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Опис навчальної дисципліни  

Мета вивчення 

навчальної дисципліни  

Формування цілісної системи знань про суть управління організацією, методи та 
інструментарій менеджменту та набуття практичних навичок щодо їх застосування для 
забезпечення ефективного процесу управління. 

Тривалість  
3 кредити ЄКТС/90 годин (лекції 16 год., практичні заняття 20 год., самостійна робота 54 

год.) 

Форми та методи 

навчання  
Лекції, практичні заняття, індивідуальні заняття, робота з аналізу виробничих ситуацій, 

ділові  ігри. 

Система поточного та 

підсумкового контролю  

Поточний контроль виконання навчальних завдань; виконання завдань самостійної 

роботи; тестування; поточна модульна робота. 

 Підсумковий контроль: екзамен 

Базові знання   
Наявність знань з економічної теорії  

Мова викладання  Українська  
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Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання  

Програмні результати навчання  
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач  

ПР08. Розуміти організаційноекономічний механізм 

управління підприємством та оцінювати 

ефективність прийняття рішень з використанням 

обліково-аналітичної інформації. 

ПР13. Усвідомлювати особливості функціонування 

підприємств у сучасних умовах господарювання та 

демонструвати розуміння їх ринкового 

позиціонування 

ПР15. Володіти загальнонауковими та спеціальними 

методами дослідження соціальноекономічних явищ і 

господарських процесів на підприємстві. 

ПР17. Вміти працювати як самостійно, так і в 

команді, проявляти лідерські якості та 

відповідальність у роботі, дотримуватися етичних 

принципів, поважати індивідуальне та культурне 

різноманіття. 

ПР20. Виконувати професійні функції з урахуванням 

вимог соціальної відповідальності, трудової 

дисципліни, планування та управління часом. 

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК03. Здатність працювати в команді.  

ЗК04.Здатність працювати автономно. 

ЗК12. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за 

допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, 

робити узагальнення стосовно оцінки прояву окремих явищ, які 

властиві сучасним процесам в економіці. 

СК08. Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення 

управлінських цілей суб’єкта господарювання, недотримання ним 

законодавства та регулювання діяльності, недостовірності 

звітності, збереження й використання його ресурсів. 

СК09. Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності 

підприємства та дотримання ним законодавства з бухгалтерського 

обліку і оподаткування. 

  
Тематичний план навчальної дисципліни  

Назва теми  Види робіт  Завдання самостійної роботи у розрізі тем  

 Модуль 1. Еволюція науки менеджменту та основні функції менеджменту 

Менеджмент як соціальне 

управління 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних завдань; завдання  
самостійної роботи; тестування  

Провести функціональний аналіз діяльності менеджера. 

Провести порівняльну характеристику менеджера та 

підприємця. Виконати завдання з аналізу виробничої 

ситуації.   

Еволюція управлінської 

думки 

Відвідування занять; захист домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання  
самостійної роботи; тестування  

Дати письмову характеристику організаційно-технічним 
принципам управління Генрі Форда. Здійснити 
порівняння принципів управління Г. Форда, Ф. Тейлора 
та А. Файоля.  
Підготувати повідомлення на теми «Основний внесок та 
недоліки школи наукового управління»,  
«Основний внесок та недоліки класичної школи 
управління», «Основний внесок та недоліки школи 
людських відносин та школи поведінкових наук»  
«Теорія організаційної культури: загальна 
характеристика: особливості розвитку теорії 
організаційної культури; особливості застосування теорії 
в сучасних умовах господарювання» 
« Г.Кунц і його погляди на теорію управління з позицій 

управляючого». 

Планування як загальна 

функція менеджменту 

Відвідування занять; захист домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання  
самостійної роботи; тестування  

Підготувати повідомлення на теми: 

1. Бар`єри на шляху планування та способи їх 
подолання 

2.   Взаємозв'язок місії і цілей організації 

3. Концепція управління за цілями 

4.Сучасні методи планування на прикладах провідних 
організацій світу.  

5. Особливості впровадження системи планування на 

підприємстві чи в організації 

Виконати індивідувальне практичне завдання. 



