ВСТУП
Програма навчальної дисципліни “Менеджмент” складена відповідно до
освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки
Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальності: 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та
адміністрування»
1. Опис навчальної дисципліни
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни - підвищення ефективності
управління організаційними структурами завдяки правильному використанню
менеджерами різних рівнів принципів та інструментів адміністрування,
створенню цілісної системи адміністративного управління організацією.
1.2. Завданнями вивчення дисципліни є:
вивчення термінологічної бази з адміністративного менеджменту;
обґрунтування ролі адміністрації та менеджера-адміністратора в
системі адміністративного менеджменту;
вивчення функцій та процесу адміністративного;
формування вмінь щодо планування та організовування
адміністративної роботи;
обґрунтування вибору форм і методів адміністративного впливу на
підлеглих;
вивчення форм адміністративного контролювання та регулювання
діяльності;
формування інформаційно-адміністративного забезпечення роботи
організації.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти
повинні:
знати:
особливості
формування
та
функціонування
механізмів
адміністрування у процесі управління організаціями;
сукупності функцій і методів адміністрування, що зумовлюють
відповідні управлінські взаємовідносини в органах управління організацій
різних форм і сфер діяльності;
вимоги до сучасного менеджера-адміністратора;
методологічні основи проектування організаційних структур
адміністративного управління;
адміністративні методи управління.
вміти:
побудувати систему адміністративного менеджменту в організації;
розробляти адміністративні плани;

проектувати ієрархію адміністративного управління в апараті
управління;
централізувати та децентралізувати управлінських повноваження в
апараті управління.
розробляти посадові інструкції.
Результати вивчення дисципліни дозволять сформувати ряд відповідних
професійних і особистісних компетенцій:
Загальні компетентності:
- здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу;
- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної
діяльності;
- здатність формувати нестандартні рішення при вирішенні поточних
завдань.
Фахові компетентності:
- здатність визначати та описувати характеристики організації;
- здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з
факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища;
- вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними;
- здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію
функцій менеджменту;
- здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій
менеджменту;
- здатність планувати діяльність організації та управляти часом.
- здатність працювати у команді та налагоджувати міжособистісну
взаємодію при вирішенні професійних завдань;
- здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та
мотивувати персонал організації;
- здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі
управління;
- здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати
обґрунтовані рішення;
- здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові
навички;
- здатність виміряти та інтерпретувати основні показники діяльності
організації для забезпечення результативної професійної діяльності.
1.3. Кількість кредитів денної форми навчання – 5
Кількість кредитів заочної форми навчання – 5
1.4. Загальна кількість годин денної форми навчання – 150
Загальна кількість годин заочної форми навчання – 150

1.5. Характеристика навчальної дисципліни
Обов’язкова
Денна форма навчання
Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки
3-й
3-й
Семестр
5-й
5-й
Лекції
32 год.
8/4 год.
Практичні, семінарські заняття
32 год.
2/2 год.
Лабораторні заняття
Самостійна робота
51 год.
99 год.
Індивідуальні завдання
35 год
35 год.

1.6. Заплановані результати навчання
ПРН 1. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати
цінності громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини
і громадянина України.
ПРН 3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту,
сучасних концепцій лідерства.
ПРН 4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування
управлінських рішень.
ПРН 5. Описувати зміст функціональних сфер організації.
ПРН 6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації,
розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень.
ПРН 8. Застосовувати методи менеджменту для ефективної діяльності
організації.
ПРН 10. Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування
персоналу організації.
ПРН 14. Ідентифікувати причину стресу, адаптувати себе та членів
команди до стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації.
ПРН 15. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та
громадськосвідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до
різноманітності та міжкультурності.
ПРН 16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення,
відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.
ПРН 17. Виконувати дослідження індивідуального та/або в групі під
керівництвом лідера.

