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І. Загальні відомості 

Програма кредитного модуля «Основи менеджменту» відноситься до цикл 

гуманітарної та гуманітарно-економічної підготовки та складена відповідно до її місця та 

значення за структурно-логічною схемою викладання менеджерських дисциплін, 

передбачених освітньо-професійною програмою підготовки магістрів та спеціалістів. Вона 

містить всі змістові модулі, передбачені анотацією для мінімального нормативного обсягу 

навчального часу згідно навчальної програми, ухваленої методичною комісією факультету 

менеджменту та маркетингу. Міждисциплінарні зв'язки: дисципліна пов’язана з навчальним 

курсом "Основи психології та педагогіки",  а також з іншими дисциплінами, які 

характеризують організацію як об'єкт управління або окремі  її функції (юридичні, 

економічні та облікові, маркетинг, тощо). 

II. Розподіл навчального часу 
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III. Мета і завдання модуля (дисципліни) 

Вивчення кредитного модуля "Основи менеджменту" має за мету вивчення змісту 

менеджменту, його основних функцій, ознайомлення з методами управління. 

Завдання кредитного модуля: 

- Формування у студентів стійких знань з теорії менеджменту; 

- Набуття навичок прийняття ефективних рішень, досвіду виробляти стратегію оптимального 

рішення проблеми; 

- Вивчення основ ефективного управління персоналом. 

Вміння та навички, які формуються кредитним модулем: 

1. 3’ясувати логічні взаємозв'язки та взаємозалежності між цілями і завданнями 

менеджменту та інженерною діяльністю на підприємстві. 

2. Розуміти вплив оточення (зовнішнього та внутрішнього) на менеджмент загалом. 

3. Знати рівні менеджменту та особливості праці менеджерів на різних організаційних 

рівнях. 

4. Уміти розкрити зміст головних принципів та функцій менеджменту. 

5. Розуміти особливості визначення ефекту та ефективності менеджменту. 

6. Знати головні елементи процесу планування та особливості прийняття рішень на різних 

управлінських рівнях. 

7. Володіти методикою праці у складі групи та прийняття рішень з використанням 

оперативних чи навчальних методів. 

8. Знати головні типи організаційних структур та особливості використання їх у ринкових 

відносинах. 

9. Знати головні переваги та вади неформальних груп в організації.  

10.Знати головні теорії мотивування та особливості використання їх на підприємстві за 

сучасних умов.  

11 .Знати головні теорії лідерства та володіти методикою визначення стилю керівника. 



12.Розуміти важливість комунікації, знати комунікаційні канали та перепони, знати шляхи їх 

подолання. 

13. Володіти методикою формування груп та знати особливості впливу на різні групи. 

14.Мати поняття про конфлікти в організаціях, їх види та особливості їх усунення. 

15. Знати що таке "культура організації" та які чинники на неї впливають. 

 

ІV. Зміст дисципліни (кредитного модуля) 

Розділ 1. Поняття менеджменту, його функції та принципи 

Тема 1.1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту  

Тема 1.2. Основні поняття управління  

Розділ 2. Основні функції менеджменту 

Тема 2.1. Планування  

Тема 2.2. Організація як функція управління  

Тема 2.3. Влада та особистий вплив  

Тема 2.4 Стилі керівництва  

Тема 2.5. Мотивація як функція управління  

Тема 2.6 Контроль як функція управління  

 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

Програмою курсу передбачено проведення аудиторних занять у вигляді лекцій 

практичних та семінарських занять. Використовуються сучасні активні методи навчання: 

роздавальний матеріал, кейс-методи, тестування знань студентів. 

Література: 

1.Андрушкін Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту: Підручник. – Львів: Світ, 1995. – 

296 с. 

2.Веснин В.Р. Основи менеджменту. – М.: Элит-2003. – 560 с. 

3.Виноградський М.Д., Виноградська А.М. Менеджмент в організації. -К.: Кондор, 2002. – 

652 с. 

4.Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник для ВУЗов. – М.: Банки и биржи, 2004, –511 с. 

5.Гріфін Рикі В. Основи менеджменту: Підручник. – Львів: Бак, 2001. – 624 с. 

6.Дафт Р. Менеджмент. – СПб.: Изд. "Питер", 2000. – 612 с. 

7.Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. – Спб.: Изд. "Питер", 1999. – 560 с. 

8.Жигалов В.Т., Шимановська Л.М..  Основи менеджменту і управлінської діяльності: 

Підручник. – К.: Вища шк., 1994 –223 с. 

9.Завадский Й.С. Менеджмент: Підручник. – В 2-х т. – К.: Укр.-фін. ін-т менеджменту і 

бізнесу, – 2002. – 640 с. 

10. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту. – К.: Академвидав, 2003. – 416 с. 

11. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту. – Л.: 

Львівська політехніка, 2002. -228 с. 

12. М.Мескон, М. Альберт, Ф.Хедоури Основи менеджменту пер. с англ. – М: Дело, 2000. 

– 704 с. 

13. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є., Сініок Г.Ф. Менеджмент організацій, К.: ТОВ ―УВПК 

―Екс Об‖, 2003. – 389 с. 

14. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Академвидав. 2003. – 608 с. 

15. Юргутіс І.А. Основи менеджменту: Навч.Пос. – К.: Освіта, 1998. – 256 с. 

Організація індивідуального консультування у відповідності до розкладу 

консультацій викладача – 1 раз на тиждень. 

 

VI. Мова 

Російська мова. 

 

 

 

 



VII. Характеристика індивідуальних завдань 

Рекомендується проведення модульної контрольної роботи для закріплення 

матеріалу.  Модульна контрольна робота  включає  питання  та    практичні завдання по 

матеріалу всього розділу, включаючи самостійну роботу студентів. 

 

VIII. Методика оцінювання 

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує: 

1) за дві відповіді кожного студента (в середньому) на практичних заняттях (за умови, що на 

одному занятті опитується 5 студентів при максимальній чисельності групи 30 осіб -         

відп
ст

стпр
2

.30

.5.9
); 

2) самостійна робота студентів, у т.ч. самостійна робота на практичних заняттях (робота 

в малих групах, аналіз конкретних ситуацій, прийняття участі у дидактичних іграх). 

3) за контрольну роботу (МКР поділяється на дві контрольні роботи тривалістю по одній акад. 

годині); 

4) відповідь на екзамені. 

 

IX. Організація 

Порядок реєстрації на вивчення дисципліни та на семестрову атестацію - протягом 

семестру. 

Склав: ст. викл. М.О.Чупріна 
                                                                                                   (посада викладача, прізвище та ініціали, підпис) 

 


