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1. Опис навчальної дисципліни 

Ступінь вищої освіти – бакалавр 

Галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки  

Спеціальність – 051 Економіка 

Освітня програма – Економічна кібернетика 

Загальний обсяг дисципліни –  4 кредити ЄКТС 

Статус дисципліни – обов’язкова  

Навчально-науковий інститут фізики, математики, економіки та інноваційних технологій 

Кафедра – економіки та менеджменту 

Курс – 1; семестр – 2; вид підсумкового контролю – екзамен 

Мова навчання – українська. 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: дослідницький метод, евристичний метод, інтерактивні методи, кейс-

метод,  пояснювально-ілюстративний метод, репродуктивний метод, метод e-learning  

Форми навчання: денна, дистанційна 
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2. Викладачі 

Свінцов Олександр Миколайович 

E-mail: svincovom@ukr.net 

доктор економічних наук, професор 

3. Характеристика навчальної дисципліни 

1. Мета навчальної дисципліни − формування у майбутніх фахівців сучасної системи поглядів, 

спеціальних знань та практичних навичок у галузі менеджменту, розуміння концептуальних 

основ управління підприємством в умовах ринкової економіки для забезпечення його 

ефективного функціонування. 

2. Результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент» студент повинен: 

знати: 

 загальні закономірності здійснення управлінської діяльності, сучасні тенденції та проблеми 

розвитку теорії і практики менеджменту; 

 особливості організації як об’єкта менеджменту, специфіку управління різними видами 

організацій; 

 функції, методи та технологію менеджменту; 

 методологію прийняття управлінських рішень; 

 особливості менеджменту на окремих етапах життєвого циклу підприємства; 

уміти: 

 здійснювати цілевстановлення і планування розвитку підприємства, розробляти та 

забезпечувати реалізацію стратегічних, тактичних та оперативних планів; 

 проектувати та оптимізувати організаційні структури управління; 

 добирати та впроваджувати ефективні заходи мотивування колективу працівників та 

окремих виконавців; 



 застосовувати організаційно-розпорядчі, економічні та соціально-психологічні методи 

управління; 

 оцінювати економічну, організаційну та соціальну ефективність управлінської діяльності. 

3. Компетентності . 

Навчальна дисципліна формує: 

Загальні компетентності: 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

4. Здатність до адаптації та дій в новій ситуації.  

5. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

Фахові компетентності: 

1. Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з чинними нормативними та 

правовими актами. 

2. Здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, управлінської, 

облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів. 

3. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей 

економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного методичного інструментарію. 

Програмні результати навчання: 

1. Асоціювати себе як члена громадянського суспільства, наукової спільноти, визнавати 

верховенство права, зокрема у професійній діяльності, розуміти і вміти користуватися власними 

правами і свободами, виявляти повагу до прав і свобод інших осіб, зокрема, членів колективу. 

2. Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та 

прийняття управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, 

домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади). 

3. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та 

способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності. 

4. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати. 

5. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку. 

6. Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність. 

7. Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із новими об’єктами, та 

у невизначених умовах. 

Пререквізити дисципліни. Вивчення даної дисципліни базується на знаннях з навчальних 

дисциплін «Економічна теорія», «Комунікативні процеси в управлінській діяльності». 

Постреквізити дисципліни. Набуті знання і вміння потрібні для успішного засвоєння змісту 

навчальних дисциплін «Логістика», «Маркетинг», «Управління ризиком». 

4. Програма дисципліни. 

Тема 1.  Сутність, роль та методологічні основи менеджменту 
Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Система відносин в організації як 

предмет вивчення менеджменту. Менеджмент як система наукових знань. Менеджмент як 

мистецтво управління. Рівні управління, групи менеджерів. Закони і закономірності 

менеджменту. Основні принципи менеджменту, їх класифікація. Взаємозв’язок між принципами 

менеджменту. 

Тема 2. Історія розвитку менеджменту  
Передумови виникнення науки управління. Класичні теорії менеджменту: школа наукового 

управління; класична (адміністративна) школа управління; школа людських відносин; школа 

поведінкових наук. Характеристика інтегрованих підходів до управління: процесний підхід; 

системний підхід; ситуаційний підхід. Розвиток управлінської думки в Україні. Особливості 

формування сучасної моделі менеджменту в Україні. 

