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Основи менеджменту
Права та менеджменту у сфері цивільного захисту
к.т.н, доцент, доцент кафедри Івануса Андрій Іванович
3,0 кредити /90 академічних годин, з них:
лекцій – 16 годин;
практичних занять – 16 годин;
самостійної роботи – 58 годин.
 ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати
методи їх вирішення;
 проектувати ефективні системи управління організаціями;
 обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати
підприємницькі ідеї;
 планувати діяльність організації в стратегічному та
тактичному розрізах;
 мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення
реалізації управлінських рішень в непередбачуваних
умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні
міркування та соціальну відповідальність;
 організовувати та здійснювати ефективні комунікації
всередині
колективу,
з
представниками
різних
професійних груп та в міжнародному контексті;
 застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та
інформаційні системи для вирішення задач управління
організацією;
 забезпечувати особистий професійний розвиток та
планування власного часу.
 основні і додаткові функції процесу управління;
 характеристики внутрішнього і зовнішнього середовища
підприємства;
 управління ризиками на підприємстві;
 основні заходи стратегічного плану управління діяльністю
підприємства;
 мотивація проектної команди;
 лідерство і керівництво підприємством;
 організація управлінської діяльності;
 прийняття управлінського рішення.
 Економічна теорія
Поточний контроль, який здійснюється у формі усного та
письмового опитування; виконання індивідуальних завдань;
написання реферативних робіт; вирішення практичних та
тестових завдань; екзамен.
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