2. Тематичний план навчальної дисципліни
Розділ 1. Теоретичні засади менеджменту.
Тема 1. Суть і особливості управління в сучасних умовах.
1. Поняття і значення менеджменту в сучасних умовах.
2. Класифікація сучасних видів менеджменту.
3. Визначення менеджменту як системи.
Тема 2. Виникнення і еволюція менеджменту.
1. Школа наукового управління.
2. Адміністративна (класична) школа менеджменту.
3. Школа людських відносин.
Тема 3. Школа наукового управління.
1. Виникнення тейлоризму і його суть.
2. Розвиток менеджменту в працях послідовників Тейлора.
Тема 4. Адміністративна (класична) школа менеджменту.
1. Суть і принципи “теорії адміністрації”.
2. Функції управління і професійні вимоги до менеджера.
Тема 5. Школа людських відносин.
1. Виникнення “неокласичної школи”.
2. “Людський чинник” в розвитку менеджменту.
3. Біхейверізм в менеджменті.
Тема 6. Основних підходів до менеджменту.
1. Процессний підхід.
2. Системний підхід.
3. Ситуаційний підхід.
Тема 7. Закономірностей і принципи менеджменту.
1. Система закономірностей менеджменту.
2. Принципи сучасного менеджменту.
Розділ 2. Механізм менеджменту.
Тема 8. Особливості менеджменту в економічно розвинених країнах.
1. Північноамериканська модель менеджменту.
2. Західноєвропейська модель менеджменту.
3. Японська модель менеджменту.
4. Концептуальні моделі сучасного менеджменту.
5. Особливості становлення сучасного менеджменту в Україні.
Тема 9. Основні методі менеджменту.
1. Суть і значення методів менеджменту.

2. Взаємозв'язок функцій і методів менеджменту.
Тема 10. Функції менеджменту.
1. Функція менеджменту «визначення цілей».
2. Функція менеджменту “планування”.
3. Функція менеджменту “організація”.
4. Функція менеджменту “мотивація”.
5. Функція менеджменту “контроль”.
Тема 11. Функція менеджменту «визначення цілей».
1. Суть, значення і класифікація цілей менеджменту.
2. Основні вимоги до цілей. Ієрархія цілей.
3. Місія організації.
4. Послідовність етапів розробки і реалізація цілей менеджменту.
Тема 12. Функція менеджменту “планування”.
1.Суть і значення функції менеджменту «планування».
2. Принципи управлінського планування.
3. Економіко-організаційний вміст планування в менеджменті.
Тема 13. Функція менеджменту “організація”.
1. Зміст функції «організація» і її значення.
2. Організація як система процесів.
3. Організація процесів менеджменту.
Тема 14. Функція менеджменту “мотивація”.
1. Суть і еволюція поняття «мотивування».
2. Психологічні теорії мотивування.
3. Арсенал мотиваційних засобів менеджера.
Тема 15. Функція менеджменту “контроль”.
1. Суть, види і процес контролю.
2. Системи контролю.
3. Структура навчальної дисципліни
Назви розділів

Кількість годин
усього

1
Разом за розділом 1
Разом за розділом 2
Усього годин

денна форма
у тому числі
л п лаб. інд.

усього
с.
р.
7

заочна форма
у тому числі
л
п лаб. інд.

2
3 4
5
6
8
9 10
Розділ 1. Теоретичні засади менеджменту
70
15 15
15 21
70
8
2
Розділ 2. Механізм менеджменту
80
17 17
20 30
80
4
2
150
33 32
35 51
150
8/4 2/2

11

12

с.
р.
13

17

48

18
35

51
99

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять
№
з/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Назва теми
2
Організація як об’єкт управління. Основні функції менеджменту.
Методи та принципи менеджменту.
Прийняття рішень в менеджменті.
Керівництво, лідерство. Конфлікти.
Етика бізнесу. Управління трудовим колективом.
Управління трудовими ресурсами.
Самоменеджмент.
Світові досвіди управління персоналом.
Разом

Кількість
годин
денна заочна
4
1
4
1
4
1
4
1
4
4
4
4
32
2/2

5. Завдання для самостійної робота
№
з/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Види, зміст самостійної роботи
2
Класична теорія менеджменту: школа наукового управління;
адміністративна школа управління.
Неокласична теорія менеджменту: школа поведінки та школа
людських стосунків.
Моделі теорії прийняття рішень: класична, поведінкова,
ірраціональна.
Концепції лідерства: теорія людських якостей; теорія поведінки
лідера; ситуаційний та функціональний підходи.
Мотивація і стимулювання персоналу.
Нові технології управління персоналом.
Етичні засади поведінки працівника.
Тайм-менеджмент – мистецтво планування і управління своїм
часом.
Складові управлінської системи.
Оцінка і вимір ефективності управління персоналом.
Навчання кадрів.
Використання сучасних інформаційних технологій в управлінні
персоналом.
Вплив менеджменту людських ресурсів на державне управління.
Сучасні напрямки розвитку науки управління
Разом

Кількість
годин
денна заочна
3
8
4

7

3

8

3

7

3
4
3
4

8
7
8
7

3
3
3
4

8
9
7
8

4
4

7
8

51

99

6. Індивідуальні завдання
Навчальним планом передбачено виконання студентами денної та заочної
форми навчання курсової роботи за темами, що представлені в навчальнометодичному комплексі дисципліни «Менеджмент». А також підготовка
студентів до написання двох контрольних робіт.

