
Графік проведення занять 

в Центрі основ управління (ауд. 521) 

Дата Тема Результати 

 

Дисципліна «Менеджмент» 

к.е.н., доцент, доцент кафедри управління Акіліна О.В. 

 

22.02 Наукова школа менеджменту здатність до абстрактного мислення, 

аналізу, синтезу та встановлення зв'язків 

між соціально-економічними явищами та 

процесами; 

здатність обирати та використовувати 

інструментарій менеджменту 

15.03 Адміністративна школа менеджменту здатність до абстрактного мислення, 

аналізу, синтезу та встановлення зв'язків 

між соціально-економічними явищами та 

процесами; 

здатність обирати та використовувати 

інструментарій менеджменту 

15.03 Школа людських відносин та 

поведінкового менеджменту 

здатність до абстрактного мислення, 

аналізу, синтезу та встановлення зв'язків 

між соціально-економічними явищами та 

процесами; 

здатність обирати та використовувати 

інструментарій менеджменту 

27.03 

 

Менеджмент 21 століття  здатність обирати та використовувати  

сучасний інструментарій менеджменту 

10.04 

 

Визначення цілей за методикою 

SMART. Діаграма Ганта.  

здатність формулювати цілі та планувати 

за допомогою діаграми Ганта.  

12.04 

 

Проектування організаційних структур  здатність аналізувати та удосконалювати 

організаційні структури; 

розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми у сфері 

управління 

18.04 

 

Практичні аспекти мотивації персоналу здатність аналізувати й структурувати 

проблеми організації, формувати 

обґрунтовані рішення; 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі 

та практичні проблеми у сфері 

управління 

19.04 

 

Роль контролю  та регулювання в 

системі управління   

здатність аналізувати й структурувати 

проблеми організації, формувати 

обґрунтовані рішення; 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі 

та практичні проблеми у сфері 

управління 

10.05 Керівництво та лідерство здатність обирати найбільш ефективний 

стиль керівництва та визначеному етапі 

життєвого циклу організації; 

лідерські компетентності 

10.05 Культура організації та корпоративна 

політика 

здатність аналізувати й структурувати 

проблеми організації, формувати 

обґрунтовані рішення; 



розв’язувати складні спеціалізовані задачі 

та практичні проблеми у сфері 

управління 

17.05 Переговорний процес здатність створювати та організовувати 

ефективні комунікації в процесі 

управління 

07.06 Складання та оформлення 

організаційно-розпорядчих та 

інформаційно-довідникових документів 

здатність готувати організаційно-

розпорядчі документи 

Дисципліна «Державне та регіональне управління» 

к.держ.упр, доцент, доцент кафедри управління Павлюк В.В. 

 

14.02 Основні теорії державного управління 

Державна влада та державне 

управління 

здатність до абстрактного мислення, 

аналізу, синтезу та встановлення зв'язків 

між соціально-економічними явищами та 

процесами; 

здатність обирати та використовувати 

інструментарій менеджменту 

21.02 Основні теорії державного управління 

Державне управління в окремих сферах 

суспільного розвитку 

здатність до абстрактного мислення, 

аналізу, синтезу та встановлення зв'язків 

між соціально-економічними явищами та 

процесами; 

здатність обирати та використовувати 

інструментарій менеджменту 

28.02 Роль різних гілок влади у процесі 

державного управління. 

Державна влада та державне 

управління 

здатність до абстрактного мислення, 

аналізу, синтезу та встановлення зв'язків 

між соціально-економічними явищами та 

процесами; 

здатність обирати та використовувати 

інструментарій менеджменту 

14.03 Державне управління на регіональному 

рівні 

Державне управління в окремих сферах 

суспільного розвитку 

здатність обирати та використовувати  

сучасний інструментарій менеджменту 

21.03 Роль різних гілок влади у процесі 

державного управління. 

Державне управління на регіональному 

рівні 

здатність формулювати цілі та планувати  

28.03 МК1 

Система органів державної влади в 

Україні: конституційні основи їх 

функціонування, роль в управлінні 

здатність аналізувати та удосконалювати 

організаційні структури; 

розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми у сфері 

управління 

04.04 Центральні органи виконавчої влади в 

Україні 

Система органів державної влади в 

Україні: конституційні основи їх 

функціонування, роль в управлінні 

здатність аналізувати й структурувати 

проблеми організації, формувати 

обґрунтовані рішення; 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі 

та практичні проблеми у сфері 

управління 

11.04 Регіональні органи державного 

управління 

Центральні органи виконавчої влади в 

Україні 

 

здатність аналізувати й структурувати 

проблеми організації, формувати 

обґрунтовані рішення; 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі 

та практичні проблеми у сфері 



управління 

18.04 Місцеве самоврядування та його 

особлива роль у державному управлінні 

Регіональні органи державного 

управління 

здатність обирати найбільш ефективний 

стиль керівництва та визначеному етапі 

життєвого циклу організації; 

лідерські компетентності 

25.04 Місцеве самоврядування та його 

особлива роль у державному управлінні 

МК2 

 

здатність аналізувати й структурувати 

проблеми організації, формувати 

обґрунтовані рішення; 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі 

та практичні проблеми у сфері 

управління 

 

 


