
АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМСТВА (ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)» 

Дисципліна вільного вибору студента 

Цикл професійної та практичної підготовки 

 

Предмет навчальної дисципліни 

Предметом навчальної дисципліни є інтегрована сукупність управлінських відносин у 

підсистемах організації, її стосунки із зовнішнім середовищем. 

 

Мета начальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни:  формування комплексу знань у сфері управління організацією 

(підприємством) з точки зору системного підходу: вивчення підприємства як соціально-

економічної системи, основними параметрами якої є цільове призначення, правові та нормативні 

засади діяльності, ресурси, процеси і структура, розподіл праці та ролей, соціальні відносини, що 

формують її організаційну культуру і забезпечують синергічний ефект діяльності. 

 

Основні завдання 

Основні завдання викладання навчальної дисципліни: підготовка студентів з питань суті 

підприємства, взаємозв’язок його внутрішніх елементів та зовнішнього середовища; особливість 

менеджменту на різних етапах життєвого циклу підприємства;  специфіка управління різновидами 

підприємств та їх об'єднань; соціально-психологічні аспекти управлінської діяльності; 

ефективність управління підприємством; управління ризикозахищеністю підприємства, ознак та 

причин виникнення кризових ситуацій та ризику; стратегія розвитку організації та критеріїв її 

вибору;  напрямки організаційного розвитку підприємства; створення та реєстрація підприємств 

різної організаційно-правової форми; організація основних видів управлінської діяльності; 

інтегральна оцінка факторів ризику та антикризового управління; аналіз ефективності управління 

та управлінського консультування. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів 

Дисципліна вивчається після навчальних дисциплін «Економічна діагностика», 

«Адміністративний менеджмент», «Операційний менеджмент», «ЗЕД підприємства», «Аналіз 

господарської діяльності підприємства (в т.ч. за видами економічної діяльності)», «Організація 

підприємницької діяльності (в т.ч. за видами економічної діяльності)», «Економіка підприємства 

(за видами економічної  діяльності)»; передує вивченню – Виробнича практика. 

 

Вимоги до знань і умінь: 

а) знати: предмет, завдання і зміст дисципліни; теоретико-методологічні засади менеджменту 

організацій; економічну сутність, роль в економіці, характеристики і типи організацій; напрями 

підвищення конкурентоспроможності організації та особистої ефективності менеджерів. 

б) уміти: аналізувати чинники динамічного бізнес-середовища організації; приймати фахові 

рішення у процесі проектування і вдосконалення організаційної та виробничої структури 

підприємств; розроблювати стратегію розвитку організації та забезпечувати її реалізацію; 

координувати діяльність служб і підрозділів організації у сфері управління фінансами, 

виробництвом, інноваціями, інвестиціями, персоналом, маркетингом; застосовувати сучасні 

технології управління організаційними процесами і організаційною поведінкою персоналу;  

оцінювати ефективність розвитку організацій. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Організація як об'єкт управління.  

Тема 2. Особливості організацій виробничої та невиробничої сфери. 

Тема 3. Організаційні форми підприємств у структурі економіки.  

Тема 4. Структура управління підприємством. Процес і методи управління підприємством. 

Тема 5. Стратегічний менеджмент у системі управління підприємством.  

Тема 6. Маркетинг-менеджмент у системі управління підприємством.  



Тема 7. Інноваційний менеджмент у системі управління підприємством. 

Тема 8. Кадровий менеджмент у системі управління підприємством. 

Тема 9. Фінансовий менеджмент у системі управління підприємством. 

Тема 10. Операційний менеджмент у системі управління підприємством.  

Тема 11. Сутність і завдання екологічного менеджменту. 

Тема 12. Системи інформаційного забезпечення менеджменту організації. 

Тема 13. Організаційна ефективність – способи та критерії визначення. 

Тема 14. Результативність та ефективність системи менеджменту 

 

Кафедра економіки та менеджменту. 

Мова викладання: українська. 

Форми організації навчального процесу: лекції, практичні/семінарські заняття. 

Форма підсумкового контролю: залік. 

Викладачі, які забезпечують навчальний процес: доцент, к.політ.н. Подвірна Н.С. 
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