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 СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ» 

1. Опис дисципліни «Менеджмент організації» 

Дисципліна –  

Менеджмент організації 

 

Галузь знань, напрям, 

підготовки, 

спеціальність, ОКР 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів – 5 Галузь знань − 

07 Управління та 

адміністрування 

Статус дисципліни – 

вибіркова 

Мова навчання: 

українська 

 Спеціальність − 

073 Менеджмент; 

Освітньо-наукова 

програма – 

«Менеджмент" 

Рік підготовки: 

Денна – 1 

Семестр: 

Денна – 2 

 Ступінь вищої освіти – 

третій (освітньо-

науковий) 

Лекції (год.): 

Денна – 15 

Практичні заняття 

(год.): 

Денна – 15 

Загальна кількість годин 

- 150 

 Самостійна робота 

(год.): 

Денна – 120 

Тижневих годин – 10 

год., з них аудиторних – 

4 год. 

 Вид підсумкового 

контролю – залік 

 



2. Мета і завдання дисципліни «Менеджмент організації» 

2.1.  Мета вивчення дисципліни 

Метою вивчення дисципліни «Менеджмент організації» є поглиблення 

знань та набуття компетенцій результативного управління організацією у 

динамічних та мінливих умовах соціально-економічного оточення, набуття 

здатностей  формування  власних наукових підходів у галузі управління та 

вирішення науково-практичної проблеми дисертаційної роботи. 

Навчальна дисципліна зорієнтована на  отримання здатностей щодо:  

уявлення про системну модель менеджменту організації та здатність 

визначення і теоретичного обґрунтування закономірностей в реальному 

управлінні організацією; демонструвати наукові підходи та практичні навики 

проектування системи менеджменту організації з використанням 

інструментарію організаційного інжинірингу та організаційного дизайну;  

вміння управляти ризиками та формувати моделі поведінки системи управління 

в ситуації ризику; вирішувати проблемні питання забезпечення 

результативності управління та виробляти власні підходи і бачення щодо 

підвищення його якості; адаптувати отримані знання та навики до 

проблематики дослідження та формувати наукову новизну наукового 

дослідження. 

В процесі вивчення дисципліни «Менеджмент організації» здобувач 

демонструє системні знання з теорії і практики менеджменту організації та є 

здатним розробляти, приймати та реалізовувати управлінські рішення в 

контексті підвищення результативності діяльності та в умовах підвищеного 

ризику, а також, формулює власні висновки та наукові авторські підходи до 

удосконалення системи управління організацією. 

2.2. Завдання вивчення дисципліни 

В процесі вивчення дисципліни «Менеджмент організації» аспірант: 

 отримує поглибленні ґрунтовні знання управлінської діяльності, які 

дають можливість йому самостійно виробляти тактику і стратегію управління, 

формулювати власні підходи до його удосконалення та підвищення 

результативності і якості; 



 опановує прийоми та техніки організаційного дизайну та інжинірингу, 

управління соціально-психологічною підсистемою організації; 

 отримує практичні навички з побудови систем управління якістю, 

формулювання критеріїв ризикозахищеності організації та показників 

інтегративного оцінювання факторів ризику та антикризового управління. 

2.3. Завдання лекційних занять. Мета і завдання проведення лекцій 

полягають у розширенні базових уявлень та знань про: систему менеджменту 

організації, формування цілісного уявлення про процедуру підготовки, 

прийняття та реалізацію управлінських рішень; психологічні аспекти 

управлінської діяльності; систему інтегративного оцінювання ефективності  та 

результативності управління;  управління ризикозахищеністю організації, ознак 

та причин виникнення кризових ситуацій та ризику; стратегії розвитку 

організації та критеріїв їх вибору; напрямів організаційного розвитку 

організації. 

2.4. Завдання практичних занять полягають у  закріпленні теоретичних 

та методологічних основ менеджменту організації, вироблення наукових умінь 

та навичок оцінки середовища функціонування організації та вироблення 

механізмів внутріорганізаційного управління; набуття навичок використання 

моделей, інструментів та технологій менеджменту в різних конкретних 

ситуаціях; формулювання власних наукових позицій та концептуальних 

положень щодо удосконалення системи управління організацією під впливом 

факторів зовнішнього середовища та трансформаційних змін у внутрішньому 

середовищі організації. 

 

3. Зміст дисципліни «Менеджмент організації» 

 

Тема 1. Системна модель менеджменту організації.   

Елементи організації та процесу управління. Бізнес-модель та 

архітетроніка організації. Характеристика основних елементів та взаємозв’язків 

в бізнес-моделі організації. Техніки побудови бізнес-моделі організації. 



Фактори, які впливають на вибір моделі діяльності організації. Рівні та 

елементи досконалості організації. 