7. Методи контролю
Викладання дисципліни здійснюється шляхом читання лекцій,
проведення практичних та семінарських занять і самостійної підготовки. В
лекціях викладаються основні теоретичні положення з питань створення
належної системи менеджменту в організаціях. В ході практичних занять
опрацьовуються навички щодо впровадження адміністративного механізму в
діяльність компаній.
Контроль рівня знань є невід’ємною складовою навчального процесу.
Оцінювання знань студентів з дисципліни «Менеджмент» враховує всі види
занять, передбачених навчальним планом. Перевірка знань та навичок студентів
проводиться за допомогою поточного, проміжного й підсумкового контролю.
Під час вивчення дисципліни «Менеджмент» застосовуються наступні методи
оцінювання знань:
- поточний контроль здійснюється на семінарських і практичних
заняттях під час усних відповідей студентів, рішення задач,
розв’язання практичних завдань;
- проміжний контроль проводиться за допомогою проведення
письмових контрольних робіт, тестового контролю;
- підсумковий контроль передбачає проведення іспиту з усього курсу.
Результати складання екзамену оцінюються за шкалою балів,
еквівалентною чотирибальній шкалі («відмінно», «добре», «задовільно»,
«незадовільно»).
Оцінка, еквівалентна «відмінно», виставляється, якщо студент виявив
всебічно системні та глибокі знання, в повному обсязі твердо засвоїв весь
програмний матеріал, вичерпно та послідовно дав відповіді на всі питання
екзаменаційного білета, тісно пов’язує теорію з практикою, показує знання
літератури, вміння самостійно аналізувати та тлумачити економічні норми та
поняття і застосовувати їх при вирішенні завдань, правильно аргументує
висновки, вміє самостійно узагальнювати матеріал і логічно його викладати, не
допускаючи помилок.
Оцінка, еквівалентна «добре», виставляється, якщо студент твердо знає
програмний матеріал, має навики аналізу та тлумачення економічних норм та
понять, логічно відповідає на поставлені питання, не допускає суттєвих
помилок.
Оцінка, еквівалентна «задовільно», виставляється, якщо студент засвоїв
основний матеріал, але не знає окремих деталей, допускає неточні відповіді та
формулювання понять, порушує послідовність у викладенні програмного
матеріалу, має прогалини в знаннях.
Оцінка, еквівалентна «незадовільно», виставляється, якщо студент не знає
значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки, не володіє
навичками застосування економічних норм, які забезпечували б вирішення
професійних завдань.
Підсумкова оцінка виводиться за сумою балів, набраних студентом за
роботу протягом семестру (з урахуванням самостійної роботи, поточного і

модульного контролю) та за результатами підсумкового контролю (екзамену),
що дає змогу оцінити знання студентом усього курсу дисципліни.
8. Схема нарахування балів для підсумкового семестрового контролю
в формі екзамену
Для денної форми навчання
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання
Контрольна
робота,
Індивідуальне
Розділ 1
Розділ 2
передбачена
Разом
завдання
навчальним
планом
10
10
20
20
60
Т1,Т2…. – теми розділів

Екзамен
(залікова
робота)

Сума

40

100

Схема нарахування балів для підсумкового семестрового контролю в
формі екзамену
Для заочної (дистанційної) форми навчання
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання
Контрольна
робота,
Індивідуальне
Розділ 1
Розділ 2
передбачена
Разом
завдання
навчальним
планом
10
10
20
20
60
Т1,Т2…. – теми розділів

Екзамен
(залікова
робота)

Сума

40

100

Шкала оцінювання
Сума балів за всі види навчальної
діяльності протягом семестру

Оцінка
для чотирирівневої шкали оцінювання

90 – 100

відмінно

70-89

добре

50-69

задовільно

1-49

незадовільно
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