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доктор економічних наук, професор

Кафедра менеджменту є випусковою для трьох
спеціалізацій освітнього ступеня «бакалавр» та
трьох спеціалізацій освітнього ступеня «магістр», а
також однієї англомовної програми.
Кафедра менеджменту розпочала свою діяльність у
1989 р. як кафедра управління торгівлею, яка згодом
(у 1993 р.) отримала назву кафедри менеджменту.
Викладацький
склад
кафедри
менеджменту
сформований з високоосвічених фахівців, які мають
наукові ступені кандидата (72%) і доктора наук
(25%), значний практичний та науковий досвід
роботи, що дає їм змогу ефективно керувати
науковою роботою студентів, виконувати значний
обсяг навчально-методичної роботи тощо. У своїй
роботі з підготовки фахівців викладачі кафедри
орієнтуються на світові стандарти, активно
працюють над збагаченням змісту навчальних
дисциплін, впровадженням інноваційних технологій,
забезпечують
органічне
поєднання

фундаментальної, загальноекономічної та фахової підготовки студентів.
Більшість викладачів стажувалися за кордоном: в США, Польщі, Франції, а
також в провідних вітчизняних організаціях.
У своїй роботі з підготовки фахівців викладачі кафедри орієнтуються
на гармонізацію навчального процесу, що дозволяє майбутнім фахівцям
сформувати широкий світогляд, отримати ґрунтовні знання з
професійно-орієнтованих дисциплін і оволодіти обраною професією.
Навчання студентів відбувається за сучасними навчальними
планами. Пріоритетними для кафедри є всебічний розвиток професійної
та особистісної культури фахівців, високий рівень викладання
менеджерських дисциплін, повне комплексне забезпечення навчального
процесу науково-методичними розробками.
Випускники КНТЕУ можуть продовжити навчання в аспірантурі і
докторантурі. Комплексний підхід до якості освіти забезпечує високу
конкурентоспроможність наших випускників на ринку праці й належні
стартові умови для професійного кар’єрного зростання.
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
Менеджмент

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ
Менеджмент персоналу
Торговельний менеджмент
Управління бізнесом
Бізнес-адміністрування

б – ОС «бакалавр»

м – ОС «магістр»

б м
б á
б м
м

á – англомовна програма

«Менеджмент»
Талант – найголовніший пріоритет для керівника.
Вам здається, що найважливіше – візія і стратегія,
але насправді куди важливіше знайти правильних людей
Андреа Юнг
За умов кардинальних соціально-економічних перетворень, які нині
відбуваються в суспільстві, менеджмент розглядається як процес
планування, організації, приведення в дію та контролю організації з метою
досягнення координації ресурсів, необхідних для ефективного виконання
організаційних завдань. Сучасні менеджери повинні гармонійно поєднувати
професійні
знання,
вміння
та
навички,
притаманні
людям
найрізноманітніших професій.
Метою підготовки фахівців з менеджменту є формування
гармонійно
розвинутої
особистості,
висококваліфікованого
конкурентоспроможного фахівця, який здатен приймати обґрунтовані
рішення та нести відповідальність за діяльність організації.
.
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«Менеджмент персоналу»
ступінь вищої освіти «магістр»
Все управління у підсумку
зводиться до стимулювання
активності інших людей
Лі Якокка

