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Фроленкова Надія Анатоліївна, к.е.н, доцент, доцент 
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ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація навчальної 
дисципліни, 
в т.ч. мета та цілі 

     Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх 
менеджерів знань, умінь та навичок управлінської роботи 
в підприємствах водної галузі для вирішення конкретних 
економічних завдань при функціонуванні в умовах 
змінного середовища. 
    Основними завданнями навчальної дисципліни є 
теоретична підготовка студентів та одержання практичних 
навичок з таких питань: вивчення основних понять 
менеджменту у водній галузі, одержання знань про 
системний підхід до менеджменту водогосподарського 
підприємства, вивчення впливу макро- та 
мікросередовища на його діяльність;  формування вмінь 
здійснювати поточне та стратегічне планування, 
реалізовувати проєкти. 
     Методи навчання: лекції у формі діалогу, проблемні 
лекції,  дослідницький метод, навчальна дискусія, аналіз 
конкретних ситуацій (case study), індивідуальні завдання 
для вирішення практичних вправ та задач, тестові 
завдання, проєктне навчання . 
     Технології навчання: навчальні посібники, монографії, 
наукові статті, мультимедійні презентації, лекції, 
друкований роздатковий матеріал, інструкції, вебінари, 
онлайн курси. 

Компетентності ФК4 - Здатність управляти організацією та її 

https://cutt.ly/mhdjtZg
https://orcid.org/0000-0002-5248-6394
mailto:n.a.frolenkova@nuwm.edu.ua
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підрозділами через реалізацію функцій менеджменту. 
ФК 7. Вміти управляти ресурсами організації в ризикових 
умовах. 
ФК 9. Вміти розробляти та оцінювати проекти в різних 
сферах діяльності в умовах обмеженості ресурсів. 
ФК 13 – Уміти критично оцінити пропоновані варіанти 
управлінських рішень, в т.ч. в сфері раціонального 
використання природних ресурсів для забезпечення 
сталого розвитку суб’єктів господарювання, розробляти 
та обґрунтовувати пропозиції щодо їх вдосконалення з 
урахуванням критеріїв соціально-економічної 
ефективності, ризиків і можливих соціально-економічних 
наслідків. 

Програмні результати 
навчання 

РН 1. Демонструвати вміння використовувати теорії, 

методи, функції менеджменту, принципи ринкової 

економіки, сучасні концепції лідерства. 

РН 6. Демонструвати навички управління матеріальними, 
фінансовими, трудовими, інформаційними, природними 
та іншими ресурсами організації в умовах ризику. 
РН 15. Демонструвати навички організаційного 
проектування, здатність розробляти та оцінювати 
проекти в умовах обмеженості ресурсів. 

Перелік соціальних, 
«м’яких» навичок (soft 
skills) 

1. Аналітичні навички. 
2. Самопрезентація та навчики публічних виступів. 
3. Уміння бачити і вирішувати проблеми. 
4. Управління часом. 
5. Відповідальність. 

Структура навчальної 
дисципліни 

Зазначено нижче в таблиці 

Методи оцінювання та 
структура оцінки 

     Система оцінювання знань студентів проводиться 
відповідно до Положення про організацію освітнього 
процесу в Національному університеті водного 
господарства та природокористування 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4088/ 

Для оцінювання знань студентів передбачається 
проведення поточного та підсумкового контролю знань за 
ЄКТС.  

Розподіл обов’язкових балів, що присвоюються 
студентам 

Поточне тестуання та самостійна робота Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 100 

