
1. Код: 

2. Назва: Менеджмент на автотранспорті; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: бакалаврський; 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна6(вказати номер семестру); 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 2,5(зазначити цифрами); 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада:  старший  викладач 

Стасюк Б.Б. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• Розуміти сутність, об’єкт та предмет менеджменту та інші поняття та категорії управління в 

автотранспортних підприємствах; 

• Знати основні та спеціальні функції менеджменту, внутрішню структуру підприємства; 

• Будувати організаційно-управлінські структури підприємства: 

• Використовувати методи менеджменту; 

• Враховувати фактори прямої та непрямої дії при прийнятті управлінських рішень. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична 

підготовка, контрольні заход (модулі); 

11. •Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:організація в галузі; 

планування; макроекономіка; мікроекономіка; 

12. Зміст курсу:(перелік тем)Сутність та поняття менеджменту. Еволюція управлінської 

думки. Організація як об’єкт управління. Функції та технології менеджменту. Організація 

прийняття управлінського рішення. Інформація і комунікації в менеджменті.Керівництво та 

лідерство. Управління конфліктами та стресами в колективі, організаційні зміни. 

13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 

1. Кузьмін О.Є. Сучасний менеджмент: навч. Посіб. О.Є. Кузьмін, Н.Т. Мала, О.Г. Мельник, 

О.Р. Саніна. – Львів: Видавництво Львівська політехніка, 212.- 24 с. 

2.Окорський В.П. Основи менеджменту: Навч. Посібник.. – Рівне, 2009. – 400 с. 

3. Окорський В.П., Клюха О.О., Манзюк О.М., Мороз Е.Г., Пахаренко О.В. за редакцією 

Окорського В.П. Основи менеджменту: практикум: Навчальний посібник.. – Рівне: НУВГП, 2010. 

– 443 с. 

4. Хміль Ф.І. Основи менеджменту. –К.: Академвидав, 2003. – 608 с. 

5. Шегда А.В. Менеджмент: навч.посібник. – К.: 2004. – 687 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

16год. лекцій, 16год. практичних занять, 58 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи:інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні 

завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 8 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри                                                                    Л.Ф. Кожушко, д.т.н., професор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Code: 

2. Title: Management on Automotive Transport; 

3. Type: selective; 

4. Higher education level:Bachelor's degree; 

5.Year of study, when the discipline is offered: 3; 

6. Semester when the discipline is studied:6; 

7. Number of established ECTS credits: 2,5; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Senior teacher Stasiuk B. 

B. 

9. Resultsofstudies: 

• Understand the essence, object and subject of management and other concepts and categories of 

management; 

• Know the basic and special functions of management, the internal structure of the enterprise; 

• Build organizational and managerial structures of the enterprise; 

• Usemanagementmethods; 

Takeintoaccountthefactorsofdirectandindirectactionwhenmakingmanagerialdecisions. 

10. Formsoforganizingclasses: lectureclasses,independent work,practical training,control measures. 

11.Disciplines preceding the study of the specified discipline: 

12.Course contents:(перелік тем)Essence and concept of management. Evolution of managerial 

thought.Organization as an object of management.Functions and management technologies.Organization 

of management decision making.Information and communication in management.Leadership and 

leadership.Conflict and stress management in the team, organizational changes. 

13. Recommended educational editions: 

1. Кузьмін О.Є. Сучасний менеджмент: навч. Посіб. О.Є. Кузьмін, Н.Т. Мала, О.Г. Мельник, 

О.Р. Саніна. – Львів: Видавництво Львівська політехніка, 212.- 24 с. 

2.Окорський В.П. Основи менеджменту: Навч. Посібник.. – Рівне, 2009. – 400 с. 

3. Окорський В.П., Клюха О.О., Манзюк О.М., Мороз Е.Г., Пахаренко О.В. за редакцією 

Окорського В.П. Основи менеджменту: практикум: Навчальний посібник.. – Рівне: НУВГП, 

2010. – 443 с. 

4. Хміль Ф.І. Основи менеджменту. –К.: Академвидав, 2003. – 608 с. 

5. Шегда А.В. Менеджмент: навч.посібник. – К.: 2004. – 687 с. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods:16  ahour lectures, 

16ahourpractical classes, 58a hourindependent work. Together– 90a hour.  

Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementation of business 

and role games, case studies, individual and group research tasks, use of multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 

The evaluation is carried out on a 100-point scale.     Final control: completion at the end of the 

semester.   Current control (100 points): testing, poll 

.16. Languageofteaching:Urainian. 

 

 

Head of management department                      L.Kozhushko, Doctor of Technical sciences, professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


