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Силабус навчальної дисципліни  

«Менеджмент організацій» 
 

Спеціальність 073 «Менеджмент»  

Освітня програма «Міжнароднй менеджмент», «Менеджмент організацій та 

адміністрування», «Менеджмент інноваційної діяльності», 

«Бізнес-адміністрування», «Управління навчальними 

закладами» 

Освітній рівень Другий (Магістерський) 

Статус дисципліни Базова 

Мова викладання Українська  

Курс / семестр 1М, 1 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 5 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Лекції – 20 год.   

Практичні – 20 год. 

Самостійна робота – 110  год. 

Форма підсумкового контролю Залік  

Кафедра Міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоеконо-

мічної діяльності, проспект Науки 9-А, м. Харків , головний 

корпус, ауд. 201. Тел. 38(057)702-18-32 (дод. 3-46) 

https://www.hneu.edu.ua/kafedra-mizhnarodnoyi-ekonomiky-ta-

menedzhmentu-zovnishnoekonomichnoyi-diyalnosti/ 

Кафедра менеджменту, логістики та економіки, проспект 

Науки 9-А, м. Харків , головний корпус, ауд.  

Викладач  Піддубна Людмила Іванівна, професор кафедри міжнародної 

економіки та менеджменту ЗЕД, доктор економічних наук, 

професор  

Велика Олена Юріївна, доцент кафедри менеджменту, 

логістики та економіки, кандидат економічних наук, доцент. 

Контактна інформація викладача  E-mail: l.i.poddubnaya@gmail.com 

Дні занять Згідно діючого розкладу занять 

Консультації Відповідно до графіку 

Мета навчальної дисципліни – формування у студентів системи знань з теоретичних засад і 

технологій підвищення конкурентоспроможності організації та особистої ефективності менеджерів , 

в тому числі за рахунок здійснення бізнесу у різних країнах і відповідного використання 

економічних, соціальних, демографічних та інших особливостей цих країн та їх взаємодії.   

Передумови для навчання 

Економіка бізнесу, Менеджмент, Маркетинг, Міжнародна економіка, Стратегічне управління, Фінанси 

підприємства. 

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Сутність менеджменту організацій 

Тема 1. Організація як об’єкт управління  

Тема 2. Система менеджменту організацій 

Тема 3. Управління організаційними процесами 

Тема 4. Ефективність менеджменту організацій 

Змістовий модуль 2. Функції та зв’язуючи процеси міжнародного менеджменту 

Тема 5. Сутність і характерні риси менеджменту організацій суб’єктів міжнародного бізнесу. 

Тема 6. Стратегічне планування та організаційний розвиток міжнародних компаній  

Тема 7. Контроль і звітність міжнародних компаній. Управління людськими ресурсами та комунікації в 

міжнародному менеджменті. 

Тема 8. Технологічна політика міжнародних компаній. Інвестиційні операції міжнародних компаній 

Тема 9. Фінансовий менеджмент міжнародних компаній. Торгівельні операції суб’єктів міжнародного 

бізнесу 

 

Сторінка курсу на платформі Мoodle 

(персональна навчальна система) 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=5524РНПД, 

Технологічна карта, лекції, завдання для самостійної 

https://www.hneu.edu.ua/kafedra-mizhnarodnoyi-ekonomiky-ta-menedzhmentu-zovnishnoekonomichnoyi-diyalnosti/
https://www.hneu.edu.ua/kafedra-mizhnarodnoyi-ekonomiky-ta-menedzhmentu-zovnishnoekonomichnoyi-diyalnosti/
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роботи, інформаційні матеріали, завдання для перевірки 

знань, тести 

Рекомендовані джерела 
Основні джерела: 1 1.Афанасьєв М. В. Основи менеджменту : навчальнометодичний посібник для самостійного 

вивчення дисципліни / М. В. Афанасьєв, Л. Г. Шемаєва, В. С. Верлока / за редакцією проф. М. В. Афанасьєва. – 

Х. : ВД "ІНЖЕК", 2003. – 484 с..  

2.Киржнер Л. А. Менеджмент организаций : учебное пособие / Л. А. Киржнер, Л. П. Киенко, Т. И. Лепейко, А. М. 

Тимонин. – К. : КНТ, 2006. – 688 с. 

3.Лепейко Т. І. Менеджмент : навч. посібн. / Т. І. Лепейко, О. М. Миронова // Харківський національний 

економічний університет. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 202 с. 

4.Міжнародний менеджмент: навч. посібн. / П. І. Юхименко, Л. П. Гацька, М. В. Півторак та ін. – К. : Центр 

учбової літератури, 2011. – 488 с. 

5. Міхайлова Л.І., Юрченко О.Ю, Данько Ю.І. Міжнародний менеджмент. Навч. посіб. – К.: Центр учбової 

літератури, 2007. – 200 с.  

6. Панченко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 2004. —468с. 

Допоміжні джерела: 7.Дідковська Л. Г. Менеджмент : навч. посіб. / Л.Г. Дідковська, П.Л. Гордієнко. – К. : 

Алерта; КНТ,2007. – 515 c. 

8.Менеджмент організацій : підручник / за заг. ред. Л. І. Федулової. – К. : Либідь, 2003. – 448 с. 

9.Осовська Г. В. Менеджмент організацій / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. – К. : Кондор, 2005. – 860 с. 

10. Гіл, Чарлз В.Л. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку: Пер. з англ.— К.: Вид-во Соломії 

Павличко «Основи», 2001. — 856с. 

Система оцінювання результатів навчання 

Система оцінювання включає: поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час 

проведення лекційних та лабораторних занять, успішність студента з дисципліни оцінюється сумою 

набраних балів (максимальна сума – 100 балів; мінімальна сума, що дозволяє студенту складати іспит, 

– 60 балів); модульний контроль, що проводиться з урахуванням поточного контролю у вигляді 

письмової контрольної роботи; підсумковий/семестровий контроль, що проводиться у формі заліку 

відповідно до графіку навчального процесу. Більш детальна інформація наведена у технологічній карті 

навчальної дисципліни. 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни  

Види навчальної роботи Мах кількість балів 

Лекції (активна робота) 20 

Активна робота студентів на практичних заняттях 14 

Перевірка самостійної роботи 34 

Поточні КР  12 

Колоквіум 20 

Максимальна кількість балів 100 

Відповідність шкали оцінювання ЄКТС національній системі оцінювання 

та ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену (іспиту), диференційованого заліку, 

курсового проекту (роботи), практики, тренінгу 
для заліку 

90 – 100 A відмінно 

зараховано 

82 – 89 B 
добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX 
незадовільно не зараховано 

1 – 34 F 

Політики навчальної дисципліни 

Під час вивчення даної дисципліни обов’язковим є дотримання політики академічної доброчесності, не 

допускається пропуск занять без поважних причин. 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів навчання, 

форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної дисципліни. 
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