10 12 11 11 15 11 15 15 

Т1, Т2….. Т8 – теми змістових модулів 
     За вчасне та якісне виконання завдань поточної 
діяльності та підсумкових контролів здобувач отримує 
обов’язкові бали: 
- до 40 балів – модульний  контроль, який складається з 
двох модулів (МК 1 – 20 балів, МК 2 – 20 балів). 
     Дисципліна закінчується екзаменом, тому результати 
складання модульних контролів зараховуються як 
підсумковий контроль. Перескладати модульний контроль 
не дозволяється. Якщо здобувач із можливих 60 балів 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4088/
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поточної складової оцінювання та 40 балів модульної або 
підсумкової складової оцінювання впродовж семестру 
набрав певну кількість балів (не менше 60) і такий 
результат його задовольняє, то набрана сума балів і є 
підсумковим результатом успішного складання екзамену. 
Якщо здобувача не задовольняє набрана кількість балів, 
то він повинен скласти підсумковий контроль під час 
екзаменаційної сесії (у межах 40 балів), при цьому усі 
набрані впродовж семестру бали модульних контролів 
анульовуються, тобто результати складання підсумкового 
контролю знань додаватимуться до раніше набраних 
балів поточної складової оцінювання (у межах 60). 
Здобувач вищої освіти має право взагалі не складати 
модульні контрольні тести впродовж семестру, а відразу 
планувати складати підсумковий контроль під час 
екзаменаційної сесії. 
     Студенти мають можливість отримати додаткові бали 
(бонуси) за участь у конференціях, конкурсах, проєктах – 
до 10 балів.  
     Усі модульні контролі проходитимуть у формі 
тестування на навчальній платформі Moodle. Для 
забезпечення права на об’єктивне оцінювання студентам 
надається право подавати в письмовій формі апеляційну 
скаргу про незгоду з отриманими балами.  
     Положення про семестровий поточний та підсумковий 
контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти 
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti 

Місце навчальної 
дисципліни в освітній 
траєкторії здобувача 
вищої освіти 

Дисципліна «Водний менеджмент» є складовою 
вибіркової частини навчального плану. Дана дисципліна 
формує професійні компетентності здобувачів вищої 
освіти, які навчаються на спеціальності «Менеджмент». 
Як вибіркова складова, вивчення дисципліни дозволить 
студенту сформувати індивідуальну освітню траєкторію в 
напрямку менеджменту у сфері природокористування. 

Поєднання навчання 
та досліджень 

     Створюються умови для поєднання навчальної та 
позанавчальної діяльності шляхом залучення студентів 
до наукового гуртка «Практичні інструменти сучасного 
менеджменту», участі у студенстьких проєктах. 
     Студенти мають можливість додатково отримати бали 
за виконання індивідуальних завдань дослідницького 
характеру, а також можуть бути долучені  до написання 
та опублікування тез і наукових статей з тематики курсу.  

Інформаційні ресурси Основна література 
 

1. Бобровський А. Л. Екологічний менеджмент : Підручник 
/ А. Л. Бобровський. Суми: ВТД «Університетська книга».  
2009. 586 с  
2. Водна стратегія України на період до 2025 року (наукові 
основи) /за ред. М. І. Ромащенка, М. А. Хвесика, Ю. О. 
Михайлова. Київ: Компринт, 2015. 46 с. 
3. Водний менеджмент в Україні: проблеми та інновації 

https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
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розвитку: монографія /за ред. Л. Ф. Кожушка, В. А. 
Сташука, М. А. Хвесика, А. М. Рокочинського. Рівне: 
НУВГП, 2018. 638 с. 
4. Дорогунцов С. І., Хвесик М.А., Головинський І.Л. Водні 
ресурси України (проблеми теорії та методології) : 
монографія. К.: Видавничо-поліграфічний центр 
«Київський університет», 2002. 227 с. 
5. Екологічні основи управління водними ресурсами : 
навч. посіб. / А.І. Томільцева, А.В. Яцик, В.Б. Мокін та ін. 
К. : Інститут екологічного управління та збалансованого 
природокористування. 2017. 200 с. 
6. Менеджмент : Навчальний посібник / Н.С. 
Краснокутська, О.М. Нащекіна, О.В. Замула та ін.  Харків: 
«Друкарня Мадрид». 2019. 231 с. 
7. Назарчук Т. В. Менеджмент організацій [Текст]: 
Навчальний посібник. / Т. В. Назарчук, О. М. Косіюк. К.: 
«Центр учбової літератури». 2016. 560 с. 
8. Наукові засади раціонального використання водних 
ресурсів України за басейновим принципом: монографія / 
В. А. Сташук, В. Б. Мокін, В. В. Гребінь, О. В. Чунарьов; 
за ред. В. А. Сташука. Херсон: Грінь Д. С., 2014. 320 с. 
9. Нефедова Н.Є. Регіональний водогосподарський 
комплекс: теорія, методика і практика суспільно-
географічних досліджень: монографія. Одеса: 
Астропринт, 2007. 240 с. 
10. Страпчук С.І., Миколенко О.П., Попова І.А., Пустова 
В.В. Менеджмент: навчальний посібник для здобувачів 
вищої освіти. Львів: Видавництво «Новий Світ – 2000», 
2020. 356 с. 
11. Хвесик М. А., Головинський І.Л., Яроцька О.В. Водне 
господарство України в контексті інтеграційних процесів. 
К. : РВПС України НАН України, 2005. 124 с. 
12. Управління проектами у водному господарстві та 
природокористуванні: навч. посіб. / А. М. Рокочинський, 
Л. Ф. Кожушко, С. М. Кропивко, Н. А. Фроленкова.  Рівне : 
НУВГП. 2012. 293 с. 
13. Шатун В.Т. Основи менеджменту: Навчальний 
посібник. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 
2006. – 376 с. 
14. Шкільняк М. М, Овсянюк-Бердадіна О. Ф., Крисько Ж. 
Л., Демків І. О. Менеджмент: Навчальний посібник. – 
Тернопіль: Крок, 2017 р. – 252 с. 
 

