Назва дисципліни
Інформація про
факультети
(навчально-наукові
інститути) і курси
навчання, студентам
яких пропонується
вивчати цю
дисципліну
Контактні дані
розробників робочої
програми
навчальної
дисципліни,
науковопедагогічних
працівників,
залучених до
викладання

Менеджмент
Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу
спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини», ОПП
«Міжнародний бізнес»
2-й навчальний семестр.

Викладання дисципліни забезпечує кафедра міжнародного бізнесу та
економічної теорії.
Викладач: д.е.н., професор Лазаренко Володимир Євгенович.
Контакти: ауд. 3-76, 3-78 (Центральний корпус), 057-707-53-51,
ec_teor@karazin.ua

Навчальна дисципліна «Менеджмент» відповідає освітньокваліфікаційним характеристикам і освітньо-професійній програмі
Попередні умови для
підготовки фахівців та навчальному плану, затвердженому в
вивчення
установленому порядку та базується на вивченні студентами циклу
дисципліни
фундаментальних економічних дисциплін, таких як «Основи економічної
теорії», «Мікроекономіка».
Опис
Мета дисципліни
Мета дисципліни «Менеджмент» – надати студентам цілісну і логічнопослідовну систему знань про сутність управління на підприємстві та в
організації; розкрити основи теорії, методології та практики
менеджменту за умов дії ринкового механізму господарювання;
сформувати засади системного мислення та комплексу спеціальних
знань і вмінь щодо принципів, прийомів і методів менеджменту на
підприємстві.
Очікувані результати навчання
Результатом вивчення дисципліни є знання причинно-наслідкових
зв’язків різних управлінських дій в організаціях; здатність аналізувати й
узагальнювати матеріал в організаційно-управлінській системі;
порівнювати факти на основі здобутих з різних джерел знань; навички
гармонізації людських відносин; налагодження ефективних комунікацій
у процесі управління; вміння розробляти технології з прийняття та
реалізації управлінських рішень; структурувати завдання відповідно до
чисельності та кваліфікації виконавців, визначати черговість робіт,
розраховувати термін їх виконання; спроможність з урахуванням ділових
та особистісних рис добирати виконавців; визначати та оцінювати
ефективність здійснення менеджменту.
Студент повинен мати здатність:
- Планувати, організовувати, мотивувати, оцінювати та підвищувати
результативність колективної праці, здійснювати дослідження в групі під
керівництвом лідера, з урахуванням вимог та особливостей сьогодення в
умовах обмеженості часу.
- Обґрунтовувати власну думку щодо конкретних умов реалізації форм
МЕВ на мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях.
- Уміти вирішувати стратегічні проблеми у сфері міжнародних

економічних відносин та міжнародного бізнесу.
Теми аудиторних занять та самостійної роботи
Теми аудиторних занять
Тема 1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту. Історія
розвитку менеджменту
Тема 2. Теорія організаційного потенціалу
Тема 3. Функції та види менеджменту
Тема 4. Методологія управлінської діяльності
Тема 5. Процес управління
Тема 6. Планування як загальна функція менеджменту
Тема 7. Організація як загальна функція менеджменту
Тема 8. Мотивування як загальна функція менеджменту. Види мотивації
Тема 9. Контроль як загальна функція менеджменту
Тема 10 .Інформація і комунікації в менеджменті
Тема 11. Керівництво та лідерство
Тема 12. Ефективність менеджменту.
Теми для самостійної роботи
Тема 1. Теорія Гласієра
Тема 2. Теорія інститутів та інституційних змін
Тема 3. Сутність системного аналізу. Підхід Б. Рудвіка
Тема 4. Системний підхід за Л. Оптнером
Тема 5. Формування основних концепцій загальної теорії систем. Підхід
Боулдінга
Тема 6. Порівняння переваг і недоліків ієрархічних та адаптивних
структур управління
Тема 7. Порівняння переваг і недоліків централізованих та
децентралізованих структур управління
Тема 8. Економічні методи управління
Тема 9. Соціально-психологічні методи управління
Тема 10.Стратегічне планування.
Методи контролю результатів навчання
При вивченні дисципліни застосовуються такі види контролю: поточний
та семестровий підсумковий. Міра успішності студента, тобто загальна
оцінка, яку він одержує за результатами вивчення дисципліни, залежить
як від поточної роботи, так і від результатів підсумкового контролю на
іспиті. Поточний контроль здійснюється на лекціях у формі опитування;
на практичних заняттях – у формі опитування, діалогу, групового
обговорення тематичних питань, самостійної та контрольної роботи; під
час окремого розкладу занять – у формі тестування; у формі виступів
студентів при обговоренні питань на семінарських заняттях.
Семестровий підсумковий контроль здійснюється під час проведення
контролю за допомогою тестових та проблемно-ситуаційних завдань.
Підсумковий контроль з дисципліни є обов’язковою формою контролю
навчальних досягнень студента. Він проводиться відповідно до
навчального плану у вигляді семестрового екзамену в терміни,
встановлені графіком навчального процессу, та в обсязі, визначеному
робочою програмою.
Остаточний підсумковий контроль з дисципліни – письмовий екзамен.
Мова викладання
Українська.

