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ІІІ. Опис дисципліни
1. Анотація курсу. Навчальна дисципліна «Менеджмент» належить до нормативних
дисциплін, спрямована на формування фахових компетенцій у сфері управління організацією
шляхом освоєння базових принципів, основних категорій, сучасних концепцій, теоретичних
положень і практичних методів формування комплексного механізму управління
результативністю її діяльності. Акцент робиться на здобуття практичних навиків реалізації
функцій менеджменту, обґрунтування управлінських рішень в умовах мінливого зовнішнього
середовища.
2. Пререквізити і постреквізити диципліни
Пререквізити:
- здатність застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування
пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами;

- здатність аналізувати і узагальнювати економічні закони в певній системі;
- здатність розуміти механізм дії економічних законів і механізм використанні їх в процесі
господарської діяльності;
- здатність приймати оптимальні господарські рішення за наявних обмежених ресурсів та
альтернативних можливостей;
- здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних
ситуацій, пропонувати способи їх вирішення;
- здатність використовувати інструментарій мікроекономічного аналізу для розв’язання
поточних проблем;
- здатність до ефективної внутрішньої та зовнішньої комунікації;
- здатність працювати в команді.
Постреквізити: навчальні дисципліни, які потребують наявності сучасного управлінського
мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, а також розуміння
концептуальних основ системного управління організаціями; уміння аналізувати внутрішнє та
зовнішнє середовище, приймати обґрунтовані управлінські рішення.
3. Мета і завдання навчальної дисципліни
Мета вивчення дисципліни – формування у майбутніх фахівців у сфері економіки
сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, а також
розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набуття умінь аналізу
внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень.
Основними завданнями навчальної дисципліни є теоретична підготовка студентів з
питань: сутності основних понять і категорій менеджменту та управління; принципів та функцій
менеджменту; системи методів управління; змісту процесів та технології управління; основ
планування, здійснення мотивування та контролювання; організації взаємодії та повноважень;
прийняття рішень у менеджменті; інформаційного забезпечення процесу управління; керівництва
та лідерства, стилів управління; системи управління конфліктами; етики і відповідальності у
менеджменті; ефективності управління.
4. Результати навчання (компетентності)
Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні задачі та проблеми у сфері
менеджменту організацій, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій
за невизначеності умов і вимог інституційного середовища ведення бізнесу.
051 Економіка
Загальні компетенції:
ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК13. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
Спеціальні компетентності:
СК8. Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та соціальнотрудових відносин.
СК12. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі
конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення.
СК15. Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій
менеджменту.
Програмні результати навчання:
ПРН5. Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування
пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами,
домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади).
ПРН12. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та
змістовно інтерпретувати отримані результати.
ПРН24. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на основі
етичних принципів, цінувати та поважати культурне різноманіття, індивідуальні відмінності
людей.

ПРН28. Відповідати за результати своєї діяльності, виявляти навички підприємницької та
управлінської ініціативи.
ПРН29. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності
організації.
071 Облік і оподаткування
Загальні компетенції:
ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК03. Здатність працювати в команді.
ЗК04. Здатність працювати автономно.
ЗК05. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
ЗК06. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
ЗК07. Здатність бути критичним та самокритичним.
ЗК12. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
Спеціальні компетенції:
СК10. Здатність застосовувати етичні принципи під час виконання професійних обов’язків.
СК11. Демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених необхідністю
забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової
держави.
Програмні результати навчання:
ПР17. Вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти лідерські якості та
відповідальність у роботі, дотримуватися етичних принципів, поважати індивідуальне та
культурне різноманіття.
ПР20. Виконувати професійні функції з урахуванням вимог соціальної відповідальності,
трудової дисципліни, вміти планувати та управляти часом.
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Загальні компетенції:
ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК05. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.
ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК09. Здатність бути критичним і самокритичним.
Спеціальні компетентності:
СК09. Здатність здійснювати ефективні комунікації.
СК10. Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні
рішення.
СК12. Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій
менеджменту.
Програмні результати навчання:
ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та
змістовно інтерпретувати отримані результати.
ПР18. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях
та професійному спілкуванні.
ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових
знань.
ПР24. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності
організації.
073 Менеджмент
Загальні компетенції:
3К5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
Спеціальні компетенції:
СК1. Здатність визначати та описувати характеристики організації.
СК3. Здатність визначати перспективи розвитку організації.