Тема 3. Організація як об’єкт управління 

Поняття та види організацій. Процес функціонування організації як відкритої системи. Етапи 

життєвого циклу організації. Ознаки класифікації та види організацій. Загальні характеристики 

організацій. Внутрішнє середовище організації. Зовнішнє середовище організації. Фактори 

зовнішнього середовища організації прямої та непрямої дії. 

Тема 4. Функції та методи менеджменту 



Функції менеджменту як види управлінської діяльності. Особливості формування функцій 

менеджменту. Класифікація і характеристика функцій менеджменту. Загальні і конкретні функції 

менеджменту. Механізм реалізації конкретних функцій менеджменту на засадах використання 

загальних. Сутність та класифікація методів менеджменту. Методи менеджменту як сукупність 

способів впливу керуючої системи управління на керовану. Економічні, адміністративні, 

соціально-психологічні методи менеджменту. Механізм взаємодії методів, принципів та функцій 

менеджменту. 

Тема 5.  Планування як загальна функція менеджменту 
Сутність і зміст планування як функції менеджменту, його види та їхній взаємозв’язок. Основні 

елементи системи планування. Етапи процесу планування. Політика, правила, процедури. 

Класифікація цілей організації. Процес постановки цілей. 

Тема 6. Організування як загальна функція менеджменту 
Сутність функції організування та її місце в системі управління. Поняття та складові 

організаційної діяльності. Повноваження, обов’язки, відповідальність. Процес делегування 

повноважень і відповідальності. Типи повноважень: лінійні, функціональні. Вертикальна та 

горизонтальна структуризація управління. Скалярний процес. Вертикальна і горизонтальна 

координація. Департаментизація. Взаємодія структур організації. 

Тема 7. Мотивування як загальна функція менеджменту  
Значення людського фактора в управлінні організацією. Психологічні та фізіологічні особливості 

працівника. Поняття мотивування. Принципи врахування інтересів у мотивації. Взаємозв’язок 

потреб, спонукань, цілей і винагород працівника в процесі мотивування. Теорії і моделі процесів 

мотивування: змістовний і процесний підходи. Засоби мотиваційного впливу. Стимулювання 

праці: цілі, принципи, види, форми. 

Тема 8. Контролювання як загальна функція менеджменту  
Поняття контролювання та його місце в системі управління. Принципи і цілі функції 

контролювання. Етапи процесу контролювання: формування стандартів вимірювання, 

порівняння фактичного виконання зі стандартами, оцінка та регулювання. Модель процесу 

контролювання. Процес контролювання. Зворотний зв’язок під час контролю. Види 

управлінського контролювання. 

Тема 9. Управлінські рішення 
Управлінське рішення як результат управлінської діяльності. Класифікація управлінських 

рішень. Умови прийняття управлінських рішень. Фактори, що впливають на процес прийняття 

управлінських рішень. Різновиди технологій прийняття управлінських рішень. Моделі прийняття 

управлінських рішень. Контроль виконання рішень. 

Тема 10. Інформація і комунікації в менеджменті 

Інформація, її види та роль в менеджменті. Носії інформації. Класифікація інформації. Вимоги, 

що висуваються до інформації. Поняття і характеристика комунікацій. Різновиди комунікацій. 

Перешкоди в комунікаціях. Зворотний зв’язок в процесу комунікацій. Засоби комунікацій, їх 

переваги та недоліки. Комунікаційний процес, елементи та етапи процесу. Моделі 

комунікаційного процесу. Організація комунікаційного процесу. Комунікаційні перевантаження. 

Тема 11. Керівництво та лідерство 

Поняття та загальна характеристика керівництва. Керівництво як об’єднувальна функція 

менеджменту. Основи керівництва: вплив, лідерство, влада. Форми впливу та влади. Теорії 

лідерства. Типологія лідерів. Поняття стилю керування та континууму стилів керування. 

Характеристика та класифікація стилів керування. Загальна характеристика моделі сучасного 

менеджера. 