Додаткова література 
 

15. Вишневський В.І., Сташук В.А., Сакевич А.М. 
Водогосподарський комплекс у басейні Дніпра: 
монографія. К. : Інтерпрес ЛТД, 2011. 188 с. 
16. Директива 2000/60/ЄС Європейського Парламенту і 
Ради "Про встановлення рамок діяльності Співтовариства 
в галузі водної політики" від 23 жовтня 2000 року. База 
даних «Законодавство України» /ВР України. URL: 
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http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_962 
17. Екологічний менеджмент : [Навч. посіб.] / За ред. В. 
Ф. Семенова, О. Л. Михайлюк. К.: Знання. 2006. 366 с. 
18. Євдокимов В. О. Державне регулювання розвитку 
водогосподарського комплексу шляхом упровадження 
інтегрованого підходу управління водними ресурсами за 
басейновим принципом. Актуальні проблеми державного 
управління. 2015. № 1. URL: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2015_1_20 (дата звернення 
06.07.2020р.) 
19. Зацерковний В.І. Аналіз системи управління 
водогосподарським комплексом України та пошук шляхів 
щодо її вдосконалення. Наукоємні технології.  2017.  No 
4(36). С. 358–367. 
20. Овчаренко І. І. Водний менеджмент у контексті 
впровадження європейських вимог. Гідрологія, гідрохімія і 
гідроекологія.  2019. № 3. С. 67-68. 
21. Теоретико-методологічні засади формування рентних 
відносин у водному господарстві України / [М.А. Хвесик, 
Л.В. Левковська, В.М. Мандзик та ін.]. К.: Державна 
установа «Інститут економіки природокористування та 
сталого розвитку Національної академії наук України». 
2012. 96 с. 

 
ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА) 

Дедлайни та 
перескладання 

     Завдання навчальної дисципліни повинні бути виконані 
продовж 14 днів від дня проведення лекційного чи 
практичного заняття. У разі відсутності на занятті через 
хворобу або мобільність, студент зобов’язаний 
самостійно виконати завдання відповідно до методичних 
рекомендацій, розміщених на навчальній платформі 
Moodle. 
     Допускається у порядку, встановленому НУВГП, вільне 
відвідування студентами навчальних занять відповідно до 
Порядку про вільне відвідування студентами навчальних 
занять в НУВГП http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 
     Інформація щодо перездачі модулів розміщена в 
розділі Оголошення на навчальній платформі НУВГП 
https://exam.nuwm.edu.ua/ 
     Порядок ліквідації академічних заборгованостей у 
НУВГП http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/1/4273.pdf 

Правила академічної 
доброчесності 

     Студенти повинні дотримуватися принципів та правил 
академічної доброчесності, сумлінно та самостійно (крім 
випадків, що санкціоновано передбачають групову 
роботу) виконувати навчальні та дослідницькі завдання, 
посилатися на джерела, з яких береться інформація. 
     Якщо у виконаному практичному завданні виявлено 
запозичення з інших джерел без належного посилання, 
оцінювання такого завдання знижується у відповідності 
до виявлених порушень. 