Системне управління організацією. Системні правила менеджменту. Типи 

менеджменту організації. Досягнення синергізму в менеджменті організації. 

Вертикальні та горизонтальні відмінності в менеджменті організації. 

Комплексний механізм управління організацією та управлінські 

процедури. Поєднання функціонального, процесного та ситуаційного підходів 

до управління.  

Управлінські моделі: їх різновиди, компоненти та особливості 

впровадження. Комбінація управлінських моделей.  

Література: [1;3;4;5;6;7;8; 11;13;15;17;20;23;24;28;30] 

 

Тема 2. Організаційні механізм менеджменту. Організаційний 

інжиніринг та організаційний дизайн. 

Системні підходи до управління організаційними процесами. 

Нормативно-правова регламентація діяльності, підстави та порядок організації 

системи управління. Організаційні засади проектування системи менеджменту 

та управлінських процедур. Проектування ієрархії менеджменту. 

Організаційний інжиніринг. Інжиніринговий опис процесів в організації 

та алгоритм побудови процесу. Сфери інжинірингу. Реінжиніринг як 

інструмент удосконалення управління процесами. Види реінжинірингу та 

процедури його проведення.   

Організаційний дизайн. Дизайн організації як набір параметрів, що 

визначають рівні поділу праці та координування. Координаційні механізми 

дизайну.  

Рівні організаційних змін та компоненти організаційних перетворень. 

Типи організаційних змін.  Моделювання організаційних перетворень. Процес 

проведення організаційних змін. Складання матриці діагностики готовності 

організації до змін. 

Управління змінами в організації. Алгоритм управління змінами в 

організації. Методи управління процесами змін: м'які, жорсткі, комбіновані. 



Сучасні підходи до управління змінами в організації: форсайтинг; метод "лицем 

до лиця" (SethKahan); управління знаннями; реструктуризація; стратегія 

інтенсивного зростання; диверсифікація; інтегрування. 

Література: [1;3;4;5;6;7;9; 11;13;15;17;20;23;24;28;30] 

 

Тема 3. Управління соціально-психологічною підсистемою 

організації 

Зміст та складові соціально-психологічної підсистеми організації. 

Організаційна поведінка та взаємодія працівників. Види взаємодії та  показники 

її ефективності.  

Типологія керівництва. Вимоги до сучасного стилю керівництва. Вибір 

стилю керівництва та його обґрунтування. Управління спільною діяльністю. 

Поняття, сутність та види спілкування в організації.  Техніки контакту 

керівника з підлеглими. Взаємодія та  зворотний зв'язок: інструменти, форми та 

організація проведення.  

Етика менеджменту та соціальна відповідальність керівництва 

організацією. 

Література: [1;3;4;5;6;7;11;18;29;32] 

 

Тема 4. Ризикозахищеність організації та управління ризиками 

Поняття та особливості управлінського ризику, його різновиди.  Фактори 

ризику та їх класифікація. Управлінська поведінка в умовах ризику. Критерії 

ризикозахищеності організації. Методика складання паспорту загроз 

організації. 

Інтегрований аналіз та оцінювання ризику. Методи кількісного та 

якісного оцінювання ризику. Специфічність вибору альтернатив управлінських 

рішень в умовах ризику. 

Управління ризиками. Концепція управління ризиком. Інструментарій 

впливу на ризик. Модель поведінки системи управління в ситуації ризику. 

Ідентифікація та оцінювання ефективності управління ризиками 

Література: [14;26;32;34;16]] 



 

Тема 5. Управління якістю та результативністю діяльності 

організації  

Критерії результативності менеджменту.  Управління результативністю 

діяльності: основні підходи. Класифікація інструментів інтенсифікації розвитку 

організації. Ефективність управлінської праці. 

Системи якості організації та методи управління якістю. Діагностування 

якості менеджменту організації.  

Система показників оцінювання результативності і якості менеджменту 

організації. 

Література: [1;3;4;5;6;7;8;29;25] 

 



4. Структура залікового кредиту з дисципліни «Менеджмент   

організації» 

Денна форма навчання 

 
Кількість годин 

Лекції Практичні  СРС 

Тема 1. Системна модель менеджменту 

організації 
4 3 30 

Тема 2. Організаційні механізм 

менеджменту організації. Організаційний 

інжиніринг та організаційний дизайн. 

