
Міністерство освіти і науки України 

 
Національний університет водного господарства та природокористування 

 

Навчально-науковий механічний інститут  

 

Кафедра розробки родовищ та видобування корисних копалин 

 

 

 

 

 

                                                                                   “ЗАТВЕРДЖУЮ” 

Проректор з науково-педагогічної, 

 методичної та виховної роботи  

 

                                       Лагоднюк О.А. 

 

“______”_______________  2018 року 

 

 

02-06-25 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Work Program of the Discipline 
 

„Основи менеджменту в гірничому виробництві ” 
«FUNDAMENTALS OF MANAGEMENT IN MINING» 

 
 

 
 

 напрям підготовки 6.050301 Гірництво  

  

training direction 6.050301 Mining                                                                      

 

 

 

 

 

 

Рівне – 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

  

Робоча програма «Основи менеджменту в гірничому виробництві» для 

студентів, що навчаються, за напрямом підготовки 6.050301 «Гірництво». – Рівне: 

НУВГП, 2018. - 12 с. 

 

 

 

Розробник: Стріха Володимир Андрійович, к.т.н., доцент кафедри розробки 

родовищ та видобування корисних копалин НУВГП 
 

 

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри розробки родовищ  та 

видобування корисних копалин 

 
Протокол № 15 від  “28” лютого  2018 року.  

 

 В.о. завідувача кафедри розробки родовищ  

та видобування корисних копалин  _____________________    (Заєць В.В.) 

 

 

 

Схвалено науково-методичною комісією за спеціальністю 184 «Гірництво» 

 

Протокол № ___ від “___” ____________ 2018 року. 

 

Голова науково-методичної комісії     ____________    (Маланчук З.Р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Стріха В.А., 2018 рік 

                                                                                                 НУВГП, 2018 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

  

ВСТУП 
Програма дисципліни «Основи менеджменту в гірничому виробництві» 

відноситься до нормативних навчальних дисциплін циклу професійної та 

практичної підготовки та складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалавра галузі знань 0503 «Розробка корисних копалин» напряму 

підготовки 6.050301 «Гірництво» . 

Головним завданням вивчення курсу “Основи менеджменту в гірничому 

виробництві”, як наукової дисципліни, є здобуття комплексу теоретичних знань 

відносно вибору нових форм і методів управління при створенні цілісної, ефе-

ктивної і гнучкої системи управління підприємством в умовах трансформації 

ринкових відносин. Знання теорії управління дає можливість оволодіти 

мистецтвом керівництва колективом, включаючи уміння ставити загальні і 

конкретні цілі і задачі діяльності підприємства, розробляти стратегію управління з 

урахуванням суспільних, колективних і особистих інтересів, контролювати 

процес її реалізації. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Основи менеджменту в гірничому 

виробництві» є складовою частиною циклу професійної та практичної підготовки 

для студентів напряму підготовки 6.050301 «Гірництво». Вивчення курсу 

базується на знаннях наступних дисциплін: основи гірничого виробництва, вступ 

у спеціальність та корисні копалини України, геотехнології гірництва, технології 

відкритої розробки родовищ корисних копалин, геологія та розвідка родовищ. 

 
 

Анотація  
Сучасний менеджмент на гірничому підприємстві повинен бути направ-

лений на забезпечення його раціонального ведення в умовах дефіцитності 

ресурсів, досягнення високих кінцевих результатів з мінімальними витратами, 

оптимальній адаптації гірничого підприємства до ринкових умов. Система 

управління повинна бути гнучкою та ефективною. 

Цим обумовлене постійне удосконалення менеджменту у виробничих і 

невиробничих структурах у зв’язку з об’єктивними вимогами гірничого 

виробництва і реалізації продукції гірничих підприємств, ускладненням 

господарських зв’язків і загостренням проблеми збуту продукції, підвищенням 

ролі споживача у формуванні попиту. Зміна умов виробничої діяльності вимагає 

адаптації до неї системи управління гірничим підприємством. 

Ключові слова: менеджмент, підприємство, виробництво, продукція, 

система, управління, мета, задача, попит, колектив, стратегія. 

Abstract 
Modern management at the mining enterprise should be aimed at ensuring its 

rational management in the conditions of scarcity of resources, achievement of high end 

results with minimal expenses, optimal adaptation of the mining enterprise to market 

conditions. The management system should be flexible and effective. 

This is due to the constant improvement of management in manufacturing and 

non-production structures in connection with objective requirements of mining 
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production and sales of mining enterprises, the complication of economic ties and the 

aggravation of the problem of product sales, increasing the role of the consumer in the 

formation of demand. Changing the conditions of production requires adaptation to it of 

the management system of the mining enterprise. 

