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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 
рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів: 
денна  – 4 
заочна –4 
 

Галузь знань 
24 «Сфера 

обслуговування»  
(шифр, назва) 

 Нормативна 

Модулів –  1 
Напрям 

 (шифр, назва) 
Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 Спеціальність 
(професійне 

спрямування) 
242 «Туризм» 

  

4-й 2-й 
Індивідуальне науково-
дослідне завдання  - 

Семестр 

Загальна кількість  
годин  – 120 

7-й 3-й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 4 
самостійної роботи 
студента – 3,5 

Освітньо-
кваліфікаційний 

рівень: 
бакалавр 

32 год. 10 год. 

Практичні, семінарські 

32 год. 8 год. 
Лабораторні 

 -   
Самостійна робота 

56 год. 102 год. 
ІНДЗ:  

Вид контролю:  іспит 

 
       Примітка. 
      Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної й індивідуальної роботи 
становить : 1,14. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Менеджмент організацій» читатиметься на кафедрі туризму 
географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка для 
студентів-бакалаврів 4 курсу денної форми навчання спеціальності  242 «Туризм» 

Мета: 

− ознайомити студентів із сутністю, принципами, формами, функціями, методологією і 
технологією  управління  діяльністю організації;  

− сформувати фундаментальні знання та практичні навички з управління організацією; 

− формування у студентів теоретичних, методологічних та організаційно-практичних 
знань щодо ефективної організації процесу управління підприємством; 

− навчити студентів реалізувати спеціальний економічний інструментарій менеджменту 
організації. 

Основними завданнями цього курсу є: 

− ознайомлення з термінологією та понятійним апаратом менеджменту організацій; 
– освоєння принципів, методів, функцій та сучасних підходів до  управління діяльністю 

організації; 
– вивчення інструментів спеціального економічного інструментарію менеджменту 

організації; 
– вивчення технологій прийняття ефективних управлінських рішень у діяльності 

організації; 
– ознайомлення з організаційно-практичними засадами здійснення управлінської 

діяльності на підприємстві; 
– визначення двоїстої сутності організації як системи та як процесу; 
– вивчення технологій управління конкурентним потенціалом підприємства; 
– забезпечення зацікавленості студентів в активній навчальній та науково-дослідній 

роботі. 
У результаті вивчення цього курсу студент повинен:  
знати: понятійний апарат менеджменту організацій, в тому числі термінологію, 

методологію та організаційно-практичні засади  організації управлінської діяльності фірми, 
співвідношення організації як системи та організації як процесу; особливості інструментів 
менеджменту на різних етапах життєвого циклу організації, особливості та основні інструменти 
менеджменту організацій в різних країнах; 
 вміти: проводити дослідження зовнішнього та внутрішнього середовища діяльності 
організації з метою  прийняття зважених управлінських рішень, вміти здійснити SWOT-аналіз 
ораганізаціїї, оцінювати рівень конкурентоспроможності підприємства з метою підвищення 
загального конкурентного потенціалу організації та формувати стратегічний план його 
розвитку на довгострокову перспективу, вирішувати різні ситуаційні завдання, організувати 
практичну роботу з менеджменту людських ресурсів в організаціях, використовувати відповідно до 
ситуацій методи прийняття управлінських рішень та вміти здійснювати комплекс дій для їх 
реалізації, адаптувати інноваційний зарубіжний досвід менеджменту організацій в практику 
управління національними організаціями. 

 

 
3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. 

Термінологічні, методологічні та функціональні засади менеджменту. 

 

Тема 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КУРСУ  
« МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ» 
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Суть, інструменти та завдання менеджменту. Менеджер у системі управління організацією. 

Характеристика  підходів  до управління та сучасна система поглядів на менеджмент. Історія 
становлення менеджменту як науки. Процесний підхід. Системний підхід. Ситуаційний підхід. 
 

Тема 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА 
Поняття організації як відкритої системи, види організацій. Теорія життєвого циклу 

організації. Класифікація принципів організації: структурні принципи; принципи процесу; 
принципи кінцевого результату. 
Підходи до загальних принципів організації: принцип 
зворотного зв’язку; принцип розвитку; принцип змагальності, конкуренції; 
принцип додатковості; три принципи відповідності: принцип оптимального поєднання 
централізації і децентралізації виробництва й управління; принцип прямого зв’язку; принцип 
ритмічності; принцип синхронізації. 
 

Тема 3. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 
Економічне призначення підприємства. Підсистеми підприємства: керована, що є об’єктом 

управління, і керуюча, що здійснює управління в системі. Об’єкт та суб’єкт управління на 
підприємстві .  Поняття процесу управління.  Управлінське рішення як концентроване 
вираження процесу управління. Технологія ухвалення управлінських рішень та методи 
управління організацією.  