      У випадку виявлення списування під час проведення 
поточного та підсумкового контролю, результати 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_962
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%84%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669634:%D0%A5.%D1%84.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669634:%D0%A5.%D1%84.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=apdy_2015_1_20
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%86$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9670590
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9670590
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/
https://exam.nuwm.edu.ua/
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/1/4273.pdf
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оцінювання такого студента скасовуються. 
     Неприйнятним є порушення норм моралі, зокрема 
негідне поводження у громадських місцях, на території 
університету, вживання ненормативної лексики; 
завдавання шкоди матеріально-технічній базі 
університету. 
     Положення про виявлення та запобігання 
академічного плагіату в Національному університеті 
водного господарства та природокористування 
https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj 
     Кодекс честі студента 
https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj 
     Академічна доброчесність. Національне агентство із 
забезпечення якості вищої освіти 
https://naqa.gov.ua/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0
%b5%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b0-
%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%87%d0%
b5%d1%81%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c/ 

     Якість освіти. НУВГП  https://nuwm.edu.ua/sp 

Вимоги до 
відвідування 

     Пропущенні заняття з навчальної дисципліни 
відпрацьовуються шляхом самостійного виконання 
завдань відповідно до методичних рекомендацій. 
Завдання розміщені на навчальній платформі Moodle. 
Студент може звернутись безпосередньо до викладача з 
приводу отримання індивідуальних завдань або з 
використанням зазначених засобів комунікації. 
     Мобільні телефони та ноутбуки можуть вільно 
використовуватись студентами на заняттях для 
виконання практичних та ситуаційних завдань, роботи із 
статистичними даними.   

Неформальна та 
інформальна освіта 

     В межах вивчення дисципліни наявна можливість 
визнання (перезарахування) результатів навчання, 
набутих у неформальній та інформальній освіті. 
Положення про неформальну та інформальну освіту в 
НУВГП 
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/centr-neformaljnoji-
osviti/dokumenti 

ДОДАТКОВО 

Правила отримання 
зворотної інформації 
про дисципліну 

     Для отримання зворотного зв’язку використовується 
анкетування здобувачів освіти з метою оцінювання якості 
навчання та викладання, анкетування випускників. 
     З результатами анкетування можна ознайомитись на 
сайті НУВГП в розділі Моніторинг якості 
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/proekti-
dokumentiv 

Оновлення      Оновлення навчальної дисципліни здійснюватиметься 
щорічно за результатами опитування студентів, з 
ініціативи гаранта освітньої програми, випускників, 
роботодавців. 

Навчання осіб з 
інвалідністю 

     Навчання осіб з інвалідністю здійснюється із 
застосуванням особистісно-орієнтованих методів 
навчання та з урахуванням індивідуальних особливостей 

https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
https://naqa.gov.ua/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://naqa.gov.ua/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://naqa.gov.ua/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://naqa.gov.ua/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://nuwm.edu.ua/sp
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/centr-neformaljnoji-osviti/dokumenti
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/centr-neformaljnoji-osviti/dokumenti
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/proekti-dokumentiv
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/proekti-dokumentiv
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навчально-пізнавальної їх діяльності таких осіб 
відповідно до затверджених документів, протоколів та 
рішень https://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju 

Інтернаціоналізація Natural Resources Conservation Service  URL: 
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/national/wate
r/manage/ 
Water Management . URL:  
https://www.smsfoundation.org/water-management/ 
International Water Management Institute (IWMI). URL: 
https://www.iwmi.cgiar.org/ 
Greening EPA. URL: 
https://www.epa.gov/greeningepa/water-management-plans-
and-best-practices-epa 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Лекції: 
денна - 22 год.; 
заочна – 2 год. 

Практичні: 
денна - 20 год.; 
заочна – 10 год. 