СК5. Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій
менеджменту.
СК7. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту.
СК8. Здатність планувати діяльність організації та управляти часом.
Програмні результати навчання:
ПРН3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій
лідерства.
ПРН5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації.
ПРН7. Виявляти навички організаційного проєктування.
075 Маркетинг
Загальні компетентності:
ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати
цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної
області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства,
техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного
відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК5. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.
ЗК6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК9. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК15. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК16. Здатність виявляти знання та розуміння основ функціонування сучасної економіки на
мікрорівні.
ЗК19. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління.
Спеціальні компетентності:
СК1. Здатність логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області
маркетингу.
СК2. Здатність критично аналізувати й узагальнювати положення предметної області
сучасного маркетингу.
СК3. Здатність використовувати теоретичні положення маркетингу для інтерпретації та
прогнозування явищ і процесів у маркетинговому середовищі.
СК4. Здатність проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та
змісту теорії маркетингу і функціональних зв'язків між її складовими.
СК5. Здатність коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу.
СК7. Здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати
господарської діяльності ринкових суб’єктів.
СК12. Здатність обґрунтовувати, презентувати і впроваджувати результати досліджень у
сфері маркетингу.
СК15. Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій
менеджменту.
Програмні результати навчання:
Р1. Демонструвати знання і розуміння теоретичних основ та принципів провадження
маркетингової діяльності.
Р2. Аналізувати і прогнозувати ринкові явища та процеси на основі застосування
фундаментальних принципів, теоретичних знань і прикладних навичок здійснення маркетингової
діяльності.
Р3. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань у сфері
маркетингу.

Р6. Визначати функціональні області маркетингової діяльності ринкового суб’єкта та їх
взаємозв’язки в системі управління, розраховувати відповідні показники, які характеризують
результативність такої діяльності.
Р9. Оцінювати ризики провадження маркетингової діяльності, встановлювати рівень
невизначеності маркетингового середовища при прийнятті управлінських рішень.
Р10. Пояснювати інформацію, ідеї, проблеми та альтернативні варіанти прийняття
управлінських рішень фахівцям і нефахівцям у сфері маркетингу, представникам різних
структурних підрозділів ринкового суб’єкта.
Р12. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань,
бути критичним і самокритичним.
Р13. Відповідати за результати своєї діяльності, виявляти навички підприємницької та
управлінської ініціативи.
Р15. Діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних принципів
маркетингу, поваги до культурного різноманіття та цінностей громадянського суспільства з
дотриманням прав і свобод особистості.
Р17. Демонструвати навички письмової та усної професійної комунікації державною й
іноземною мовами, а також належного використання професійної термінології.
Р18. Демонструвати відповідальність у ставленні до моральних, культурних, наукових
цінностей і досягнень суспільства у професійній маркетинговій діяльності
Р19. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні
зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.
Р24. Знати і розуміти особливості економіки підприємств та використовувати набуті знання
у практичній діяльності.
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Загальні компетентності:
ЗК2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях: розробка і
застосування нових економічних, торгівельних, біржових інструментів.
ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК7. Здатність працювати в команді.
ЗК8. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
ЗК10. Здатність діяти відповідально та свідомо.
ЗК11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати
цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
Спеціальні компетентності:
СК2. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для
обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, торговельних і
біржових структур.
СК3. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових відносин.
СК11. Здатність керувати організацією та її підрозділами через реалізацію функцій
менеджменту.
Програмні результати навчання:
ПРН4. Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну та
розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності.
ПРН6. Вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють
досягати професійних цілей.
ПРН7. Демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної діяльності та брати
відповідальність за результати.
ПРН9. Знати вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення
сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної і правової держави.

