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Анотація до дисципліни
 „Ситуаційний менеджментˮ є  розглядає два елементи 

структури управління у взаємодії: один з них забезпечує 
вирішення стабільних (функціональних) завдань, інший  —
змінних,  ситуаційних.  У сучасних соціально-економічних 
системах проблемного  характеру  набуває  навіть розв’язання 
стабільних завдань, які систематично повторюються і 
кожного разу відбуваються в нових умовах. Відповідно і 
процеси управління соціально-економічними системами 
мають використовувати раціональний симбіоз сучасних 
підходів до організації управління - функціонального та  
ситуаційного. Курс розкриває технологічні, психологічні 
аспекти ситуаційного управління у звичайних виробничих, 
проблемних, кризових ситуаціях, що перманентно виникають 
в організаціях.

 Предметом навчальної дисципліни є теоретико-методичні та 
практичні аспекти управління соціально-економічними 
системами в різноманітних ситуаціях.



 Метою викладання навчальної дисципліни «Ситуаційний менеджмент» є 
формування у майбутніх менеджерів ситуаційного мислення, необхідного для 
розробки і прийняття ефективних управлінських рішень залежно від 
специфіки виникаючих управлінських ситуацій.
 Завдання: компетентності, які будуть сформовані у здобувачів за
результатами вивчення:

 загальні:
 ЗК3 - здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
 ЗК4 - здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
 ЗК5 - знання та розуміння предметної області розуміння професійної 

діяльності;
 ЗК9 - здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;
 ЗК11 - здатність до адаптації та дії в новій ситуації;
 ЗК12 - здатність генерувати нові ідеї (креативність);
 спеціальні: 
 СК1 - здатність визначати  та описувати характеристики організації. 
 СК2 - здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з 

факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. 
 СК7 - здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій 

менеджменту; 
 СК11 – здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі 

управління;
 СК12 - здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати 

обґрунтовані рішення;
 СК14 - розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній 

діяльності.



Очікувані результати навчання:
 РН3 - демонструвати знання теорій, методів і функцій 

менеджменту, сучасних концепцій лідерства. 
 РН4 - демонструвати навички виявлення проблем та 

обґрунтування  управлінських рішень. 
 РН6 - виявляти навички пошуку, збирання та аналізу 

інформації, розрахунку показників для обґрунтування 
управлінських рішень;

 РН8 - застосовувати методи менеджменту для забезпечення 
ефективності діяльності організації

 РН11- демонструвати навички аналізу ситуації та 
здійснення комунікації у різних сферах діяльності 
організації;

 РН16 - демонструвати навички самостійної роботи, 
гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути 
критичним і самокритичним.



Інформаційний обсяг навчальної 
дисципліни:
 1. Ситуаційний менеджмент як пріоритетний

напрямок науки управління. 
 2. Основи ситуаційного менеджменту і його 

завдання.
 3. Психологічні проблеми ситуаційного 

управління. Моделі ситуаційного лідерства. 
 4. Технологічне забезпечення ситуаційного 

менеджменту.
 5. Технології управління за результатами 

ситуаційного аналізу. 
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