Самостійна робота: 
денна -  108 год.; 
заочна – 138 год. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН1 
Демонструвати вміння використовувати теорії,  методи, функції 

менеджменту, принципи ринкової економіки, сучасні концепції лідерства 

Види навчальної 
роботи студента 
(що студенти 
повинні виконати) 

Знати основні підходи до управління водогосподарським 
підприємством. Розуміти суть і зміст господарського 
механізму у водній галузі. Вміти використовувати методи 
управління підприємством. Розуміти загальні та особливі 
складові процесу управління у водній галузі. Розуміти 
залежність функцій управління від кола проблем, які 
вирішуються на підприємстві та в галузі. Розробляти 
оперативні, тактичні та стратегічні плани діяльності 
підприємства. Знати основні поняття, пов’язані з прийняттям 
управлінського рішення. Розуміти особливості реалізації 
функцій та методів менеджменту в галузі водного 
господарства. Володіти інструментарієм аналізу та 
прийняття управлінських рішень у водній сфері. 

Методи та 
технології навчання 

Міждисциплінарне навчання, проблемна лекція,  тестові 
завдання, міні-лекція,  демонстрація, робота в команді, 
лекція у формі діалогу, обговорення. 

Засоби навчання Навчальні посібники, підручники, наукові статті, 
мультимедійне обладнання, друкований роздатковий 
матеріал, монографії, дидактичні матеріали, графічні засоби, 
моделі, таблиці, ілюстративні матеріали, відео-записи, 
презентації. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН6 
Демонструвати навички управління  матеріальними, фінансовими, 

трудовими, інформаційними, природними та іншими ресурсами організації в 
умовах ризику 

Види навчальної 
роботи студента 
(що студенти 
повинні виконати) 

Знати особливості та володіти інструментарієм управління 
ресурсами водогосподарських організацій. Знати специфіку  
водогосподарського виробництва, можливі ризики та 
переваги. Ідентифікувати та диференціювати види ризиків у 
водній галузі. Розуміти механізми фінансування у водній 
сфері. Знати особливості реалізації інвестицій у сфері 

https://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju
http://www.nrcs.usda.gov/
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/national/water/manage/
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/national/water/manage/
https://www.smsfoundation.org/water-management/
https://www.smsfoundation.org/water-management/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUxYXu8cn1AhUilP0HHcmCAKEQFnoECDMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.iwmi.cgiar.org%2F&usg=AOvVaw13Ut5G4XuQOg_Ge3khcbuA
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водного господарства. Пропонувати шляхи раціонального 
використання фінансових ресурсів у водній галузі. 

Методи та 
технології навчання 

Міждисциплінарне навчання, проблемна лекція, мозковий 
штурм, навчальна дискусія, тестові завдання, навчання на 
основі досвіду, демонстрація, аналіз конкретних ситуацій 
(case study), індивідуальні завдання для вирішення 
практичних вправ та задач, проектна технологія, 
дослідницький метод, обговорення. 

Засоби навчання Навчальні посібники, підручники, наукові статті, 
інформаційно-комунікаційне обладнання, комп’ютерна 
техніка, мультимедійне обладнання, роздатковий матеріал, 
монографії, графічні засоби, моделі, таблиці, ілюстративні 
матеріали, відео-записи, презентації, інструкції. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН15 
Демонструвати навички організаційного проектування, здатність 
розробляти та оцінювати проекти в умовах обмеженості ресурсів 

Види навчальної 
роботи студента 
(що студенти 
повинні виконати) 

Знати зміст та структуру інвестиційних проектів у галузі 
водного господарства. Розуміти стан та тенденції розвитку 
вітчизняної галузі водного господарства, бути здатним 
генерувати проектні ідеї для розвитку галузі. Уміти 
здійснювати пошук, збір та аналіз інформації для реалізації 
водогосподарських проектів. Визначати основні показники 
ефективності інвестицій у проекти водної галузі.  

Методи та 
технології навчання 

Міждисциплінарне навчання, проблемна лекція, тестові 
завдання, навчання на основі досвіду, міні-лекція,  
демонстрація, аналіз конкретних ситуацій (case study), 
індивідуальні завдання для вирішення практичних вправ та 
задач, дебати,  проектна технологія, дослідницький метод,  
навчальна дискусія. 

Засоби навчання Навчальні посібники, підручники, наукові статті, 
інформаційно-комунікаційне обладнання, комп’ютерна 
техніка, мультимедійне обладнання, програмні продукти, 
друкований роздатковий матеріал, монографії, дидактичні 
матеріали, графічні засоби, моделі, таблиці, ілюстративні 
матеріали, відео-записи, презентації, інструкції.  

Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60 

Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, 
модуль 2, бали 

40 

Усього за дисципліну 100 

ЛЕКЦІЙНІ ТА ПРАКТИЧНІ РОБОТИ 

Тема 1. Концепція водного менеджменту 

Результати 
навчання 

РН1 

Кількість 
годин:  

лекції - 4, 
практ. - 2 

Література: 
2; 3; 6; 9; 
10; 11; 13; 

14; 18 

Додаткові ресурси: 
 
Історія менеджменту. Курс лекцій. URL:  
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/17694/1/
%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%9
6%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5
%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%
82%D1%83%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%
D0%B9.pdf 

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/17694/1/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/17694/1/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/17694/1/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/17694/1/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/17694/1/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/17694/1/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/17694/1/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.pdf
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Принципи менеджменту. URL:  
https://stud.com.ua/19336/menedzhment/printsipi_men
edzhmentu 
Стратегія розвитку водної політики України - Водна 
Стратегія (проект) URL:  
https://mepr.gov.ua/files/KMU_Water%20Strategy_new.
pdf 

Опис теми Сутність та роль управління та менеджменту. Історія розвитку менеджменту 
як науки. Зміст основних категорій системи менеджменту. Принципи 
сучасного менеджменту. Водний менеджмент та його особливості. 
Сучасний стан та тенденції розвитку водного менеджменту. Державна 
політика і державне регулювання водної галузі. Законодавче регулювання 
галузі. 

Тема 2.  Організації водогосподарського комплексу як об’єкт управління 

Результати 
навчання 
РН1, РН6  

Кількість 
годин:  
лекції - 4, 
практ. - 4 

Література: 
3; 7; 8; 9; 
10; 11; 14; 

15; 19 

Додаткові ресурси: 
 
Організація як система і як процес. URL: 
https://studfile.net/preview/7493883/page:11/ 
Життєвий цикл організації. URL: 
https://pidru4niki.com/12090810/menedzhment/zhittyevi
y_tsikl_organizatsiyi 
Водогосподарські організації. URL:  
https://www.davr.gov.ua/vodogospodarskiorganizacii 
 

Опис теми Поняття про організацію як систему. Основні ознаки організації. 
Особливості водогосподарської організації. Життєвий цикл організації. 
Організаційна структура водогосподарських організацій. Зовнішнє та 
внутрішнє середовище водогосподарських організацій.  

Тема 3. Система функцій водного менеджменту 

Результати 
навчання 
РН1, РН6, 

РН15 

Кількість 
годин:  
лекції – 4 
практ. - 4 

Література: 
1; 3; 6; 10; 
12; 14; 17 

Додаткові ресурси: 
 
Функції менеджменту. URL: 
https://studfile.net/preview/5376413/ 
Загальні функції менеджменту. URL: 
https://stud.com.ua/19367/menedzhment/zagalni_funkts
iyi_menedzhmentu 
Планування як функція менеджменту. URL:  
https://library.if.ua/book/36/2436.html 
Організація як функція управління. URL: 
https://stud.com.ua/19372/menedzhment/organizatsiya
_funktsiya_upravlinnya 
Функція мотивації. URL: 
https://works.doklad.ru/view/32OkeMX0fng.html 
Контроль як функція управління. URL: 
https://stud.com.ua/19385/menedzhment/kontrol_funkts
iya_upravlinnya 
Спеціальні функції менеджменту. URL:  
https://dl.kpt.sumdu.edu.ua/mod/book/view.php?id=152
5&chapterid=177 

Опис теми Функціональний підхід у менеджменті. Основні функції водного 
менеджменту. Планування у водному менеджменті. Організація і 
координування у водному менеджменті. Мотивація, контроль і регулювання 

