Навчальна дисципліна “Менеджмент організацій” належить до циклу дисциплін
професійної та практичної підготовки.
Програма передбачає набуття студентами теоретичних та практичних навичок з
управління людськими ресурсами на підприємствах різних форм власності з урахуванням
специфіки їх функціонування в умовах ринкових відносин.
Предметом вивчення дисципліни є загальні закономірності, принципи
формування, функціонування та розвитку системи управління організацією; управлінські
відносини.
Метою викладання дисципліни “Менеджмент організацій” є є формування у
майбутніх спеціалістів сучасного системного мислення та комплексу спеціальних вмінь у
галузі управління підсистемами та елементами внутрішнього середовища підприємства на
всіх стадіях його життєвого циклу.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння
навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:
знання:
– суті підприємства, взаємозв'язку його внутрішніх елементів та зовнішнього
середовища;
– особливостей менеджменту на різних етапах життєвого циклу підприємства;
– специфіки управління різновидами підприємств та їх об'єднань;
– психологічних аспектів управлінської діяльності;
– ефективності управління підприємством;
– управління ризикозахищеністю підприємства, ознак та причин виникнення
кризових ситуацій та ризику;
– стратегій розвитку організації та критеріїв їх вибору;
– напрямків організаційного розвитку підприємства;
уміння:
– створення та реєстрації підприємств різної організаційно-правової форми;
– складання статутів, положень про структурні підрозділи та посадових
інструкцій;
– розподілу праці, організації робочих місць, аналізу процесу роботи;
– ефективного ділового спілкування з урахуванням психологічних
особливостей партнерів;
– розпорядчої діяльності, делегування та інструктування;
– оцінювання виконання та дисциплінарного впливу;
досвід:
– самовдосконалення відповідно до вимог, які висовуються до сучасного
менеджера;
– організації основних видів управлінської діяльності;
– інтегративної оцінки факторів ризику та антикризового управління;
– аналізу ефективності управління.
Зміст навчальної дисципліни
Розділ 1. Теоретичні та методологічні засади менеджменту організацій
Тема 1. Системна модель управління організацією
Тема 2. Організація управління підприємством.
Розділ 2. Управлінські моделі та системи функціонального менеджменту
Тема 3. Управлінські моделі.
Тема 4. Управління підприємствами різних організаційно-правових форм.
Тема 5. Системи функціонального менеджменту
Тема 6. Діагностика управління організацією.
Тема 7. Управління ефективністю підприємства

Тема 8. Конкурентна політика організації
Тема 9. Управління ризикозахищеністю підприємства