Key words: management, enterprise, production, product, system, management, 

purpose, task, demand, team, strategy. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

. 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

напрям 

підготовки, 

спеціалізація, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4,5 Галузь знань 

0503 Розробка 

корисних 

копалин 

Нормативна 

Модулів: 2 Рік підготовки: 

Змістовних модулів – 2 4-й 5-й 

Напрям 

підготовки 

6.050301 

Гірництво 

Семестр 

Загальна кількість годин – 

162 

8-й 10-й 

Лекції 

30 год. 2 год. 

Практичні 

24 год. 6 год. 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 4; 

СРС – 8 години* 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

Самостійна робота 

108 год. 154 год. 

Вид контролю: залік 

 
Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 33% до 67%. 

для заочної форми навчання – 5% до 95%. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета: формування у майбутніх фахівців сучасного управлінського мислення 

та системи знань у галузі менеджменту. 

Завдання дисципліни: сформувати у студентів розуміння основ системного 

управління гірничими підприємствами; прийняття управлінських рішень. 

Після вивчення дисципліни «Основи менеджменту в гірничому 

виробництві» студент повинен знати: 

- основні поняття, сутність та види менеджменту; 

- розвиток теорії практики менеджменту; 

- організацію виробництва; 

- виробничі процеси гірничого виробництва; 

- організацію робіт з виконання технологічного процесу; 

- нормування праці;  

- норми виробітку за видами робіт.  
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студент повинен вміти: 

- формулювати цілі, задачі та види менеджменту; 

- виконувати аналіз штатного розпису гірничого підприємства; 

- робити посильний внесок в гармонізацію людських відносин на 

гірничому підприємстві; 

- виконувати аналіз режиму роботи гірничого підприємства 

- налагоджувати ефективні комунікації у процесі управління; 

- використовувати технології з прийняття та реалізації управлінських 

рішень; 

- структурувати завдання відповідно до чисельності та кваліфікації 

виконавців, визначити черговість робіт; 

- визначати та оцінювати ефективність менеджменту. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Функції та технології менеджменту. 
Тема 1. Основні поняття, сутність та види менеджменту. Сутність 

менеджменту. Цілі, задачі та види менеджменту. Предмет і методи в 

менеджменті. Особливості управління гірничими підприємствами. 

Тема 2. Розвиток теорії практики менеджменту. Історія розвитку 

менеджменту, що передувала класичній теорії. Наукові школи менеджменту. 

Сучасні тенденції розвитку менеджменту.  

Тема 3. Організація виробництва. Сутність і суспільне значення 

виробництва. Історія розвитку теорії та практики організації 

виробництва. Виробничі системи.  Г і р н и ч е  п ідприємство — складна 

виробнича система.  

Тема 4. Виробничі процеси гірничого виробництва. Технологія і 

виробничий процес. Принципи раціональної організації виробничого процесу. 

Планування виробничого процесу. Організаційні типи гірничого виробництва.  
Тема 5.  Організація робіт з виконання технологічного процесу. 

Трудовий і виробничий процеси. Організація праці та її форми. Організація і 

обслуговування робочих місць.  
Тема 6. Нормування праці. Вимірювання праці. Аналіз трудових процесів 

і затрат робочого часу. Визначення норм праці. 
Тема 7. Норми виробітки за видами робіт. техніко-економічні норми й 

нормативи, їх перелік та зміст. Суть і завдання технічного нормування. Види 

норм витрат праці та їх класифікація.  Класифікація витрат робочого часу, склад і 

розрахунок норми часу.  
Тема 8. Календарний режим роботи гірничого підприємства. види 

режимів. Режим роботи гірничого підприємства. Вимоги до раціональних 

режимів роботи у часі. Тривалість робочого тижня, робочого дня.   
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Забезпечення ефективності діяльності 
гірничого підприємства. 

Розділ 9.  Режим праці та відпочинку гірничого підприємства. 
Режим праці та відпочинку. Методика вибору оптимального режиму 

роботи.  
Розділ 10.  Основи теорії прийняття управлінських рішень.  Теорія 

прийняття управлінського рішення. Поняття управлінського рішення. 

Класифікація управлінських рішень. Прийняття рішень різними школами 

управління. 
Розділ 11. Функції менеджменту. Поняття і значення функцій 

менеджменту. Класифікація функцій менеджменту. Регламентація функцій 

менеджменту.  

Розділ 12.  Система інформаційного забезпечення менеджменту. Поняття 

та класифікація інформації. Рівні інформаційного забезпечення менеджменту і 

типи інформації. Система інформації. Технологія інформаційної діяльності.  
Розділ 13. Основи управління підприємством. Поняття управління та 

самоврядування трудового колективу. Функції управління. Методи управління     

Розділ 14. Планування в організації. Види планів, стратегічне планування. 