Навчаючись за освітньою програмою «Менеджмент персоналу»,
можна оволодіти навичками ефективного HR-менеджменту, в т.ч.
ретельного підбору цінних кадрів для злагодженої і довготривалої
роботи підприємства, здатності щодо збереження «людського капіталу»
та розвитку талантів як у вітчизняних, так і закордонних організаціях,
формування командного духу та позитивного морально-психологічного
клімату в колективі!
Сьогодні всі розуміють, що для того, щоб розвиватись, одержувати
прибуток і зберегти конкурентоспроможність організації, керівництво
повинно оптимізувати віддачу першочергово від вкладень у людські
ресурси. Коли організація турбується про людей, її загальна філософія,
клімат і настрій обов'язково позначається на результатах.
Метою освітньої програми «Менеджмент персоналу» є
формування у майбутніх фахівців сучасного управлінського мислення та
системи знань з менеджменту персоналу, розуміння концептуальних
основ управління людськими ресурсами, набуття умінь щодо прийняття
та реалізації обґрунтованих кадрових рішень в умовах динамічного
зовнішнього середовища.
Будь-яка організація є складною, відкритою і динамічною
системою і тільки HR-фахівці першочергово розуміються на тому, як
сформувати колектив працівників-однодумців, щоб вона ефективно
працювала.
Важливо розуміти, що слова «персонал» і «людські ресурси» не є
синонімами. Персонал є сукупністю всіх працівників організації, які
виконують управлінські та виробничі функції та зайняті переробкою
предметів праці із використанням засобів праці. Водночас, людські
ресурси є специфічним і найважливішим з усіх видів економічних
ресурсів внаслідок володіння ними таких особливостей: люди не лише
створюють, а і споживають матеріальні та духовні цінності;
багатогранність людського життя не вичерпується лише трудовою
діяльністю, щоб ефективно використовувати людську працю, потрібно
завжди враховувати потреби людини як особистості; науково-технічний
прогрес і гуманізація суспільного життя стрімко збільшують економічну
роль знань, моральності, інтелектуального потенціалу та інших
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особистих якостей працівників, які формуються роками і поколіннями, а
розкриваються людиною лише за сприятливих умов.
Діяльність з менеджменту персоналу спрямована на ефективне
використання всіх працівників для досягнення цілей як організації, так і
індивідуальних (особистісних). В організаційному відношенні
менеджмент персоналу охоплює всіх працівників і всі структурні
підрозділи в організації, які несуть відповідальність за роботу з
персоналом.
Кафедра менеджменту готує не просто HR-фахівців, а лідерів,
здатних до розв’язання складних управлінських завдань у сфері
менеджменту персоналу та формування ефективної команди, що
спільно працює над їх вирішенням.
Особливістю освітньої програми є поєднання фундаментальних
теоретичних знань у сфері HR-менеджменту і практичних навичок
застосування цих знань у діяльності реальних організацій, органів
державної влади або міжнародних організацій. За результатами
навчання студенти можуть приймати складні управлінські кадрові
рішення в умовах ризику і невизначеності. Студенти отримують
глибокі знання, які дозволяють вирішувати стратегічні завдання з
менеджменту персоналу. Це дозволяє їм більш вільно орієнтуватися в
складних, динамічних і іноді важко передбачуваних соціальноекономічних процесах.
Розвиток освітньої програми відбувається відповідно до
сучасних потреб ринку. Навчальні плани постійно вдосконалюються у
відповідь на виклики часу. Студенти вивчають актуальні дисципліни,
що відображають реальні проблеми HR-менеджменту в сучасному
світі.
6 ПРИЧИН, за якими опановувати
освітню програму «Менеджмент персоналу»
доцільно саме в КНТЕУ:
1. Хочу одержати сучасну, цікаву і потрібну в майбутньому
спеціалізацію «Менеджмент персоналу».
Робота управлінця сьогодні є престижною, відповідальною і
високооплачуваною. Топ-менеджер – це вищий рівень керівної ланки,
керуючий вищої кваліфікації; HR-директор тощо. Від рішення управлінця
залежить діяльність і процвітання всієї організації, оскільки саме він
несе відповідальність за прийняття рішень в межах цілої організації. HRдиректор – це професіонал високого рівня зі значним досвідом роботи,
який володіє талантом керівника та здатністю стратегічного мислення,
що в залежності від різних ситуацій може виконувати різноманітні ролі –
адміністратора, консультанта, психолога, помічника першого керівника,
коуча, наставника.
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2. Хочу отримати гідну, високооплачувану роботу після
закінчення навчання.
Серед випускників кафедри менеджменту КНТЕУ – керівники і
провідні фахівці найпотужніших вітчизняних та зарубіжних підприємств.
Після закінчення магістратури студенти мають можливість продовжити
своє навчання в аспірантурі. Магістр має можливість пов’язати свій
подальший професійний розвиток з освітою або наукою.
3. Хочу навчатися безкоштовно.
Саме у КНТЕУ, порівняно із іншими закладами вищої освіти, велика
кількість держбюджетних місць для навчання за освітньою програмою
«Менеджмент персоналу» – ти не тільки НЕ сплачуєш за навчання, але й
маєш змогу отримувати стипендію!
4. Хочу навчатися у кращих викладачів.
У КНТЕУ підготовку фахівців за освітньою програмою
«Менеджмент персоналу» здійснюють 18 високопрофесійних
викладачів кафедри менеджменту, з яких: 4 доктори наук, професори та
14 кандидатів наук, доцентів. Високий рівень викладання – запорука
отримання якісної освіти!
5. Хочу отримувати найсучасніші знання.
У КНТЕУ всі навчальні дисципліни забезпечені сучасною
методичною літературою, робочі програми дисциплін, що
викладаються, постійно обговорюються з практиками, які вносять
корективи відповідно до сучасних вимог ринку і підприємницької
діяльності, тому у тебе є всі можливості першим дізнаватися про
найбільш актуальні новини у економіці світу і країни! Студенти мають
можливість займатися науковою роботою, брати участь в наукових
конференціях, круглих столах, наукових конкурсах в рамках
університету, країни, світу.
6. Хочу вивчати міжнародний досвід в галузі менеджменту
персоналу.
Магістри освітньої програми «Менеджмент персоналу» мають
можливість проходити стажування у провідних європейських закладах
вищої освіти.
Отже – вибір очевидний!