https://stud.com.ua/19336/menedzhment/printsipi_menedzhmentu
https://stud.com.ua/19336/menedzhment/printsipi_menedzhmentu
https://mepr.gov.ua/files/KMU_Water%20Strategy_new.pdf
https://mepr.gov.ua/files/KMU_Water%20Strategy_new.pdf
https://studfile.net/preview/7493883/page:11/
https://pidru4niki.com/12090810/menedzhment/zhittyeviy_tsikl_organizatsiyi
https://pidru4niki.com/12090810/menedzhment/zhittyeviy_tsikl_organizatsiyi
https://www.davr.gov.ua/vodogospodarskiorganizacii
https://studfile.net/preview/5376413/
https://stud.com.ua/19367/menedzhment/zagalni_funktsiyi_menedzhmentu
https://stud.com.ua/19367/menedzhment/zagalni_funktsiyi_menedzhmentu
https://library.if.ua/book/36/2436.html
https://stud.com.ua/19372/menedzhment/organizatsiya_funktsiya_upravlinnya
https://stud.com.ua/19372/menedzhment/organizatsiya_funktsiya_upravlinnya
https://works.doklad.ru/view/32OkeMX0fng.html
https://stud.com.ua/19385/menedzhment/kontrol_funktsiya_upravlinnya
https://stud.com.ua/19385/menedzhment/kontrol_funktsiya_upravlinnya
https://dl.kpt.sumdu.edu.ua/mod/book/view.php?id=1525&chapterid=177
https://dl.kpt.sumdu.edu.ua/mod/book/view.php?id=1525&chapterid=177
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у водному менеджменті. Лідерство як сучасна функція менеджменту. 
Спеціальні функції водного менеджменту.  

Тема 4. Стратегічний менеджмент у водній галузі 

Результати 
навчання 

РН1, РН15 

Кількість 
годин:  
лекції - 2, 
практ. - 2 

Література: 
2; 7; 11; 14; 

16; 19 

Додаткові ресурси: 
 

Поняття і процес стратегічного планування. URL: 
https://pidru4niki.com/87071/ekonomika/ponyattya_prot
ses_strategichnogo_planuvannya 
Організація: внутрішнє та зовнішнє середовище.  
URL: https://osvita.ua/vnz/reports/management/13805/ 
Види стратегій. URL: 
https://stud.com.ua/22690/ekonomika/vidi_strategiy 
 

Опис теми Поняття «стратегія», «стратегічне планування»,  «стратегічний розвиток». 
Стратегічне та тактичне управління у водній галузі. Аналіз зовнішнього 
середовища, розробка стратегії, вивчення стратегічних альтернатив 
організаційного розвитку. Функціональні стратегії. Стратегія розвитку галузі 
та  організації.  

Тема 5. Управління фінансовою та інвестиційною діяльністю у водній галузі. 

Результати 
навчання 

РН6, РН15 

Кількість 
годин:  
лекції - 2, 
практ. - 2 

Література: 
3; 8; 9; 11; 

15; 21 

Додаткові ресурси: 
 

Інвестиції у сферу водокористування. URL: 
http://www.investplan.com.ua/pdf/5_2016/3.pdf 
Інвестиційні проекти. URL: 
https://pidru4niki.com/1185120863341/investuvannya/in
vestitsiyni_proekti 
Інвестиційні проекти природоохоронного 
призначення. URL: 
https://stud.com.ua/63278/ekologiya/investitsiyni_proekt
i_prirodoohoronnogo_priznachennya 

Опис теми Особливості фінансування галузі водного господарства. Досвід зарубіжних 
країн. Поняття інвестицій та інвестиційних проєктів.  Основні напрямки 
інвестування у сфері водного господарства. Проблеми і перспективи 
фінансування проектів у сфері водного господарства.  

Тема 6. Управління проєктами у водній галузі 

Результати 
навчання 

РН1, РН15 

Кількість 
годин:  
лекції – 2 
практ. - 2 

Література: 
3; 5; 9; 11; 
12; 15; 18; 

19 

Додаткові ресурси: 
 

Управління проектами: теорія і практика. URL: 
http://www.oridu.odessa.ua/7/7/metoduchni-rek/t/02.pdf 
Дистанційний курс «Управління проектами».  
https://vumonline.ua/course/project-management/ 
Проектний менеджмент в Бітрікс24. URL: 
https://www.bitrix24.ua/articles/project_management.ph
p 

Опис теми Поняття «проєкт», «управління проєктами». Природокогосподарські 
проекти. Проєкти у водній галузі. Особливості управління проєктами у сфері 
природокористування. Методологія, процеси та процедури управління 
проєктами.  