Місія організації і визначення її цілей. Особливості стратегічного планування. 

Реалізація стратегічних планів організації.  

Розділ 15.   Мотивація у менеджменті. Поняття і види мотивації. Сучасні 

теорії мотивації. Методи мотивації. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усь

ого 

у т.ч. Усь

ого 

у т.ч. 
лек практ. С. р. лек практ С. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Функції та технології менеджменту. 
Тема 1. Основні поняття, сутність 

та види менеджменту.  
10 2 2 6 10 0,5 0,5 11 

Тема 2. Розвиток теорії практики 

менеджменту.  
10 2 2 6 10 ― ― 10 

Тема 3. Організація виробництва.  12 2 2 8 12 ― 0,5 11,5 

Тема 4. Виробничі процеси 

гірничого виробництва.  
12 2 2 8 12 ― 0,5 11,5 

Тема 5.  Організація робіт з 

виконання технологічного 

процесу.  

12 2 2 8 12 ― 0,5 11,5 

Тема 6. Нормування праці. 12 2 2 8 12 ― ― 12 

Тема 7. Норми виробітку за 

видами робіт. техніко-економічні 

норми й нормативи, їх перелік та 

зміст.  

12 2 2 8 12 - 0,5 11,5 
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Тема 8. Календарний режим 

роботи гірничого підприємства. 

види режимів.  

12 2 2 8 12 - 0,5 11,5 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  Забезпечення ефективності діяльності   
гірничого підприємства. 

Розділ 9.  Режим праці та 

відпочинку гірничого 

підприємства.   

10 2 2 6 10 - 0,5 9,5 

Розділ 10.  Основи теорії 

прийняття управлінських рішень.   
10 2 1 7 10 0,5 0,5 9,0 

Розділ 11. Функції менеджменту. 10 2 1 7 10 0,5 0,5 9,0 

Розділ 12.  Система 

інформаційного забезпечення 

менеджменту.  

10 2 1 7 10 - ― 10,0 

Розділ 13. Основи управління 

гірничим підприємством.  
10 2 1 7 10 0,5 0,5 9,0 

Розділ 14. Планування в 

організації.  
10 2 1 7 10 - 0,5 9,5 

Розділ 15.   Мотивація у 

менеджменті. 
10 2 1 7 10 - 0,5 9,5 

Разом  162 30 24 108 162 2 6 154 
5. Теми семінарських занять 

Семінарські заняття програмою не передбачені. 

6. Теми практичних занять 
 

Назви тем 
Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1. Основні поняття, сутність та види менеджменту.  2 0,5 

2. Розвиток теорії практики менеджменту.  2 - 

3. Організація виробництва.  2 0,5 

4. Виробничі процеси гірничого виробництва.  2 0,5 

5.  Організація робіт з виконання технологічного 

процесу.  

2 0,5 

 6. Нормування праці. 2 - 

 7. Норми виробітку за видами робіт. техніко-

економічні норми й нормативи, їх перелік та зміст.  

2 0,5 

8. Календарний режим роботи гірничого підприємства. 

види режимів.  

2 0,5 

 9.  Режим праці та відпочинку гірничого 

підприємства.   

2 0,5 

10.  Основи теорії прийняття управлінських рішень.   1 0,5 

11. Функції менеджменту. 1 0,5 

12.  Система інформаційного забезпечення 

менеджменту.  

1 - 
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13. Основи управління гірничим підприємством.  1 0,5 

14. Планування в організації.  1 0,5 

15.   Мотивація у менеджменті. 1 0,5 

всього 24 6 

7. Теми лабораторних занять 
Лабораторні заняття не передбачені. 

8.  Самостійна робота 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 

27 годин - підготовка до аудиторних занять; 

27 годин - підготовка до контрольних заходів; 

54 годин – підготовка питань, які не розглядаються під час аудиторних занять. 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів заочної форми навчання: 

4 годин - підготовка до аудиторних занять; 

27 годин - підготовка до контрольних заходів; 

123 годин – підготовка питань, які не розглядаються під час аудиторних занять. 

8.1. Завдання для самостійної роботи 

№ з/п Назва теми  
Кіл. год. 

стац заоч 

1 

Комунікації у менеджменті. Процес комунікацій і 

його роль в менеджменті. Види і форми 

комунікацій. Удосконалення комунікацій. 

10 24 

2 

Методи обґрунтування управлінських рішень. 

Технологія прийняття управлінських рішень. 

Методи розробки і обґрунтування рішень. 

Механізм і техніка прийняття управлінських 

рішень. Організація виконання управлінських 

рішень. 

11 25 

3 

Контроль у системі менеджменту. Сутність, 

принципи і функції управлінського контролю. 