ДИСЦИПЛІНИ

«Інформаційні системи і
технології в управлінні»
Найнадійніший спосіб виділити свою компанію серед
конкурентів та відірватися від натовпу переслідувачів –
це добре організувати роботу з інформацією
Білл Гейтс
Формування у майбутніх фахівців системи знань щодо: призначення,
класифікації, структури, компонентів та етапів побудови інформаційних
систем (ІС) в управлінні організацією, здатностей самостійно
проектувати та розробляти комп’ютерні програми з предметної
області; аналізувати та використовувати інформаційні системи,
інформаційні засоби і технології фахового спрямування.

Зміст
Моделі лінійного програмування. Методи розв’язування задач
лінійного програмування: графічний, симплекс-метод. Двоїстість у
лінійному програмуванні. Поняття про двоїстий симплекс-метод.
Транспортна задача, методи її розв’язування. Нелінійне, цілочисельне,
стохастичне, динамічне програмування. Сітьове планування. Задачі з
умов невизначеності та конфлікту (теорія ігор). Оптимізаційні задачі
управління запасами. Матриці й операції над ними. Визначники, їх
властивості. Системи лінійних рівнянь. Векторна алгебра. Пряма на
площині. Границі числових послідовностей та функцій. Диференціальне
числення. Функції однієї змінної. Функції багатьох змінних. Інтегральне
числення функції однієї змінної. Диференціальні рівняння. Числові та
степеневі ряди. Основні теореми теорії ймовірностей. Числові
характеристики випадкових величин. Багатовимірні випадкові
величини. Функції випадкових величин. Предмет математичного
програмування. Графічний метод розв’язування задач лінійного
програмування (ЗЛП). Жорданові виключення та їх застосування.
Симплекс-метод розв’язування ЗЛП. Транспортна задача.

«Соціальний менеджмент»
Тільки нещасні вірять у владу долі.
Щасливі світу цього приписують самим
собі всі успіхи, яких вони досягають
Джонатан Свіфт

ДИСЦИПЛІНИ
Формування у майбутніх фахівців сучасного управлінського мислення
та системи спеціальних знань у галузі соціального менеджменту,
оволодіння вміннями та навичками розвитку соціальної організації на
макро- та макрорівнях управління, застосування методів управління
соціальною підсистемою організації.

Зміст
Концепція формування та розвитку системи соціального
менеджменту. Управління соціальними процесами та їх сутність.
Соціальна організація в структурі соціального менеджменту. Системна
методологія управління соціальними процесами. Людина на ринку
праці та її соціальний захист. Управління міграційними процесами в
суспільстві. Моніторинг соціальних процесів і соціально-статистична
діагностика. Ідеологія соціального партнерства в суспільстві. Соціальні
аспекти управління трудовим колективом. Соціальні аспекти
формування організаційної та управлінської культури.

