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1. Мета дисципліни 

Метою навчально дисципліни є: засвоєння теоретичних і прикладних знань щодо 

методів і процесів управління формуванням, функціонуванням та розвитком 

результативності діяльності підприємств як збалансованої соціально-економічної 

системи. Вивчення новітніх підходів до управління формуванням, розвитком, 

конкурентоспроможністю підприємств, результативністю їх функціонування за 

сучасними соціально-економічними критеріями; набуття вмінь використовувати 

механізми запобігання кризі та антикризового управління суб’єктами 

господарювання. 

 

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 

Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на:  Фінансовий менеджмент, 

Управління конкурентоздатністю підприємств, Бізнес-моделі цифрової 

трансформації, Бізнес-статистика 

 

3. Результати навчання 

Програмний 

результат навчання 

Методи 

навчання 
Форми оцінювання 

Результати навчання 

за дисципліною  

ПРНВ 3. Вміти 

проектувати та 

застосовувати 

результативну 

управлінську роботу в 

бізнес-структурах 

лекційні та 

практичні 

заняття, 

самостійне 

навчання, 

індивідуальні 

консультації 

усне та письмове 

опитування, тестові 

завдання, розрахунково-

графічна робота, 

диф.залік 

ПРНВ 3.1 знати 

теоретичні положення та 

методи, що 

застосовуються для 

визначення та 

підвищення 

управлінської 

результативності у 

бізнес-структурах. 

ПРНВ 3.2 вміти володіти 

методами оцінки та 

підвищення 

результативності 

функціонування систем 

різних управління 

суб’єктів 

господарювання 

ПРНВ 3.1 знати новітні 

підходи до управління 

формуванням, розвитком, 

конкурентоспроможністю 

підприємств 

ПРНВ 3.1 вміти 

використовувати 

механізми запобігання 

кризі та антикризового 

управління суб’єктами 

господарювання. 
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4. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 Управлінська результативність у бізнес-структурах 

Змістовий модуль 1. Зміст управлінської роботи та методи оцінки управлінської 

результативності в бізнес-структурах. 

Тема 1. Зміст управлінської праці та методи оцінки управлінської 

результативності в бізнес-структурах 

Тема 2. Особистісні фактори управлінської результативності 

Тема 3. Організаційні методи управлінської результативності 

Змістовий модуль 2. Показники операційної результативності бізнеспроцесів 

Тема 4. Основи формування іміджу та бренду підприємства в сучасних умовах 

Тема 5. Процесний підхід щодо управління підприємствами 

Тема 6. Корпоративна культура і організаційний клімат як складова контексту 

управлінської роботи в бізнесі 

Змістовий модуль 3. Стратегічні фактори організаційного контексту 

управлінської результативності бізнесу. 

Тема 7. Організаційні фактори управлінської результативності в бізнесі 

Тема 8. Стадії розвитку компаній в умовах сучасних процесів глобалізації  

Тема 9. Важелі організаційного дизайну управлінської роботи в міжнародному 

бізнесі 

 

 

 

 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 
 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 150 17 34 - 99 

Змістовий модуль 1 46 6 12 - 28 

Тема 1. 15 2 4 - 9 

Тема 2. 15 2 4 - 9 

Тема 3. 16 2 4 - 10 

Змістовий модуль 2   46 6 12 - 28 

Тема 4. 15 2 4 - 9 

Тема 5. 15 2 4 - 9 

Тема 6. 16 2 4 - 10 

Змістовий модуль 3   43 5 10 - 28 

Тема 7. 15 2 4 - 9 

Тема 8. 15 2 4 - 9 

Тема 9. 13 1 2 - 10 

Підсумковий контроль 15 17 - - 15 
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6. Теми лекцій  

 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1 

 
Тема 1. Зміст управлінської 

праці та методи оцінки 

управлінської результативності 

в бізнес-структурах 

 

Менеджмент як наука, мистецтво та 

майстерність. Сутність та ключові аспекти 

управлінської роботи. Завдання та ролі 

менеджерів. Сутність і співвідношення 

понять "результативність" та 

"ефективність” у менеджменті. Чотири 

варіанта управлінської результативності в 

бізнесі. 

2 

Тема 2. Особистісні фактори 

управлінської результативності 

 

Визначення співвідношення з відповіддю 

на питання - що в людині є головними, а 

що другорядним. Правильне наукове 

розуміння людини - гарантія успіху 

індивідуального підходу до неї. Фактори, 

що призводять до непорозумінь, взаємного 

нерозуміння, натягнутості відносин, 

конфліктів. 