ПРН12. Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень
щодо створення й функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур.
ПРН13. Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин для
забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.
5. Структура дисципліни
Структура навчальної дисципліни (денна форма навчання)
Назви змістових модулів і тем

Усього Лек. Практ.

Сам.
роб.

Конс.

Змістовий модуль 1. Загальні засади менеджменту та управління
Тема 1. Сутність, роль та методологічні
12
4
4
4
основи менеджменту
Тема 2. Історія розвитку менеджменту
8
2
2
4
Тема 3. Закони, закономірності та принципи
менеджменту
Тема 4. Методи менеджменту
Тема 5. Процес управління

10

2

2

5

1

10

2

2

5

1

9

2

2

4

1

Разом за модулем 1

49
12
12
22
3
Змістовий модуль 2. Функції менеджменту
Тема 6. Планування як загальна функція
13
4
4
5
менеджменту
Тема 7. Організування як загальна функція
9
2
2
4
1
менеджменту
Тема 8. Мотивування як загальна функція
9
2
2
5
менеджменту
Тема 9. Контролювання як загальна функція
10
2
2
5
1
менеджменту
Тема 10. Регулювання як загальна функція
9
2
2
4
1
менеджменту
Разом за модулем 2
50
12
12
23
3
Змістовий модуль 3. Соціально-психологічні аспекти менеджменту
Тема 11. Інформація і комунікації в
12
2
2
7
1
менеджменті
Тема 12. Керівництво та лідерство
15
4
4
6
1
Тема 13. Управління організаційними
конфліктами
Тема 14. Ефективність організації
системи менеджменту
Разом за модулем 3
Види підсумкових робіт
Модульна контрольна робота 1
Модульна контрольна робота 2
Модульна контрольна роботи 3
Всього годин / Балів

та

12

2

2

7

1

12

2

2

7

1

51

10

10

27

4

150

34

34

72

10

Форма
контролю/ Бал
РС, ФО,
Е, ПЗ / 4
ФО, Т, Е /
2,5
ФО, РС,
Т, Е / 2
ФО, РС,
Е, Т / 2,5
БО, ПЗ,
МКР / 2,5

13,5
ФО, ПЗ,
Т, Е / 4
БО, РС, Т
/ 2,5
ФО, РС, Т
/ 2,5
РС, ФО, Т
/2
БО, Т,
МКР / 2,5

13,5
ФО, РС, Т
/ 2,5
ФО, РС,
Т, Е / 4
ФО, РС,
Е, Т / 2,5
БО, Е, РС,
Т/4

13
Бал
20
20
20
100

Форма контролю*: модульна контрольна робота (МКР), фронтальне опитування (ФО), бліц-опитування (БО),
есе чи реферат (Е), тести (Т), розгляд ситуаційних завдань (РС), виконання практичних завдань (ПЗ), розгляд кейсів
(К), модульний контроль, підсумковий контроль у формі іспиту.

Структура навчальної дисципліни (заочна форма навчання)
Назви змістових модулів і тем

Усього Лек. Практ.

Сам.
роб.

Конс.

Змістовий модуль 1. Загальні засади менеджменту та управління
Тема 1. Сутність, роль та методологічні
11
1
1
7
2
основи менеджменту
Тема 2. Історія розвитку менеджменту
10
9
1
Тема 3. Закони, закономірності та принципи
10
9
1
менеджменту
Тема 4. Методи менеджменту
9
8
1
Тема 5. Процес управління