«Організаційна поведінка»
Кращий керівник той, кому вистачає розуму,
щоб підбирати підходящих людей для роботи,
яку потрібно виконати, і досить стриманості,
щоб не втручатися в їхню роботу,
поки вони її виконують .
Рузвельт Франклін
Формування у майбутніх фахівців комплексу теоретичних знань та
практичних навичок щодо управління індивідуальною та груповою
поведінкою працівників в організаціях у різних ситуаціях у процесі трудових
взаємовідносин – з урахуванням специфіки їх функціонування.
Зміст

Концептуальні основи організаційної поведінки. Поведінка
працівника як суб’єкт-об’єкта управління. Група в організації як об’єкт
управління. Мотивація трудової поведінки людини в організації.
Організаційна поведінка як об’єкт менеджменту. Управління
організаційними комунікаціями. Поведінка лідерів в глобальних
організаціях. Емоційний інтелект у поведінці людини. Організаційна
поведінка у міжнародному контексті.

ДИСЦИПЛІНИ

«Договірне право»
Мережива договорів плетуться
на гачках протиріч
Володимир Бірашевич
Формування сукупності теоретичних знань щодо: основних понять,
категорій та джерел договірного права, правового статусу суб’єктів
господарських зобов’язань, природи та
видів господарсько-правових
зобов’язань, основних засад регулювання господарських договірних
відносин, особливостей господарсько-правової відповідальності, а також
вмінь визначати: умови участі суб’єктів господарювання в договірних
правовідносинах; види договорів за законодавством України; умови
притягнення суб’єктів господарювання до господарсько-правової
відповідальності; класифікувати за певними ознаками господарськоправові зобов’язання, в тому числі договори.

Зміст
Основні принципи договірного права. Джерела договірного права.
Суб’єкти договірного права. Зобов’язання та договір в господарському
договірному праві. Види господарських договорів за законодавством
України. Договори, направлені на передачу майна у власність, у
тимчасове користування щодо виконання робіт та надання послуг.

«Інтелектуальна власність»
Навчання ніколи не вичерпує розум
Леонардо да Вінчі

Формування системи знань про поняття інтелектуальної власності;
об’єкти та суб’єкти інтелектуальної власності та навичок правової
охорони авторського права; правової охорони суміжних прав; правової
охорони винаходів, корисних моделей, промислових зразків; правової
охорони нетрадиційних результатів інтелектуальної власності; правової
охорони засобів індивідуалізації суб’єктів господарського обороту, товарів,
робіт і послуг; захисту від недобросовісної конкуренції; відповідальності за
порушення прав інтелектуальної власності.

Зміст
Поняття інтелектуальної власності, об’єкти та суб’єкти
інтелектуальної власності. Поняття, принципи та джерела авторського
права; об’єкти та суб’єкти авторського права; особисті немайнові та
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майнові права на твори літератури, мистецтва і науки; колективне
управління авторськими правами; відповідальність за порушення
авторських прав. Правова охорона суміжних прав. Поняття та умови
правової охорони винаходів, корисних моделей, промислових зразків.
Правова охорона нетрадиційних результатів інтелектуальної власності.
Правова охорона засобів індивідуалізації суб’єктів господарського
обороту, товарів, робіт і послуг. Поняття та правовий захист комерційних
(фірмових) найменувань; торговельної марки та географічних значень.
Захист від недобросовісної конкуренції. Відповідальність за порушення
прав інтелектуальної власності.

«Міжнародне приватне право»
Пам'ятай, що змінити свою думку
і дотримуватися того, що виправляє
твою помилку, більш відповідає свободі,
ніж наполегливість у своїй помилці.
Марк Аврелій

Знати і розуміти сутність міжнародного приватного права і
його роль в організації міжнародних економічних зв’язків, основні
міжнародно-правові
угоди
і
конвенції
з
регулювання
приватноправових відносин, орієнтуватися в особливостях
законодавства окремих держав з регулювання договірних відносин;
вміти застосувати норми права при укладенні міжнародних
комерційних контрактів, вирішувати практичні питання з
обґрунтуванням і використанням нормативно-правових джерел та
практики їх застосування, зокрема, при оцінці критеріїв
ефективності логістичних систем.
Зміст

Вступ до міжнародного приватного права. Джерела міжнародного
приватного права Загальні поняття міжнародного приватного права.
Правове становище фізичних, юридичних осіб та держави у
міжнародному приватному праві. Право власності та договір у
міжнародному приватному праві. Міжнародні перевезення вантажів і
пасажирів. Зобов’язання щодо завдання шкоди у міжнародному
приватному праві. Трудові, сімейні та спадкові відносини у
міжнародному приватному праві. Міжнародний цивільний і
арбітражний процес.
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«Публічне управління»
Людина створена, щоб жити в суспільстві:
розлучіть її з ним, ізолюйте –
думки її сплутаються, характер озлобиться,
сотні безглуздих пристрастей зародяться в її душі…
Дені Дідро
Формування у майбутніх фахівців комплексу теоретичних знань та
практичних навичок з питань публічного управління та застосування
законів, принципів, методів, технологій та процедур в управлінні
суб’єктами публічної сфери.

