
1. Назва модуля: Ситуаційний менеджмент 
2. Код модуля: МУБ_6_ВВ1.1.04_4 
3. Тип модуля: вибірковий (варіативний) 
4. Семестр: 8 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4); 

аудиторні години – 58 (в т.ч. лекції – 28 год., практичні – 30 год.) 
6. Лектор: Подзігун Світлана Миколаівна 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: предмет, завдання та функції ситуаційного менеджменту; 

концептуальні основи теорії і практики ситуаційного менеджменту; методологію 
ситуаційного менеджменту; сутність кадрової політики, її тактику і стратегію в 
державно-адміністративному управлінні; інформаційно-комунікативні зв’язки в 
системі менеджменту; сучасні технології ситуаційного аналізу. 

вміти: застосувати методи встановлення факторів розвитку ситуації; 
визначати оптимальний стиль лідерської поведінки, який відповідає наявній в 
організації ситуації; формувати системи ситуаційного менеджменту в організаціях. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
пререквізити: основи економічної теорії, мікроекономіка, макроекономіка 
кореквізити: управління персоналом, стратегічний менеджмент, 

менеджмент 
10. Зміст модуля: Сутність ситуаційного підходу. Ситуаційні перемінні. 

Методологічні аспекти ситуаційного підходу. Методи встановлення факторів, що 
визначають розвиток ситуації. Місце і роль ситуаційного аналізу в системі 
ситуаційного менеджменту. Етапи ситуаційного аналізу. Прийоми і методи 
діяльності менеджера в конкретних ситуаціях. Особливості управління 
організацією у кризових ситуаціях. Урахування ризиків у ситуаційному 
менеджменті. 

11. Рекомендована література: 
1. Василенко В. О. Ситуаційний менеджмент: Навч. посіб. для студ. вузів. — 2-ге 

вид., виправл. і доп. — К.: Центр навч. літ., 2005. — 372 с. 
2. Кузьмін О.Є. Керівництво організацією: навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, Н.Т. Мала, 

О.Г. Мельник. – Л.: Вид-во нац. Унів. «Львів, політес.», 2008. – 244 с. 
3. Мартиненко М. М. Основи менеджменту: підручник / Мартиненко М. М. – К.: 

Каравела, 2005. – 494 с. 
12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 

робота 
13. Методи і критерії оцінювання: 

• Поточний контроль (75%) – усне опитування, тестування, індивідуальне 
науково-дослідне завдання 

• Підсумковий контроль (25%) – екзамен (теоретичні питання) 
14. Мова навчання: українська 

 
 