4 4 20 

Тема 3. Управління соціально-

психологічною підсистемою організації. 
2 2 30 

Тема 4. Ризикозахищеність організації та 

управління ризиками 
3 4 20 

Тема 5. Управління якістю та 

результативністю діяльності організації 
2 4 20 

РАЗОМ 15 15 120 

 

 



6. Самостійна робота 

Самостійна робота аспірантів має на меті формування пізнавальної 

активності аспірантів, засвоєння ними основних умінь та навичок роботи з 

навчальними матеріалами, поглиблення та розширення вже набутих знань, 

підвищення рівня організованості тощо. У процесі самостійної роботи з 

дисципліни «Менеджмент організації» аспіранти мають оволодіти вміннями та 

навичками: організації самостійної навчальної діяльності; самостійного 

опрацювання низки навчальної, навчально-методичної, наукової, науково-

популярної літератури, Інтернет-ресурсів за темами дисципліни; роботи з 

довідковою літературою; опрацьовування статистичної інформації; написання 

доповідей (ессе) з проблем курсу. 

 



Тема та зміст самостійної роботи Форма 

представлення 

Кількість годин 

 

Опрацювання лекційного матеріалу, 

законодавчих та нормативних актів, 

навчальної літератури, спеціальних 

джерел інформації, незалежних джерел 

та рекомендацій неурядових 

аналітичних центрів. Вивчення досвіду 

менеджменту організацій в зарубіжних 

країнах. 

Теми доповідей: 

1. Системна модель управління 

організацією та особливості її побудови 

в різних типах організацій.   

2. Ситуаційне управління в системі 

менеджменту організації. 

3. Інформаційне забезпечення 

управління організацією. 

4. Механізм мотивації персоналу 

організації. 

5. Система трудових відносин в 

організації. 

6. Координація діяльності структурних 

підрозділів організації. 

7. Регламентування стратегічного 

управління в організації. 

8. Соціально-психологічні методи 

управління людськими ресурсами в 

організації. 

9. Управління трудовою дисципліною 

в організації. 

10. Соціальна ефективність управління 

організацією. 

11. Механізм комунікативної взаємодії 

організації з елементами зовнішнього 

середовища. 

12. Менеджмент ризиків в організації. 

13. Організаційно-методичне 

забезпечення діяльності державної 

установи з реалізації її місії. 

14. Якість управлінських рішень: 

критерії виміру. 

15. Механізм антикризового управління 

підприємством. 

Підготовка 

доповідей 

(ессе) з 

проблемних 

питань 

дисципліни 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

 

8 

 

8 

 

8 

 

 

8 

8 

 

 

8 

 

 

8 

Разом 
 120 



 

7. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 

 

У навчальному процесі застосовуються: 

− лекції, в тому числі з використанням мультимедіапроектора та 

інших ТЗН; 

− практичні заняття, в тому числі у комп'ютерному класі; 

− індивідуальні заняття;  

− виконання розрахунково-графічних завдань під керівництвом 

викладача та самостійно;  

− групова робота, комунікативні техніки, робота в Інтернет, а також 

методи опитування, тестування, рольові ігри, імітаційне моделювання ситуацій, 

презентації тощо. 

Навчальна дисципліна «Менеджмент організації» оцінюється за 

модульно-рейтинговою системою. Формою контролю й оцінювання знань, 

вмінь та навичок аспірантів під час вивчення дисципліни є поточний контроль 

роботи аспірантів та  підсумковий контроль (залік).  

Поточний контроль здійснюється в процесі вивчення дисципліни на 

практичних заняттях і проводиться у терміни, які визначаються календарним 

планом.  Об’єктами поточного контролю знань аспірантів є:  систематичність, 

активність, своєчасність та результативність роботи над вивченням 

програмного матеріалу дисципліни, зокрема виконання домашніх завдань та 

вирішення завдань;  виконання завдань для самостійного опрацювання. 

Поточний контроль знань, вмінь та навичок аспірантів передбачає застосування 

таких видів:  тестові завдання;  обговорення проблеми, дискусія;  аналіз 

конкретних ситуацій (поданих у вигляді усного, текстового або графічного 

матеріалу);  ділові ігри (кейс-методи);  презентації результатів роботи;  

завдання для самостійної роботи;  розрахункові завдання.   

Формою підсумкового контролю є залік. 

 



Шкала оцінювання: 

За шкалою 

Університету 

За 

національною 

шкалою 

 За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85-89 
добре 

В (дуже добре) 

75–84 С (добре) 

65–74 
задовільно 

D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 

35–59 

незадовільно 

FX (незадовільно з можливістю повторного 

складання) 

1–34 
F (незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни) 

  

8. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна 

 

№ Найменування 
Номер теми 

1. Електронний варіант лекцій 1-5 

2. Навчально-методичний комплекс з дисципліни 

«Менеджмент організації». – Тернопіль, ТНЕУ, 2014. 

1-5 

3. Презентації, схеми, рисунки, матриці, аналітичні 

таблиці 

1, 2, 3, 4, 5 
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