Зміст
Теоретико-методологічні засади публічного управління. Закони,
закономірності та принципи публічного управління. Еволюція підходів
до управління суспільством. Громадянське суспільство як об’єкт
публічного управління. Публічне управління та муніципальна публічна
влада. Публічно-управлінські рішення. Публічне управління в
економічній сфері. Публічне управління в соціальній сфері.
Антикорупційна діяльність у сфері публічного управління.

«Соціальне лідерство»
Лідер – це людина, яка може змусити інших
робити те, що їм не подобається,
і при цьому робити вигляд,
що їм подобається це робити.
Гаррі Трумен
Формування цілісної, логічної, послідовної системи знань про феномен
соціального лідерства як базового елементу групової організації, набуття
навичок визначати рольові функції і типологічні характеристики
лідерства, управління соціальними конфліктами в команді.

Зміст
Сутність соціального лідерства в організації. Влада в організаціях.
Джерела влади. Тактика і стратегія ефективного застосування влади.
Динаміка влади: як втрачається влада, як змінюються організації.
Рольові функції і типологічні характеристики лідерства. Політичний
лідер: суть і типологія. Соціально-психологічний портрет лідера.
Авторитарні політичні лідери. Демократичні політичні лідери.
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Особистісний ресурс та основні компетенції в реалізації лідерської
позиції. Командоутворення як ключова задача лідерів-керівників.
Соціальні конфлікти в команді і управління ними. Проблеми
формування політичних лідерів.

«Управління кар’єрою»
Найзначніше, що може робити менеджер, –
це наймати придатних для справи нових працівників
Лі Якокка
Формування у майбутніх фахівців системи знань та практичних
навичок з управління кар’єрними процесами в організації, ефективної
реалізації кар’єри в змінних умовах функціонування організацій.

Зміст
Кар’єра як соціально-економічна категорія. Суб’єкти управління
кар’єрними процесами. Типологія кар’єри та її моделювання.
Планування кар’єри та розробка кар’єрної стратегії. Система управління
кар’єрою працівників в організації. Управлінська кар’єра: сутність та
особливості. Управління кар'єрою менеджера. Прийняття кар’єрних
рішень. Кар’єрні кризи та їх подолання. Кар’єра індивіда у міжнародних
компаніях. Результативність управління кар’єрою працівників.

«Корпоративне управління»
Головною перевіркою менеджменту слід
вважати економічні результати його компанії.
Конкретні досягнення, а не знання слугують доказом
професійної придатності керівника і
одночасно його метою
Пітер Друкер
Формування у майбутніх фахівців комплексу теоретичних знань та
практичних навичок щодо основ корпоративного управління, застосування
інструментарію формування корпоративних стратегій та управління
корпоративними утвореннями.

Зміст
Теоретичні основи корпоративного управління. Інфраструктура
корпоративного середовища. Учасники корпоративних відносин та
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органи корпоративного управління. Моделі та міжнародні стандарти
корпоративного управління. Організаційний механізм корпоративного
управління. Тактичне і стратегічне управління корпораціями. Управління
корпоративними витратами. Економічний механізм корпоративного
управління. Звітність та контролювання в системі корпоративного
управління. Управління державними корпоративними правами.
Ефективність та якість корпоративного управління.

«Антикризове управління
підприємством»
Думай, перш ніж вкладати гроші,
і не забувай думати, коли уже вклав їх.
Ф.Дойл
Формування у майбутніх фахівців сучасного економічного мислення
та спеціальних знань зі сфери антикризового управління підприємством,
практичних навичок із діагностики загрози банкрутства, оцінки
можливостей відновлення платоспроможності, підготовки та реалізації
програми його фінансового оздоровлення.