Види контролю. Головні системи контролю. 

Процес та етапи контролю. Управління за 

відхиленнями. 

11 25 

4 

Стратегічний менеджмент. Стратегія та її види. 

Поняття і суть стратегічного менеджменту. 

Процес стратегічного менеджменту. Стратегічне 

управління підприємством.  

11 25 

5 

Влада і лідерство в менеджменті. Поняття влади і 

відповідальності. Характеристика форм і типів 

влади. Сутність лідерства і його основні типи. 

Формування ефективного стилю лідерства. 

11 24 

 Всього 54 123 
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8.2. Оформлення звіту про самостійну роботу 
Форма звітності – стислий або розгорнутий конспект з кожної теми, наведеної в 

таблиці. Оформлення – в окремому зошиті для самостійної роботи, або у вигляді 

додатків до конспекту лекцій. 

Звіт про самостійну роботу подається у вигляді конспекту або ессе на папері 

формату А-4 загальним обсягом до 6 сторінок основного тексту. Звіт включає 

план, вступ, основну частину, висновки, список використаної літератури, додатки. 

Оформлення згідно стандартних вимог до друкованих текстів.  

Захист звіту про самостійну роботу відбувається у терміни, спільно узгоджені 

студентом і викладачем. 

 
9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Індивідуальні завдання програмою не передбачені. 

 
10. Методи навчання 

При викладанні навчальної дисципліни „ Основи менеджменту в гірничому 

виробництві ” використовується інформаційно-ілюстративний та проблемний 

методи навчання із застосуванням: 

- лекцій у формі діалогу; 

- візуалізація лекцій (навчальні відеофільми); 

- виконання завдань самостійної роботи. 

 

11. Методи контролю 
Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 

використовуються наступні методи оцінювання знань: 

- поточне тестування (два тести на семестр); 

- розв’язання задач на практичних заняттях; 

- підсумковий контроль – залік. 

 
12. Розподіл балів, що присвоюються студентам 

 

Поточне тестування 

С
у

м
а 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 

6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 1
0
0
 

Примітка: Т1, Т2 – теми змістових модулів 
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Шкали оцінювання  
Сума балів за 

всі види 
навчальної 
діяльності 

Результат оцінювання  
(національна шкала) 

90 – 100  

Зараховано 

82 – 89  

74 – 81  

60 – 73  

60 – 63  
35 – 59 незараховано з можливістю  

повторного складання 
 

0 – 34  
незараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
 

13. Методичне забезпечення 
 

1. Методичні вказівки щодо виконання завдань практичних занять з 

дисципліни "Менеджмент і планування енергомеханічної служби гірничих 

підприємств" для студентів напряму підготовки 7.050503 

"Машинобудування" денної та заочної форм навчання / Уклад. А.І.Ганза -

Красноармійськ: Красноармійський індустріальний інститут ДВНЗ ДонНТУ, 

2012. - 35 с. (Електронний ресурс) – Режим доступу: 

http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/17508  

-  
 

14. Рекомендована література 
 

Базова 
1. Окорський В. П. Основи менеджменту : навч. посіб. / В. П. Окорський. - 

Рівне : НУВГП, 2009. – 400 с. (Електронний ресурс) – Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/1857 

Допоміжна 
1. Рульсв В. А., Гуткевич С. О. Менеджмент. Навч. посіб. - К.: Центр 

учбової літератури, 2011. - 312 с. 

2. Кристопчук М. Є. Менеджмент технічної служби : навч. посіб. / М. Є. 

Кристопчук, М. В. Голотюк, І. О. Хітров. – Рівне : НУВГП, 2012. – 101 с. / 

Електронний ресурс) – Режим доступу:   http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/1644 
3. Історія гірництва: Підручник/ Г.І. Гайко, В.С. Белецкий. – Київ-

Алчевськ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія» видавництво «ЛАДО» 

ДонДТУ, 2013. – 542 с. 

4.  Римар, М. В. and Подлевський, А. А. (2011) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з 
дисципліни «Бюджетний менеджмент» для студентів спеціальності 7.104050 
«Фінанси» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення] Електронний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

  

ресурс) – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/842 

5. Технології відкритої розробки корисних копалин : навч. посіб. 

/ З. Р. Маланчук, В. С. Гавриш, В. А. Стріха, І. М. Киричик.– Рівне : НУВГП, 2013. 

– 285 с. »/ (Електронний ресурс) – Режим доступу:  

 http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/1673 

 

15. Інформаційні ресурси 

 

1. Репозиторій Національного гірничого університету  / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://ir.nmu.org.ua/ 

2. Бібліотека Криворізького національного університету  / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://lib.knu.edu.ua/ 

3. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 

4. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka/ 

http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


