
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код:  
2. Назва: Менеджмент; 
3. Тип: обов’язковий; 
4. Рівень вищої освіти: бакалаврський; 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна 4; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4,5; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: ст. 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; 
 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 заходи; 

11.  Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Вступ у спеціальність, 
планування, макроекономіка, мікроекономіка; 

 Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності):   

12. Зміст курсу: (перелік тем) Сутність, роль та методологічні основи менеджменту. Еволюція 
управлінської думки. Організація як об’єкт управління. Сутність і принципи формування системи 
менеджменту. Планування як загальна функція менеджменту. Організаційна діяльність як загальна 
функція менеджменту. Мотивація як функція менеджменту. Контролювання як загальна функція 
менеджменту. Методи менеджменту. Інформація, її види та роль у менеджменті. Комунікації та 
інформаційні системи у менеджменті. Технологія прийняття та реалізації управлінських рішень. 
Соціальна психологія управління.  Керівництво, влада, лідерство. Управління конфліктами і 
стресами, організаційні зміни те ефективність менеджменту.  

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Бившева, Лада Олексіївна. Менеджмент : практикум / Л. О. Бившева, О. О. Контратенко, Є. В. 

Мироненко ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. машинобуд. акад. (ДДМА). — Краматорськ : ДДМА, 
2018. — 61 с.  

2. Менеджмент: графічна і таблична візуалізація : навч. посіб. / [О. Є. Кузьмін та ін.] ; М-во освіти і науки 
України, Нац. ун-т ”Львів. політехніка”. — 3-тє вид., випр. та допов. — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2017. 
— 206 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 184-185 

3. Менеджмент: практикум: навчальний посібник / В.П.Окорський, О.В.Пахаренко, Б.Б.Стасюк.  Рівне: 
НУВГП, 2017.- 175с. 

4. Муромець, Наталія Євгенівна. Менеджмент : навч. посіб. / Муромець Н. Є., Мирошниченко Ю. В., 
Корсаков Д. О. ; М-во освіти і науки України, Харків. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. —Харків : 
Мезина В. В., 2017. 322 с. 

5. Основи менеджменту: практикум:навч. посіб./за ред. В. П. Окорського. - Рівне:НУВГП,2010. -497 с 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
24 год. лекцій, 22 год. практичних занять, 89 год. самостійної роботи. Разом – 135год. 
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: екзамен(40 балів) в кінці 4 семестру. 
Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 
16. Мова викладання: українська. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: 

2. Title: Management; 

3. Type: obligatory; 

4. Higher education level: Bachelor's degree; 

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

6. Semester when the discipline is studied: 4; 

7. Number of established ECTS credits: 4,5; 

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

9. Results of studies: 

 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; 

 Use management methods; 

Take into account the factors of direct and indirect action when making managerial decisions. 
10. Forms of organizing classes: lecture classes ,independent work,practical training , control 

measures. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
12. Course contents: Essence, role and methodological foundations of management. Evolution of 

managerial thought. Organization as an object of management. Essence and principles of forming a 

management system. Planning as a general function of management. Organizational activity as a general 

function of management. Motivation as a function of management. Control as a general function of 

management. Management methods. Information, its types and role in management. Communications and 

information systems in management. Technology of making and implementing management decisions. Social 

psychology of management. Leadership, power, leadership. Conflict and stress management, organizational 

change and management effectiveness. 

13. Recommended educational editions: 
1. Byvsheva, Lada Oleksiyivna. Menedzhment : praktykum / L. O. Byvsheva, O. O. Kontratenko, YE. V. 

Myronenko ; M-vo osvity i nauky Ukrayiny, Donbas. derzh. mashynobud. akad. (DDMA). — Kramatorsʹk : 
DDMA, 2018. — 61 s. 

2. Menedzhment: hrafichna i tablychna vizualizatsiya : navch. posib. / [O. YE. Kuzʹmin ta in.] ; M-vo 

osvity i nauky Ukrayiny, Nats. un-t ”Lʹviv. politekhnika”. — 3-tye vyd., vypr. ta dopov. — Lʹviv : Vyd-vo 

Lʹviv. politekhniky, 2017. — 206 s. : il., tabl. — Bibliohr.: s. 184-185 

3. Menedzhment: praktykum: navchalʹnyy posibnyk / V.P.Okorsʹkyy, O.V.Pakharenko, B.B.Stasyuk.  

Rivne: NUVHP, 2017.- 175s. 

4. Murometsʹ, Nataliya Yevhenivna. Menedzhment : navch. posib. / Murometsʹ N. YE., Myroshnychenko 
YU. V., Korsakov D. O. ; M-vo osvity i nauky Ukrayiny, Kharkiv. torh.-ekon. in-t Kyyiv. nats. torh.-ekon. un-

tu. —Kharkiv : Mezyna V. V., 2017. 322 s. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 24 a hour lectures, 22 a hour 

practical classes, 89 a hour independent work. Together – 135 a 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. 

Final control: exam (40 points) at the end of 4 semesters. 

Current control (60 points): testing, poll 

16. Language of teaching: Urainian. 

 

 

 

Head of Department Doctor, Ph.d. L. F. Kozhushko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