Тема 7. Управління ризиками у водній галузі 

Результати 
навчання 

Кількість 
годин:  

Література: 
1; 3; 4; 5; 7; 

Додаткові ресурси: 
 

https://pidru4niki.com/87071/ekonomika/ponyattya_protses_strategichnogo_planuvannya
https://pidru4niki.com/87071/ekonomika/ponyattya_protses_strategichnogo_planuvannya
https://osvita.ua/vnz/reports/management/13805/
https://stud.com.ua/22690/ekonomika/vidi_strategiy
http://www.investplan.com.ua/pdf/5_2016/3.pdf
https://pidru4niki.com/1185120863341/investuvannya/investitsiyni_proekti
https://pidru4niki.com/1185120863341/investuvannya/investitsiyni_proekti
https://stud.com.ua/63278/ekologiya/investitsiyni_proekti_prirodoohoronnogo_priznachennya
https://stud.com.ua/63278/ekologiya/investitsiyni_proekti_prirodoohoronnogo_priznachennya
http://www.oridu.odessa.ua/7/7/metoduchni-rek/t/02.pdf
https://vumonline.ua/course/project-management/
https://www.bitrix24.ua/articles/project_management.php
https://www.bitrix24.ua/articles/project_management.php
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РН1, РН15 лекції – 2 
практ. - 2 

9; 12 Сутність ризику як економічної категорії. URL: 
http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/35530/1/16_102-
107.pdf 
Класифікація ризиків. URL:  
https://pidru4niki.com/72392/ekologiya/klasifikatsiya_rizi
kiv 
Екологічні ризики. URL:  
http://ecoj.dea.kiev.ua/archives/2020/4/23.pdf 
Екологічний ризик. URL: 
https://pidru4niki.com/16790422/ekologiya/ekologichniy
_rizik 

Опис теми Сутність поняття «ризик». Основні підходи до класифікації ризиків. Зовнішні 
та внутрішні ризики. Ризики у водній галузі. Методи оцінки ризиків. Методи 
управління ризиками.  

Тема 8. Прийняття рішень у водному менеджменті 

Результати 
навчання 

РН1 

Кількість 
годин:  
лекції – 2 
практ. - 2 

Література: 
3; 6; 7; 8; 

10; 14 

Додаткові ресурси: 
 

Поняття управлінського рішення. URL: 
https://pidru4niki.com/19240701/menedzhment/ponyatt
ya_upravlinskogo_rishennya 
Управлінські рішення: класифікація та процес 
прийняття. URL: http://vlp.com.ua/files/04_31.pdf 
Інформаційне забезпечення управлінських рішень. 
URL: 
https://stud.com.ua/50773/menedzhment/informatsiyne
_zabezpechennya_upravlinskih_rishen 
Методи та моделі управлінських рішень. URL: 
https://osvita.ua/vnz/reports/management/14590/  

Опис теми Сутність управлінських рішень. Зміст і види управлінських рішень. Критерії 
класифікації управлінських рішень. Процес прийняття рішень. Інформаційне 
забезпечення водного менеджменту.  Соціальні та екологічні аспекти 
прийняття управлінських рішень у водній галузі. Методи розробки і 
прийняття управлінських рішень.  

 

 

Лектор     Фроленкова Н.А., к.е.н., доцент 

http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/35530/1/16_102-107.pdf
http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/35530/1/16_102-107.pdf
https://pidru4niki.com/72392/ekologiya/klasifikatsiya_rizikiv
https://pidru4niki.com/72392/ekologiya/klasifikatsiya_rizikiv
http://ecoj.dea.kiev.ua/archives/2020/4/23.pdf
https://pidru4niki.com/16790422/ekologiya/ekologichniy_rizik
https://pidru4niki.com/16790422/ekologiya/ekologichniy_rizik
https://pidru4niki.com/19240701/menedzhment/ponyattya_upravlinskogo_rishennya
https://pidru4niki.com/19240701/menedzhment/ponyattya_upravlinskogo_rishennya
http://vlp.com.ua/files/04_31.pdf
https://stud.com.ua/50773/menedzhment/informatsiyne_zabezpechennya_upravlinskih_rishen
https://stud.com.ua/50773/menedzhment/informatsiyne_zabezpechennya_upravlinskih_rishen
https://osvita.ua/vnz/reports/management/14590/

