
 

Дисципліна Зарубіжні управлінські технології  

Рівень ВО першого (бакалаврського) рівня освіти на базі молодшого 

спеціаліста 

Курс 4 

Обсяг 4,0 кредити  

Мова викладання  українська 

Кафедра Менеджменту, публічного управління та адміністрування 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни значно підвищиться, 

якщо здобувач вищої освіти попередньо опанував матеріал таких 

дисциплін як: «Адміністративний менеджмент»; «Вступ до 

спеціальності»; «Стратегічне управління» «Регіональне 

управління та територіальне планування» «Державне 

регулювання економіки та економічна політика». 

Що буде вивчатися Системна модель і організаційний механізм менеджменту 

організації. Діагностика управління, організаційний інжиніринг 

та організаційний дизайн Управлінські моделі та керівництво в 

організації. Ризикозахищеність організації. Управління в умовах 

кризи Ділове адміністрування змінами та проектами. Теоретичні 

основи управління змінами. Індивідуальні та командні зміни, 

організаційні та структурні зміни. Роль керівництва в управлінні 

змінами. Управління проектами в системі менеджменту 

організації. Обґрунтування проекту та аналіз можливих ризиків, 

планування проекту та його ресурсне забезпечення. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни дає можливість оволодіти теорією та 

практикою результативного управління організацією у мінливих 

умовах соціально-економічного оточення; інституційними 

оволодіння практичними знаннями та набуття практичних 

навичок із організації процесу управління змінами; формування 

належних практичних вмінь і навичок застосування 

універсального інструментарію розробки та реалізації 

універсальних проектів з метою досягнення ефективного 

існування та розвитку організації; формування системи знань з 

теорії та методології управління якістю; принципів побудови та 

функціонування систем управління якістю; вивчення 

нормативно-правових, організаційних та економічних питань 

щодо управління якістю. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

В результаті вивчення дисципліни забезпечується досягнення 

таких програмних результатів навчання:  

1. Здійснювати публічне управління ефективно 

застосовуючи провідні технології та методи організаційного, 

інноваційного, фінансового, ризик-, тайм-, кадрового, проектного 

менеджменту. 

2. Виявляти, прогнозувати та оцінювати ризики, 

обґрунтовувати заходи для мінімізації їх негативного впливу на 

національному, регіональному, галузевому, інституційному та 



місцевому рівнях в публічному управлінні та адмініструванні, 

застосовуючи технологію аналізу ризиків. 

 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

загальні 
Здатність до абстрактного та логічного мислення й генерування 

нових ідеї (ЗК1) 

 Здатність діяти у змінюваних умовах (ЗК2) 

 Здатність проведення аналітичних та емпіричних досліджень 

(ЗК3) 

 Здатність до роботи з інформаційними ресурсами і базами даних 

та використання інформаційних технологій (ЗК4) 

 Здатність працювати автономно чи в команді(ЗК5) 

 Здатність до здійснення комунікативної взаємодії (ЗК7). 

спеціальні 

Здатність до прийняття ефективних управлінських рішень (СК 6) 

Здатність до управління змінами та впровадження змін (СК 8). 

 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні 

посібники, електронні підручники і посібники, методичні 

вказівки (рекомендації) до проведення практичних 

(семінарських) занять та самостійної роботи студентів, 

довідниково-інформаційні дані для розвязання задач (таблиці, 

схеми), інтерактивні елементи, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий 

контроль 

залік 

 

 
 