Організація як загальна 

функція менеджменту 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; поточна 

модульна робота  

Підготувати повідомлення на теми: 

1. Основні положення моделі характеристик роботи 
Дж. Р. Гекмена та Г. Р. Олдгема  
2. Поняття і класифікація типів департаменталізації  
3. Організація розподілу повноважень.  
4. Організаційна діяльність та континуум можливих 
рішень в процесі організаційної діяльності  
Виконати індивідувальне практичне завдання. 

Мотивація як загальна 

функція менеджменту 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; поточна 

модульна робота 

Підготувати повідомлення на теми: 
1.Психологічні аспекти мотивації  
2.Особливості функціонування мотиваційного механізму 
в сучасних умовах.  
3.Застосування методів задоволення потреб вищих 
рівнів  
4.Неекономічні методи мотивації  
Виконати індивідувальне практичне завдання. 

Контроль як загальна функція 

менеджменту 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; поточна 

модульна робота 

Підготувати повідомлення на теми: 
1.Шляхи підвищення ефективності контролю в 
організації  

2.Управління за відхиленнями 
3.Інформаційно-управлінські системи у плануванні та 

контролі  

Виконати індивідувальне практичне завдання 

 

Модуль 2. Управління груповими процесами 

Управлінські рішення в 

менеджменті 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; поточна 

модульна робота 

Підготувати повідомлення на теми: 
1. Методи творчого пошуку альтернатив при прийнятті 
управлінських рішень 
2. Модель прийняття рішень Врума-Йєтонна 
3. Модель прийняття рішень Врума-Джаго 
4. Оцінка ефективності управлінських рішень 

Інформація і комугікації в 

менеджменті 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; поточна 

модульна робота 

Підготувати повідомлення на теми: 
1. Типи комунікаційних співрозмовників та 
особливості спілкування з ними 
2.  Вміння слухати та вміння говорити як запорука 
ефективних комунікацій в організації. 
3. Шляхи удосконалення мистецтва спілкування 
4. Особливості надходження, утворення і використання 
інформації на рівнях менеджменту.  
5. Носії, операції та процедури оброблення інформації 
в процесі менеджменту 

Влада, вплив і лідерство як 

соціально-економічні явища 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; поточна 

модульна робота 

Підготувати повідомлення на теми: 
1. Авторитет керівника і методи його підвищення  
2. Правила ефективного переконання.  
3. Стилі управління по Лайкерту.  
4. Управлінська решітка Блейка і Мутона.  
5. Сучасні теорії лідерства і керівництва.  
6. Сучасні вимоги до лідера і керівника  
7. Модель ситуаційного лідерства Херсея і Бланшара  
8. Концепція лідерської поведінки Танненбаума-
Шмідта 

Ефективність менеджменту Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; поточна 

модульна робота 

Підготувати повідомлення на теми: 
1. Ефективність менеджменту організацій, критерії та 
методи її оцінювання 
2. Соціальна ефективність управління 
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3. Ладонько Л. С.,  Михайловська О. В.,  Філіпова Н. В. Менеджмент: теорія та практика [Текст] : навч. посібник. Київ : Кондор, 

2015. 268 с. 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни  

• Пакет програмних продуктів Microsoft Office.   

  
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання  

• Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). Перескладання 

модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).  
• Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 

заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час 

он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття.  
• Політика щодо відвідування:  
відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. Політика 

зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya  
  

Оцінювання  
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання  

Види робіт  
Максимальна 

кількість балів  

1 семестр 

Модуль 1 (теми 1-6): відвідування занять (1 бал); захист домашнього завдання (3 бали); 

обговорення матеріалу занять (2 бали); виконання навчальних завдань (5 балів); завдання 

самостійної роботи (6 балів); тестування (3 бали); поточна модульна робота (10 балів)  
30 

Модуль 2 (теми 7-10): відвідування занять (1 бал); захист домашнього завдання (3 бали); 

обговорення матеріалу занять (2 бали); виконання навчальних завдань (5 балів); завдання 

самостійної роботи (6 балів); тестування (3 бали); поточна модульна робота (10 балів) 
30 

Екзамен 40 

Разом за семестр 100 

  
Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни  

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності  
Оцінка за 

шкалою ЄКТС  
Оцінка за національною шкалою  

74-81  С  Добре  
64-73  D  Задовільно  
60-63  Е  Задовільно достатньо  
35-59  FX  Незадовільно з можливістю повторного складання  

0-34  F  
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни  
90-100  А  Відмінно   
82-89  В  Дуже добре   

 


