність менеджменту.  
 
Володіти: 
1. Технологією розроблення, прийняття та реалізації управлінських рішень. 
2. Основами здійснення відносно відокремлених видів управлінської діяльності. 
 
 

2. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи менеджменту.   
 

Вступ. 
Тема 1. Сутність, роль  та методологія менеджменту. 
Тема 2. Історія розвитку менеджменту. 
Тема 3. Закони, закономірності та принципи менеджменту. 
Тема 4. Функції та методи менеджменту 
Тема 5. Процес управління 



 
Змістовий модуль 2.  Функції менеджменту. Ефективність менеджменту. 

 
Тема 6. Планування як загальна функція менеджменту. 
Тема 7.  Організація як загальна функція менеджменту. 
Тема 8. Мотивування як загальна функція менеджменту. 
Тема 9. Контролювання  як загальна функція менеджменту. 
Тема 10. Регулювання як загальна функція менеджменту. 
Тема 11. Інформація і комунікації в менеджменті. 
Тема 12. Керівництво та лідерство. 
Тема 13. Ефективність менеджменту. 
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