2 

Тема 3. Організаційні методи 

управлінської результативності 

 

Суть організаційних(адміністративних) 

методів управління. Визначення 

специфіки взаємин між керівниками і 

підлеглими у процесі виробництва; 

встановленні прав, обов’язків і 

відповідальності посадових осіб, ланок 

управління, закріплення посадовими 

інструкціями, положеннями про функції і 

завдання різних ланок управління; 

забезпечення персональної 

відповідальності працівників за виконання 

постанов, розпоряджень вище стоячих 

органів управління. 

 

2 

Змістовий модуль 2 

 
Тема 4. Основи 

формування іміджу та бренду 

підприємства в сучасних 

умовах 

 Визначення поняття «імідж», «бренд» 

підприємства. Особливості формування 

іміджу підприємства 

2 

Тема 5. Процесний підхід щодо 

управління підприємствами 

 

Історичні умови виникнення та розвитку 

управління підприємством на основі 

процесного підходу. Сутність процесного 

підходу.  

2 

Тема 6. Корпоративна культура 

і організаційний клімат як 

складова контексту 

управлінської роботи в бізнесі 

 

Сутність і основні елементи корпоративної 

культури. Корпоративна поведінка. Етапи 

формування корпоративної культури 

2 
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Змістовий модуль 3 

 
Тема 7. Організаційні фактори 

управлінської результативності 

в бізнесі 

 

Знання та навички менеджера як фактор 

управлінської результативності. 

Специфіка ключових компетенцій та 

здібностей міжнародного менеджера. 

Аналі-тичні та інтуїтивні здібності 

міжнародного менеджера. Здібність до 

навчання. Стійкість до стресу. Лідерські 

здібності міжнародного менеджера. 

Формула здібностей людини. Методи 

діагностики управлінських здібностей. 

Сутність та особ-ливості “управлінської 

інтелігентності” Дж. Менкеса.  

2 

Тема 8. Стадії розвитку 

компаній в умовах сучасних 

процесів глобалізації  

 

Теорія життєвого циклу організації. 

Модель життєвого циклу організації Л. 

Грейнера та І. Адізеса. Збереження 

рівноваги організації та її цілісності. 

Комунікації зі стейкхолдерами. 

2 

Тема 9. Важелі організаційного 

дизайну управлінської роботи в 

міжнародному бізнесі 

 

Поняття важелів контролю. Система 

діагностичного контролю. Система 

інтерактивного контролю. Система 

переконань. 

1 
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7. Теми практичних занять 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1 

 
Тема 1. Зміст 

управлінської праці та 

методи оцінки 

управлінської 

результативності в бізнес-

структурах 

 

Підходи до оцінки управлінської 

результативності. Показник рентабельності 

менеджменту за Р. Саймонсом та А. 

Давілой. Матриця “сфокусованість - 

енергійність”. Використання методу 

примусового  ранжування (forcedranking)  в 

прак-тиці міжнародних компаній. 

4 

Тема 2. Особистісні 

фактори управлінської 

результативності 

 

Значення для розуміння суті людської 

особистості має вивчення психологічної 

структури особистості, зокрема: 

спрямованість особистості; вольова і 

пізнавальна (інтелектуальна) сфери; 

темперамент і характер. 

Характеристика особистостей, що 

найбільш позитивно може впливати на 

результативність роботи підприємств. 

4 

Тема 3. Організаційні 

методи управлінської 

результативності 

 

Форми  організаційних(адміністративних) 

методів управління: суть складових 

організаційного проектування; 

суть складових організаційного 

регламентування; 

суть складових організаційного 

нормування 

4 

Змістовий модуль 2 

 
Тема 4. Основи 

формування іміджу та 

бренду підприємства в 

сучасних умовах 

Огляд основних  брендів підприємства. 

Особливості формування іміджу 

підприємства на прикладі міжнародних 

корпорацій. 

4 

Тема 5. Процесний підхід 

щодо управління 

підприємствами 

 

Методичні основи опису бізнес-процесів на 

підприємствах. Управління бізнес-

процесами: цикл PDCA. Ефективність 

застосування процесного підходу в 

маркетингу житлово-комунальної сфери. 

