
 

№ 

п/п 

Назва поля Опис 

1 Назва дисципліни Ситуаційний менеджмент 

2 Статус Вибіркова 

3 Спеціальності 073 Менеджмент, 051 Економіка 

4 Мова викладання Українська 

Англійська 

5 Семестр, в якому викладається 1 

6 Кількість: 

Кредитів 

Академічних годин 

 

4 

120 

7 Форма підсумкового контролю та 

наявність індивідуальних завдань 

Екзамен 

8 Кафедра, що забезпечує викладання Менеджменту та адміністрування 

9 Викладач, що планується для викладання Полянська Алла Степанівна 

10 Попередні вимоги для вивчення 

дисципліни 

Менеджмент та адміністрування,  

методи прийняття рішень, організаційна 

поведінка 

11 Перелік компетентностей, яких набуде 

студент після вивчення дисципліни 

Здатність проводити дослідження та 

оцінювати ситуації, які виникають на 

підприємстві на основі використання 

отриманих під час навчання знань; 

вміти ідентифікувати ситуацію, знати та 

класифікувати проблеми, які формують 

ситуацію; 

здатність приймати рішення, працюючи 

в команді та використовуючи знання з 

предметної області; 

здатність опрацьовувати інформацію, 

отриману під час дослідження та 

практичної роботи під час виконання 

ситуаційних задач, застосовувати 

аналітичні процедури; 

здатність застосовувати методи 

керування ситуаціями на основі  

попередньої ідентифікації ситуації; 

здатність використовувати принципи та 

стилі ситуаційного управління при 

вирішенні ситуаційних задач;  

вміти оцінювати ефективність рішень у 

процесі ситуаційного управління  

12 Сфера реалізації компетентностей в 

мазутній професії 

Вирішення ситуацій різного характеру 

(виробничих, комерційних) на основі 

застосування основних положень 

ситуаційного управління на 

підприємстві. 
використовувати інструменти 
ситуаційного управління на 
підприємстві у розрізі функцій, методів, 
стилів управління;  
аналізування та ідентифікація ситуацій, 
що виникають на підприємствах в 



умовах невизначеності і динамічних 
змін; 
формування досвіду управління в 
нетипових ситуаціях на підприємстві. 

13 Особливості навчання на курсі Відвідування занять є обов’язковим. За 

об’єктивних причин (наприклад, 

хвороба, міжнародне стажування) 

навчання може відбуватись в он-лайн 

формі за погодженням із керівником 

курсу. Всі пропущенні заняття 

необхідно відпрацювати у формі 

підготовки есе та виконання завдання 

відповідно до навчального плану. 

14 Стислий опис дисципліни Охоплює системні знання і розуміння 

концептуальних та практичних основ 

ситуаційного управління – управління в 

певних умовах та обставинах, що 

складаються на підприємстві та набуття 

навичок самостійної роботи щодо 

засвоєння теоретичного  матеріалу 

стосовно сучасних методів аналізу,  

ідентифікації, оцінки її наслідків та 

управління ситуаціями різного 

характеру в діяльності вітчизняних 

підприємств.  

15 Кількість студентів, які можуть 

одночасно навчатись (мінімальна-

максимальна кількість) 

10-40 

 