Тема 12. Відповідальність та етика у менеджменті 

Сутність відповідальності та етики у менеджменті. Зміст юридичної відповідальності: 

дотримання законодавчих актів, норм, інструкцій. Соціальна відповідальність як добровільна 

реакція на соціальні проблеми суспільства з боку організації. Переваги та недоліки соціальної 

відповідальності. Сутність та значення соціальної поведінки. Етична поведінка як сукупність 

вчинків та дій людей. Причини неетичної поведінки. Заходи щодо забезпечення етичної 

поведінки. Культура менеджменту. 

Тема 13. Ефективність менеджменту 

Видова класифікація ефективності організації: індивідуальна, групова, загально організаційна. 

Особливості оцінки різновидів ефективності. Концепції визначення ефективності менеджменту в 

організації. Підходи до оцінки ефективності менеджменту в організації. Економічна, 



організаційна та соціальна ефективність менеджменту. Система показників економічної, 

організаційної та соціальної ефективності менеджменту, їх склад і методи визначення. 

Тематика практичних занять. 

1.  Сутність, роль та методологічні основи менеджменту 

2. Історія розвитку менеджменту  

3. Організація як об’єкт управління 

4. Функції та методи менеджменту 

5.  Планування як загальна функція менеджменту 

6. Організування як загальна функція менеджменту 

7. Мотивування як загальна функція менеджменту  

8. Контролювання як загальна функція менеджменту  

9. Управлінські рішення 

10. Інформація і комунікації в менеджменті 

11. Керівництво та лідерство 

12. Відповідальність та етика у менеджменті 

13. Ефективність менеджменту 

5. Місце проведення занять (локація), технічне й програмне забезпечення (обладнання). 

Лекційні і семінарські заняття проводяться в аудиторії теоретичного навчання або дистанційно. 

Технічне забезпечення та програмне забезпечення навчальної дисципліни: ноутбук або ПК,, 

мультимедійне обладнання, програмне забезпечення Microsoft Office, в умовах дистанційного 

навчання – платформа Zoom.    

6. Система оцінювання. 

Поточний контроль 

Екзамен 

Контрольні роботи  40 (2×20) 

Усні відповіді 30 

Індивідуальні завдання 20 

Співбесіда з лектором 10 

Всього балів 100 100 

Ваговий коефіцієнт 0,6 0,4 

Співбесіда з лектором проводиться в кінці семестру за наперед оголошеним розкладом. 

Підсумковий екзамен проводиться у письмовій формі за екзаменаційними білетами, що 

передбачають виконання теоретичних та прикладних завдань і оцінюється у 100 балів.  

Підсумкова оцінка визначається як сума балів з усіх видів навчальної роботи за семестр з 

ваговим коефіцієнтом 0,6 та оцінки за екзамен з ваговим коефіцієнтом 0,4. Оцінка виставляється 

за шкалами оцінювання: стобальною, національною і ЄКТС. 

Екзамен за талоном №2 і перед комісією проводиться в письмовій формі і оцінюється за 

стобальною шкалою.  

Студенти, які навчаються за індивідуальним планом, проходять усі види підсумкового контролю 

у терміни, визначені їх індивідуальним планом.  

7. Політика дисципліни. 

Студент повинен дотримуватися принципів  академічної доброчесності, зокрема недопущення 

академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації, списування під час поточного та підсумкового 

контролю. 

Студент зобов'язаний виконувати правила  внутрішнього розпорядку університету, відвідувати 

навчальні  заняття згідно з розкладом, дотримуватися норм етики поведінки. Для забезпечення 

необхідної якості знань студент повинен регулярно готуватись до занять, працювати з 

навчальною літературою, з Інтернет-мережевими ресурсами. 

Пропущені семінарські заняття відпрацьовуються за узгодженим з викладачем розкладом. 

8. Рекомендована література та інформаційні ресурси. 

Основна література 

1. Ґріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: підручник / Р.Ґріфін, В.Яцура – Львів, БаК, 2001. 

– 624 с. 

2. Дикань Н.В. Менеджмент: навч. посібник / Н.В.Дикань, І.І.Борисенко. – К.: Знання, 2008. – 

389 с. 

3. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту: підручник / О.Є.Кузьмін, О.Г.Мельник. – 2-е вид., 

випр.., допов. – К.: Академвидав, 2007. – 464 с. 



 