Чинники, які підвищують ефективність управлінських рішень. Сучасні підходи до прийняття 
управлінських рішень. Способи ухвалення управлінських рішень. Методи групового ухвалення 
рішень. 
 

Тема 4. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
 

Проектування організаційної структури. Ключові  поняття  організаційної структури: 
елементи, зв’язки (стосунки), рівні і повноваження. Види звязків в організації: вертикальні і 
горизонтальні зв’язки; лінійні і функціональні; формальні і неформальні. Формування 
підрозділів організаційної структури. Види і типи організаційних структур. Принципи 
створення ефективної організації. 

        
Тема 5. УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ТА  РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ  МЕНЕДЖМЕНТУ 

ОРГАНІЗАЦІЙ 
Показники ефективності, продуктивності, результативності організацій. Принципи управління 

економічною ефективністю:  співвіднесення результатів і витрат;  сумірності витрат і 
результатів;  співвіднесеності ефективності;  кумулятивності ефективності.  Ефективність і 
результативність як об’єкт управління.  Фактори, що впливають на результативність організації:  
потенціал системи організації;   збалансованість складових організації; процеси на всіх стадіях 
кругообігу фондів; рівень розвитку всіх підсистем; управління за результатами. Підходи до 
оцінювання ефективності менеджменту. 

 
Тема 6. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ОРГАНІЗАЦІЇ 

Інноваційний менеджмент у системі управління організацією. Поняття і види 
інноваційної діяльності. Інноваційна діяльність як об’єкт інвестування.  

    
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  

ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Тема 7. УПРАВЛІННЯ РИЗИКОЗАХИЩЕНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 
Сутність ризиків в економіці та підприємницького ризику. Причини виникнення ризиків. 

Невизначеність і джерела виникнення ризиків. Класифікація ризиків  та аналіз ризику. 
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Ризикозахищеність інвестиційної та маркетингової діяльності. Концепція управління 
ризикозахищеністю підприємства. 
 

Тема 8. УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 
Сутність поняття конкуренції та  конкурентоспроможності. Визначення 

конкурентопроможності товару та організації.  Перелік основних факторів, що впливають на 
конкурентоспроможєність товару. Стратегічний потенціал як основа забезпечення 
конкурентоспроможності підприємства. Параметри конкурентоспроможності продукції. 
Сутність конкурентного середовища підприємства та конкурентних переваг. Модель 
визначення інтенсивності конкурентної боротьби. Аналіз внутрішнього конкурентного 
потенціалу підприємства та визначення  конкурентних переваг.  

 
Тема 9. ОСНОВИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ 

Поняття  кризи  в  соціально-економічному розвитку. Різновиди та ознаки криз. 
Закономірності економічних криз. Необхідність і можливість антикризового управління. 
Ефективність антикризового управління. Технологія антикризового управління. Загальна схема 
механізму управління в кризовій ситуації. Параметри контролю кризових  ситуацій  в 
механізмах антикризового управління. Ознаки  і  порядок  встановлення  банкрутства 
підприємства. 

 
 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і 
тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 
л п лаб Інд ср л п лаб інд Ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Змістовий модуль 1.  

Термінологічні, методологічні та функціональні засади менеджменту. 

Тема 1. Теоретичні та 
методологічні засади курсу  
« менеджмент організацій» 
 

8 4 2   2  2    10 

Тема 2. Організація як 
соціально-економічна 
система 

 

10 4 4   2  2 2   10 

Тема 3. Організація 
управління підприємством 
 

10 4 4   2  2 2   10 

Тема 4. Організація 
управлінської діяльності 

10 4 4   2  2 2   10 

Тема 5. Управління 
ефективністю та  
результативністю  
менеджменту організацій 
 

10 4 4   2  2 2   10 
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Тема 6. Сучасні технології 
заохочення та навчання 
працівників організації. 

8 2 4   2      10 

Разом – змістовний 
модуль1 

56 22 22   12  10 8   60 

Змістовий модуль 2. Технології організації управлінської діяльності 
Тема 7. Управління 
ризикозахищеністю 
підприємства 

14 2 2   10      16 

Тема 8. Управління 
конкурентоспроможністю 
підприємства 
 

14 2 2   10      16 

Тема 9. Основи 
антикризового управління 

14 4 8   20      10 

Разом – змістовний  
модуль 2 

64 10 10   44      42 

Усього годин  120 32 32   56 120 10 8   102 

             
 

 

5. Теми семінарських занять 

 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість 
годин 

1 

Роль і значення менеджменту в системі управління 
організацією. Завдання та комплекс менеджменту. Менеджер у 
системі управлінні підприємством. Історія становлення науки 
про менеджмент. Сучасні підходи до управління організацією: 
їх характеристика, переваги та недоліки.  