Зміст
Сутність та методологія дослідження кризових явищ діяльності
підприємства. Система антикризового управління підприємством.
Вихідні положення діагностики кризи розвитку підприємства.
Діагностика кризового стану та загрози банкрутства підприємства.
Діагностика наслідків виникнення ситуації банкрутства. Діагностика
потенціалу виживання підприємства. Сутність та основи розроблення
антикризової програми підприємства. Обґрунтування антикризових
заходів підприємства. Організація контролю за перебігом реалізації
антикризової програми підприємства.

«Бізнес-планування»
Якщо ви вірите в щось, робота
по ночах і вихідних не буде здаватися роботою
Кевін Роуз
Формування знань та вмінь щодо самостійного пошуку, аналізу та
відбору необхідної інформації, проведення досліджень відповідного ринку
та виявлення тенденцій його розвитку; розроблення бізнес-моделі ідеї,

ДИСЦИПЛІНИ
проекту, підприємства та бізнес-плану, перевірка реалістичності бізнесідеї та оцінювання можливості ініціатора проекту щодо реалізації бізнесплану; проведення аналізу ефективності бізнес-плану, застосування
спеціалізованого програмного забезпечення.

Зміст
Бізнес-план як інструмент управління бізнесом у ринковій системі
господарювання. Цілі розробки бізнес-плану, методологія складання за
різними стандартами. Комп’ютерні засоби підтримки розробки бізнесплану. Підготовча стадія розроблення бізнес-плану. Вимоги до змісту та
методика розробки аналітичного розділу бізнес-плану Маркетинговий
план. Виробничий план. Організаційний план. Оцінка ризиків.
Фінансовий план. Діагностика бізнес-плану та оцінка ефективності його
реалізації. Презентація бізнес-плану.

«Управління проектами»
Не важливо, наскільки хороша ваша команда
або ефективна методологія, якщо ви не вирішуєте
проблему правильно, то проект провалиться
Вуді Вільямс
Формування у майбутніх фахівців з менеджменту персоналу
комплексу теоретичних знань та практичних навичок щодо застосування
методів та інструментів управління проектами в процесі планування,
організування та контролювання за їх реалізацією з метою підвищення
ефективності діяльності організації.

Зміст
Загальні положення щодо управління проектами в організації
Обґрунтування проекту. Планування проекту. Управління часом
виконання проекту. Планування ресурсного забезпечення проекту.
Контролювання виконання проекту. Управління ризиками проектів.
Управління якістю проекту. Управління проектною командою.

«Кадровий аудит»
Надто багато людей витрачають гроші,
які вони заробили важкою працею, на речі,
що їм не потрібні, аби вразити людей,
котрі їм не подобаються.
Вільям Роджерс
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Формування у майбутніх фахівців комплексу теоретичних знань і
практичних навичок щодо проведення кадрового аудиту в організаціях за
функціональними
підсистемами
з
використанням
сучасного
інформаційного та методичного забезпечення.

Зміст
Теоретичні засади кадрового аудиту. Сутність, суб’єкти та об’єкти
кадрового аудиту. Процес проведення кадрового аудиту. Методологія
аудиту персоналу. Інформаційне та методичне забезпечення кадрового
аудиту. Організаційний та соціальний аудит персоналу. Сутність та
завдання аудиту привабливості організації на ринку праці. Аудит
функцій кадрової служби. Аудит обліку та звітності з персоналу. Аудит
кадрового потенціалу організації. Сутність, показники та критерії
оцінювання аудиту найму, відбору та адаптації персоналу. Аудит
звільнення персоналу. Аудит умов та охорони праці персоналу. Аудит
витрат на персонал. Аудит ефективності кадрового інвестування.
Результативність та ефективність кадрового аудиту.

«Консалтинг»
Коли ринок падає,
потрібно зробити сто рухів –
і один з них буде успішним
Олена Шевченко
Формування у майбутніх фахівців комплексу теоретичних знань та
практичних навичок щодо управлінського консультування, здатності
документально оформляти його результати, застосовувати методи
творчого пошуку альтернативних варіантів рішень в діяльності
консультаційних організацій.

