
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код. ФП 09.  

2. Назва. Основи менеджменту.  

3. Тип. Обов’язковий.  

4. Рівень вищої освіти. 1. 

5. Рік навчання. 2.  

6. Семестр. 4. 

7. Кількість кредитів ЄКТС. 5,0.  

8. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Сорока Валерій Степанович, к.с-г.н., доцент.  

9. Результати навчання: Здобуття знань про сутність і зміст менеджменту як філософії 

підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки та конкуренції; розгляд форм і методів 

вітчизняного та світового досвіду менеджменту у виробничій діяльності; формування розуміння 

основ управління організаціями;набуття вмінь обґрунтування стратегії та цілі організації; 

аналізу внутрішнього та зовнішнього середовищ підприємства; формування структури 

управління виробництвом; обґрунтування ресурсів діяльності підприємства; прийняття 

управлінських рішень; здійснення планування, організації, мотивації та контролю управлінських 

рішень; застосовування методів менеджменту та налагодження комунікацій в менеджменті. 

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

контрольні заходи.  

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Економічна теорія», 

«Мікроекономіка», «Основи підприємництва», «Комп’ютерна техніка та програмування», 

«Основи теорії систем та системного аналізу», «Економіка перевезень», «Статистика», 

«Правознавство», та інші дисципліни, що безпосередньо формують компетенції фахівця 

відповідного напряму підготовки.  

12. Зміст: Менеджмент: сутність, розвиток та значення, види підприємств та характеристика 

організацій, функції менеджменту, планування як функція менеджменту, організація взаємодії як 

функція менеджменту, мотивація як функція менеджменту, контроль як функція менеджменту, 

загальна характеристика методів менеджменту, використання інформації в менеджменті, 

прийняття управлінських рішень, управління трудовим колективом, керівництво в організації, 

організація управлінської праці.  

13. Рекомендовані навчальні видання:   
1. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту: Підручник. / О.Є.Кузьмін, О.Г.Мельник. – Київ: 

Академвидав, 2003. - 416 с. 

2. Зінь Е.А. Основи менеджменту: Нaвчальний посібник. / Е.А.Зінь, В.С.Сорока, З.О.Толчанова. – 

Рівне: НУВГП, 2010.- 312 с. 

3. Мартиненко М.М. Основи менеджменту: Підручник. / М.М. Мартиненко. – Київ: Каравелла, 

2005.- 456 с. 

4. Андрушків Б.М. Основи менеджменту. / Б.М. Андрушків Б.М. – Львів: Світ, 1995.- 296 с. 

5. Шегда А.В. Основи менеджменту. / А.В. Шегда. – Київ: Знання, 1998.- 495 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 38 год. лекцій, 18 год. 

практичних занять, 94 год. самостійної роботи. Разом - 150 год. 

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

мультимедійних засобів.  

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

- поточний контроль (60 балів): тестування, опитування; 

- підсумковий контроль (40 балів) -  іспит тестовий в кінці семестру. 

16. Мова навчання.Українська. 

 

Завідувач кафедри транспортних технологій 

і технічного сервісу, к.т.н., доцент                                                М.Є. Кристопчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: ФП 09.  

2. Title: Fundamentals of Management. 

3. Type: Compulsory. 

4. Higher education level: 1. 

5. Year of study, when the discipline is offered: 2. 

6. Semester when the discipline is studied:4. 

7. Number of established ECTS credits: 5,0. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Soroka Valery Stepanovich, 

Ph.D., Associate Professor 

9. Results of studies:  

Acquiring knowledge about the essence and content of management as a philosophy of entrepreneurial 

activity in a market economy and competition;сonsideration of the forms and methods of domestic and 

world experience of management in production activities;formation of an understanding of the bases of 

management of organizations;gaining the skills of justifying the strategy and goals of the organization; 

analysis of the internal and external environment of the enterprise; substantiation of resources of 

enterprise activity;formation of the structure of production management; making managerial 

decisions;implementation of planning, organization, motivation and control of managerial decisions; 

application of management methods and communication management in management. 

10. Forms of organizing classes: training, independent work, practical training, control activities. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: «Economic theory», «Microeconomics», 

«Fundamentals of entrepreneurship», «Computer engineering and programming», «Fundamentals of the 

theory of systems and system analysis», «Economy of transportation», «Statistics», «Jurisprudence» and 

other disciplines that directly form the competence of a specialist in the field of training.  

12. Course contents: Management: essence, development and significance, types of enterprises and 

characteristics of organizations, management functions, planning as a function of management, 

organization of interaction as a function of management, motivation as a management function, control 

as a management function, general description of management methods, use of information in 

management, management decisions, management of the labor collective, leadership in the organization, 

organization of management work. 
13. Recommended educational editions:  
1. Kuzmin O.E. Fundamentals of Management: Textbook. / O.E. Kuzmin, O.G.Melnyk. - Kyiv: Academic 

Edition, 2003. – 416 pp. 

2. Zin Ye.A. Fundamentals of Management: Nursing Aid. / E.A. Zin, V.S.Soroka, Z.O. Tolchanova. - 

Rivne: NUVGP, 2010.- 312 p. 

3. Martynenko MM Fundamentals of Management: Textbook. / М.М. Martynenko. – Kyiv: Karavella, 

2005. – 456 pp. 

4. Andrushkov B.M. Fundamentals of Management. / B.M. Andrushkov. – Lviv: World, 1995.- 296 pp. 

5. Shegda A.V. Fundamentals of Management. / A.V. Shegda. – Kyiv: Knowledge, 1998.- 495 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods:  
lectures – 38 hours, practical classes – 18 hours, independent work – 94 hours. Total – 150 hours.   

Methods  of  teaching:  interactive  lectures,  problem lecture  elements,  individual  tasks,  individual  

tasks  of scientific research, group tasks of scientific research, using multimedia tools.  

15. Forms and assessment criteria:  
The assessment is carried out on a 100-point scale.  

- current control (60 points): testing, questioning; 

- final control (40 points) - test at the end of the semester.  

16. Language of teaching: Ukrainian. 
 
Head of the Transport Technology and   

Technical Service Department,   

Ph.D., Associate Professor                                                                                        M. Krystopchuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