2 

2 
Закони, принципи, методи та організаційні засади менеджменту. 
Етапи життєвого циклу організації. Поняття організації та її 
видів. 

2 

3 

Суть побудови управлінських рішень. Основні напрямки з 
організації управління діяльністю на підприємстві та її функції. 
Поняття управлінського процесу. Технологія прийняття 
управлінського рішення. Основні моделі прийняття 
управлінських рішень: характеристика, особливості 
використання, переваги та недоліки. 

2 

4 

Ключові  поняття  організаційної структури: елементи, зв’язки 
(стосунки), рівні і повноваження. Департаментизація та її види. 
Види звязків в організації: вертикальні і горизонтальні зв’язки; 
лінійні і функціональні; формальні і неформальні та 
організаційні структури. Принципи управління індивідуальною 
працею робітників. Сучасні організаційні структури 
підприємства.  

2 



8 
 

5 

Показники результативності діяльності підприємства. Поняття 
ефективності та  результативності  менеджменту організацій. 
Фактори, що впливають на результативність організації. 
Поняття процесу управління результатами підпримства. 

4 

6 
Особливості інноваційної діяльності організації. Моніторинг як 
метод контролю за змінами у зовнішньому середовищі. Форми 
інноваційної діяльності. 

4 

7 

Суть та різновиди організаційного  ризику. Методологія аналізу 
ризику. Методи уникнення ризиків та їх зменшення. Стратегія 
ризикозахищеності і її суть. 

 
 

4 

8 

Поняття конкурентоспроможності продукту. Характеристика 
факторів, які створюють та утримують конкурентні переваги в 
глобальному конкурентному середовищі. Види конкуренції.  
SWOT – аналіз. 

2 

9 

Визначення  кризи  та їх різновиди. Закономірності 

економічних криз та необхідність і можливість 
антикризового управління. Ефективність і технологія 
антикризового управління. Поняття банкрутства підприємства.  
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 Разом 30 

 Разом з практичними заняттями 32 

6. Теми практичних  занять 

 

Шифр 
змістового 

модуля 

 
Назва змістового модуля 

Кількість 
аудиторн
их годин 

 1. 

Вивчення способів дослідження конкурентного середовища 
організації.  Ознайомлення з методами дослідження конкуренції 
та інтерпретації отриманої інформації. Розробка SWOT-аналізу 
туристичного та готельного підприємства. 

2 

 Разом 2 
 

7. Теми лабораторних робіт 

 

Лабораторні заняття навчальною програмою не передбачені. 
 

8.   Самостійна  робота 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 
Новітні тенденції  розвитку менеджменту. Сучасні концепції 
менеджменту. 

6 

2 Принципи менеджменту А. Файоля. 4 

3 
Методи  отримання первинної та вторинної  управлінської 
інформації. Управлінські рішення. 

6 

4 Сучасні напрямки модифікації підприємств і структур управління. 4 
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5 
Сучасні напрямки покращення та підвищення ефективності 
діяльності підприємства 

6 

6 
Інноваційні методи впливу на колектив працівників, класифікація 
інновацій в туризмі, коротка характеристика, переваги/недоліки, 
особливості використання інновацій в туристичній сфері. 

8 

7 
Управління кадрами як важлива складова менеджменту 
туристичного підприємства. Зарубіжний досвід ризикозахищеності 
підприємств. 

8 

8 
Державне регулювання конкуренції. Методи забезпечення 
конкурентних переваг. SWOT- аналіз як інструмент підвищення 
конкурентоспроможності німецьких та американських підприємств. 

10 

9 Банкрутство підприємств – історія епох.  4 
 Разом 56 

9. Індивідуальні завдання  

 
Індивідуальні завдання навчальним планом не передбачені 
 

10. Методи навчання 

Лекційна форма навчання: розповідь, пояснення, бесіда, дискусія, ілюстрація, 
демонстрація. 

Практичне заняття: доповідь, відповідь, дискусія.  
 

11. Методи контролю 

 
1. Поточний – здійснюється на семінарських заняттях. За змістом він передбачає 

перевірку знань студентів з тем семінарського та лекційного заняття та умінь самостійно 
опрацьовувати навчально-методичну літературу по даній тематиці, а також виконання завдання 
самостійної роботи. 

2. Підсумковий – здійснюється у формі іспиту. Кожен студент отримує індивідуальний 
екзаменаційний білет, який містить запитання по кожній темі навчальної дисципліни. Для 
написання екзаменаційних завдань необхідний  допуск, а саме наявність не менше 20 балів  за 
поточний семестр. 

3. Отримані бали під час іспиту плюсуються до балів отриманих на семінарських та 
практичних заняттях. 