4 

Тема 6. Корпоративна 

культура і організаційний 

клімат як складова 

контексту управлінської 

роботи в бізнесі 

Огляд ефективності діяльності компанії та 

їх основні фактори: технічний і 

організаційний рівень виробництва, 

кваліфікація персоналу, рівень мотивації і 

оплати праці, наявність стратегії розвитку. 

4 

Змістовий модуль 3 

 
Тема 7. Організаційні 

фактори управлінської 

результативності в бізнесі 

 

Позиція (attitude) міжнародного менеджера. 

Потреби, мотиви, цінності як чинники 

формування позиції. Функціональні ролі 

позиції. Феномен “дисфункційного 

лідерства” в міжнародному менеджменті. 

4 
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Особистісні характеристики ефективних 

міжнародних менеджерів. 

Тема 8. Стадії розвитку 

компаній в умовах 

сучасних процесів 

глобалізації  

 

Важливість розуміння організаційного 

контексту управлінської практики. 

Керованість, орієнтованість на клієнтів та 

інноваційність як ключові передумови 

розвитку організації.  

Три фази життєвого циклу організацій за І. 

Едайзесом: ріст, зрілість та старіння. 

4 

Тема 9. Важелі 

організаційного дизайну 

управлінської роботи в 

міжнародному бізнесі 

Огляд важелей контролю (система кордонів 

і система діагностичного контролю), їх 

основні характеристики. Огляд системи 
інтерактивного контролю 

2 

 

 

 

8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 

Не передбачено 

 

 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

Поточний контроль: усний контроль у вигляді фронтального опитування, 

поточне тестування, самостійні письмові роботи. 

Підсумковий контроль: письмове завдання у вигляді тестування під час 

проведення диф. заліку. 

 

 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 

 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 100    

Змістовий модуль 1 25 10 - 15 

Змістовий модуль 2   25 10 - 15 

Змістовий модуль 3   20 8 - 12 

Підсумковий контроль 30 - - - 
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10. Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 

Види завдань та засоби контролю 

 

Розподіл 

балів 

Змістовий модуль 1 25 

Практичне завдання №1 10 

Завдання до самостійної роботи №1 10 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ1 5 

Змістовий модуль 2 25 

Практичне завдання №2 10 

Завдання до самостійної роботи №2 10 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ2 5 

Змістовий модуль 3 20 

Практичне завдання №3 5 

Завдання до самостійної роботи №3 10 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ3 5 

Підсумковий контроль –диф. залік 30 

Тест підсумкового контролю 15  

Задача 15  

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ  100 

 

 

 
 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену,  диф. заліку для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 

незадовільно 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

 

Методичне забезпечення 
1. Дистанційний курс дисципліни: https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=2706 

2. Методичні вказівки до самостійного вивчення, проведення практичних занять з 

дисципліни «Управління результативністю у бізнес-структурах» для студентів 

другого магістерського рівня денної та заочної форми  навчання освітнього рівня 

магістр (галузь знань 07 «Управління та адміністрування») спеціальності 073 – 

Менеджмент/ О.О. Рудаченко, О.Д. Панова. Харків: ХНАМГ, 2020. 35 с. 

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

1. Рудаченко О. О., Тітяєв В.В. Конспект лекцій з дисципліни «Управління 

результативністю у бізнес-структурах» для студентів другого магістерського рівня 

денної та заочної форми  навчання освітнього рівня магістр (галузь знань 07 

«Управління та адміністрування») спеціальності 073 – Менеджмент / О.О. Рудаченко,  

Тітяєв В.В. Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. 

О. М. Бекетова, 2021. – 123 с. 

2. Управління результативністю маркетингу: конспект лекцій для студентів 

спеціальності 075 «Маркетинг» / Н. Л. Савицька, І. Ю. Мелушова, Г. Л. Чміль. – Х.: 

Видавництво Іванченка І. С., 2018. – 50 с. 

3. Пономаренко В.С., Мінухін С.В., Знахур С.В. Теорія та практика 

моделювання бізнес-процесів: Монографія. – Харків: ХНЕУ, 2013. – 244 с 

4. Олексюк О. І. Економіка результативності діяльності підприємства : 

монографія / О. І. Олексюк. - Київ: КНЕУ, 2008. – 262 с. 

5. Назарова Г. В. Організаційні структури управління корпораціями: 

наукове видання / Назарова Г. В.– Харків: Вид. ХДЄУ, 2014. – 408 с. 
 

 

Обладнання,  устаткування, програмні продукти 

1. Освітній компонент не потребує спеціального матеріально-технічного 

обладнання. 


