
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ В ПРАКТИЦІ 
 

Мета курсу – набуття фахівцями компетенцій з сучасних технологій 
менеджменту і моделювання управлінських процесів. 

Дисципліна «Сучасні технології менеджменту в практиці» в структурно-логічній 
схемі базується на набутих знаннях з наступних ОК: «Економічна теорія», 
«Економічна інформатика», «Мікроекономіка  і макроекономіка», «Економетрія», 
«Економіка підприємства»,  вона інтегрується з вивченням дисциплін: «Менеджмент і 
маркетинг», «Управління персоналом». Вивчення дисципліни формує засади для 
подальшого опанування студентом дисциплін: «Потенціал і розвиток підприємства», 
«Операційний менеджмент». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі 
підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності або у процесі навчання, що 
передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначених умов і 
вимог; здатність до адаптації та дії в новій ситуації; вміння виявляти, ставити та 
вирішувати проблеми; здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 
здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 
експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності); визначеність і 
наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків; здатність до вирішення 
проблемних питань і прийняття управлінських рішень у професійній діяльності; 
здатність до ініціювання та реалізації інноваційних проектів в підприємницькій, 
торговельній та/або біржовій діяльності. 

Програмні результати навчання: 
знати: теоретичні та практичні знання для виконання управлінських, організаційних, 
консультаційних функцій менеджера; 
вміти: використовувати методологічний інструментарій стратегічних досліджень; 
розробляти сценарії планових організаційних змін;  здійснювати комплексну оцінку 
ефективності менеджменту; аргументувати пропозиції щодо впровадження сучасних 
технологій менеджменту; обирати найбільш придатні моделі менеджменту для 
обґрунтування шляхів розв’язання управлінських завдань; використовувати 
інформаційні технології в процесі аналізу і моделювання управлінських процесів; 
володіти: методами контролю якості у сфері професійної діяльності; демонструвати 
знання концепцій, методів, принципів та функцій менеджменту в процесі здійснення  
професійної діяльності в різних секторах публічної сфери.  

Зміст навчальної дисципліни: 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ. Поняття та сутність менеджменту. Базові 
підходи до теоретичного вивчення менеджменту. Організація як об’єкт управління. 
ФУНКЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЯ В МЕНЕДЖМЕНТІ. Прийняття управлінських рішень. 
Планування як загальна функція менеджменту. Мотивація як загальна функція 
менеджменту. Контроль як загальна функція менеджменту. Регулювання як загальна 
функція менеджменту. Методи менеджменту 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 годин, 
у тому числі 36 годин аудиторних занять і 69 годин самостійна та індивідуальна 
робота. 



Форма семестрового контролю: залік. 