 

12. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

 
Приклад розподілу балів, які отримують студенти для іспиту 

Т1, Т2, Т3 …Т11 ‒ теми семінарських і практичних занять. 

М1 та М2  ‒ модульні контрольні роботи по тематиці кожного змістового модуля. 

Поточне тестування та самостійна робота Іспит Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль  2 

50 100 М.1 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Р М. 2 Т7 Т8 Т9    
7 4 4 4 4 4   4 31 7 4 4 4   19 
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 Оцінювання знань проводиться за 100-бальною шкалою. 

 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

 

   
Шкала оцінювання: вузу, 

національна та ECTS   
Сума балів за 

всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), 
практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 

зараховано 
81-89 В 

добре  
71-80 С 

61-70 D 
задовільно  

51-60 Е  

21-50 FX незадовільно  не зараховано  

0-20 F 
незадовільно (без права 

перездачі) 
не зараховано (без 
права перездачі) 

 

 

13. Рекомендована література 

 
Основна література: 

 

1. Писаревський І. М., Нохріна Л.А., Познякова О.В. Менеджмент організацій: Навчальний 
посібник. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 133с. 
2. Пурська І.С. Міжнародний маркетинг : навч. посіб. [для студ. спец. "Менеджмент 
організацій", екон. спец. вищ. навч. закл.]/ І.С. Пурська; М.П. Мальська, Ю.С. Занько- К. : 
Знання, 2012. - 285 с. 
3. Мальська М.П. Менеджмент організацій: теорія та практика: навч. посіб./ М.П. Мальська. 

С.В. Білоус. – Київ : SBA-Print,2019 – 190 c. 

4. Осовська Г. В., Осовський О. А. Менеджмент організацій: Навчальний посібник. – К.: 
Кондор, 2007. – 676 с. 18. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. посібник. – К.: Кондор, 
2003. – 556 с. 
5. Шатун В.Т. Основи менеджменту: навч. посібн. [Електронний ресурс] / В.Т. Шатун. — 
Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 376 с. — Режим доступу : 
http://lib.chdu.edu.ua/pdf/posibnuku/191/1.pdf. 
6. Федулова Л. І. Менеджмент організацій: підручн. [Електронний ресурс]  / Л.І. Федулова. — 
Київ: Либідь, 2004, 448 с. — Режим доступу : 
http://libfree.com/179066750_menedzhmentperedmova.html#396. 

 
 
Допоміжна  література: 

 

1. Кабушкин Н. И. Менеджмент туризма : учеб. пособ. – Мн. : БГЭУ, 1999. – 644 с. 
2. Кифяк В. Ф. Організація туризму : навч. посіб. / В. Ф. Кифяк. — Чернівці : Книги – ХХІ, 

2008. — 344 с. 
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3. Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу : навч. посіб. [Г. Б. Мунін, Ю. О. Карягін, 

Х. Й. Роглєв, С. І. Руденко] ; за заг. ред. М. М. Поплавського,  О.О. Гаца. — К. : Кондор, 2008. — 
460 с. 

4.  Менеджмент туристичної індустрії : [навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів]  /  
І. М. Школа, Т. М. Орховська, І. Д. Козьменко, І. Р. Лощенюк та ін. ; за ред. проф. І. М. Школи. — 
Чернівці : Книги - ХХІ, 2003. — 596 с. 

5. Сахно Є. Ю. Менеджмент сервісу :  теорія та практика : навч. посіб. [Електронний 
ресурс] / Є. Ю. Сахно, М. С. Дорош, А. В. Ребенко.   — К. : Центр учбової літератури, 2010. — 
328 с. — Режим доступу : 
http://pidruchniki.ws/19390825/menedzhment/organizatsiya_tehnologiya_nadannya_turistichnih_posl
ug. 

6. Пуцентейло П. Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва : 
навч. посіб. / П. Р. Пуцентейло. — К. : Центр учбової літератури, 2007. — 344 с. 

 
     
 

 

INTERNET-ресурси: 

 
1. World Development indicators [Electronic resource]. — Access mode : 

http://data.worldbank.org/data-catalog. 
2. 2011 Index of economic freedom [Electronic resource]. — Access mode : 

http://www.heritage.org. 
3. Executive summary [Electronic resource]. — Access mode: 

http://www.doingbussiness.org/reports/global-reports/~/media/FPDKM/Doing%20. 
4. Business/Documents/AnnualReports/English/DB12Chapters/Executive/Summary.pdf. 
5. Human development report [Electronic resource]. — Access mode : 

http://hdr.undp.org/en/statistics. 
6. http://data.worldbank.org/data-catalog. 

  
 
 

                                               Автор  ___________________/___Білоус С.В._/ 
                                                                                                                                                                                  
                                                                                           (підпис)                      (прізвище та ініціали)      

 
 

 