Зміст
Інститут консультування та ринок консалтингових послуг.
Становлення та розвиток бізнесу консультування в Україні. Технологія
консультаційного процесу. Документальне оформлення управлінського
консультування. Зміст та структура підсумкового звіту про
консультування. Поведінка консультанта в системі «клієнт-консультант».
Інструменти процесу консультування. Методи творчого пошуку
альтернативних варіантів рішень. Політика організацій, що надають
консультаційні послуги. Організація маркетингової діяльності
консультаційних фірм. Якість та результативність консультаційного
процесу.
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«Репутаційний менеджмент»
Потрібно 20 років, щоб створити репутацію,
і достатньо 5 хвилин, щоб її зруйнувати…
Уорен Баффет
Формування теоретичних знань та практичних навичок щодо вибору
моделі репутаційного менеджменту організації; дослідження механізмів
репутаційного менеджменту і можливостей їх застосування;
застосування технологій формування репутації; реалізація системи
управління репутацією; взаємоузгодження діяльності складових
репутаційного менеджменту; застосування методів оцінки репутації та
методів коригуючої дії на рівень репутації організації.

Зміст
Кроскультурні особливості складових репутації. Складові
репутаційного менеджменту. Репутаційний менеджмент у контексті
життєвих циклів компанії. Зв'язок влади, капіталу і феномена репутації.
Вплив репутації органів управління компанією (топ-менеджменту, ради
директорів) на загальну оцінку її репутації. Вплив корпоративної
культури на репутацію організації. Роль корпоративної соціальної
відповідальності у формуванні репутації. IPO (InitialPublicOffering) як
індикатор репутації компанії. Репутація як компонент гудвілу
("goodwill") і стратегічний актив організації. Проведення аудиту
репутації. Визначення комплексу кількісних та якісних показників оцінки
репутації. Основні етапи оцінки корпоративного іміджу і репутації.
Стратегічний аналіз змін корпоративної репутації. Розробка і реалізація
репутаційної безпеки. Технології створення і зміцнення корпоративної
репутації. Прогнозування репутаційних втрат. Оцінка репутаційних
ризиків організації. Оцінка репутаційного капіталу організації.

«Кроскультурний менеджмент»
Культура – це здатність
сприймати високі цінності
Рамзі Нугманов
Формування у майбутніх фахівців з менеджменту персоналу системи
теоретичних знань щодо сутності та особливостей кроскультурного
менеджменту на підприємствах різних організаційно-правових форм та
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набуття практичних вмінь і навичок щодо побудови ефективної системи
його функціонування та розвитку в умовах глобалізаційних процесів.

Зміст
Культура у міжнародних ділових відносинах. Поняття культури.
Класифікація моделей культур. Визначення та предмет кроскультурного
менеджменту. Історія виникнення кроскультурного менеджменту.
Методи дослідження. Симптоми та причини кроскультурного шоку.
Фази та подолання кроскультурного шоку. Цінності, поведінка,
ставлення: міжкультурна розмаїтість. Проблеми міжкультурного
спілкування. Розуміння повідомлень у різних культурах. Культурні
розбіжності в стилі управління. Культурні параметри виробничих
відносин. Вплив національної культури на організаційні відносини.
Культурні параметри організаційної поведінки. Культурні архетипи
організацій. Стратегії розпізнавання культури організації. Стратегії
управління культурним різноманіттям. Теорії мотивації та їх
кроскультурний аспект. Ставлення до роботи в різних культурах. Теорія
мотивації в багатокультурному середовищі.

«Управління змінами»
Будь-які зміни несуть із собою нові можливості,
Тому реакцією організації на них повинно бути
не вичікування, а підвищення активності
Джек Уелч
Формування у майбутніх фахівців з менеджменту персоналу цілісної
системи теоретичних знань та практичних навичок з управління змінами
в організаціях, розуміння принципів та особливостей застосування
сучасного інструментарію реалізації змін та вироблення навичок щодо
оцінювання ефективності та результативності управління змінами.

Зміст
Зміни як основа розвитку організації. Класифікація змін в
організації. Моделі управління змінами в організації. Зміст та
порівняльна характеристика категорій організаційних змін. Процес
управління змінами в організації. Організаційна діагностика:
необхідність проведення і зміст. Поведінка персоналу в управлінні
організаційними змінами. Технологія профілактики опору персоналу
змінам. Стратегії управління змінами в організації. Результативність та
ефективність управління змінами.
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