10

1

1

7

1

Разом за модулем 1

50
2
2
40
6
Змістовий модуль 2. Функції менеджменту
Тема 6. Планування як загальна функція
11
1
1
7
2
менеджменту
Тема 7. Організування як загальна функція
10
1
1
7
1
менеджменту
Тема 8. Мотивування як загальна функція
10
1
1
7
1
менеджменту
Тема 9. Контролювання як загальна функція
10
1
8
1
менеджменту
Тема 10. Регулювання як загальна функція
10
1
9
1
менеджменту
Разом за модулем 2
52
4
4
38
6
Змістовий модуль 3. Соціально-психологічні аспекти менеджменту
Тема 11. Інформація і комунікації в
12
1
1
8
2
менеджменті
Тема 12. Керівництво та лідерство
12
1
1
8
2
Тема 13. Управління організаційними
конфліктами
Тема 14. Ефективність організації
системи менеджменту
Разом за модулем 3
Види підсумкових робіт
Модульна контрольна робота 1
Модульна контрольна робота 2
Модульна контрольна роботи 3
Всього годин / Балів

та

12

1

1

9

1

12

1

1

9

1

48

4

4

34

6

150

10

10

112

18

Форма
контролю/ Бал
РС, ФО,
Е, ПЗ / 4
Т, Е / 2,5
РС, Т, Е /
2
РС, Е, Т /
2,5
БО, ПЗ,
МКР / 2,5
13,5
ФО, ПЗ,
Т/4
БО, РС, Т
/ 2,5
БО, РС, Т
/ 2,5
РС, Т / 2
БО, Т,
МКР / 2,5
13,5
ФО, РС,
Т / 2,5
ФО, РС,
Т, Е / 4
ФО, РС,
Е, Т / 2,5
БО, Е,
РС, Т / 4
13
Бал
20
20
20
100

Форма контролю*: модульна контрольна робота (МКР), фронтальне опитування (ФО), бліц-опитування (БО),
есе чи реферат (Е), тести (Т), розгляд ситуаційних завдань (РС), виконання практичних завдань (ПЗ), розгляд кейсів
(К), модульний контроль, підсумковий контроль у формі іспиту.

6. Завдання для самостійного опрацювання
Самостійна робота з навчальної дисципліни «Менеджмент» передбачає:
– підготовку до аудиторних (практичних) занять – опрацювання лекційного матеріалу та
самостійне опрацювання окремих тем (питань) навчальної дисципліни;
– розв’язання практичних та тестових завдань;
– розв’язання кейсів та практичних задач;
– написання рефератів та коротких есе з конкретної теми;
– підготовку до усіх видів контролю.

IV. Політика оцінювання
Політика щодо відвідувань занять: відвідування занять є обов’язковим. Студенти мають
інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти
зобов’язані дотримуватися термінів, визначених для виконання усіх видів робіт, передбачених
курсом. У разі відсутності через хворобу надати відповідну довідку. Пропущені заняття
відпрацьовувати у визначений час згідно затвердженого графіка. Студент повинен старанно
виконувати завдання, брати активну участь у навчальному процесі.
Політика щодо зарахування результатів формальної, неформальної та інформальної
освіти. Результати навчання, здобуті шляхом формальної, неформальної та/або інформальної
освіти,
визнаються
в
ВНУ
імені
Лесі
Українки
шляхом
валідації
(https://vnu.edu.ua/sites/default/files/202102/Polozhennia_%20vyznannia_rezultativ_navchannia_formalnii.pdf)
Визнанню можуть підлягати такі результати навчання, отримані в неформальній освіті, які
за тематикою, обсягом вивчення та змістом відповідають як освітньому компоненту в цілому, так
і його окремому розділу, темі (темам), індивідуальному завданню, контрольній роботі тощо, які
передбачені силабусом навчальної дисципліни.
Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті,
відбувається в семестрі, що передує семестру початку вивчення освітнього компонента, або
першого місяця від початку семестру, враховуючи ймовірність не підтвердження здобувачем
результатів такого навчання.
Політика щодо академічної доброчесності: виконані завдання студентів мають бути їх
оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела,
фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших осіб є прикладами можливої
академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі
студента є підставою для її незарахуванння, незалежно від масштабів плагіату чи обману.
Політика щодо дедлайнів та перескладання: роботи, які здаються із порушенням
термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-1 бал). Складання модулів
відбувається лише раз, відповідно до встановленого терміну, оскільки є можливість отримати
бали на іспиті.
Політика виставлення балів. Враховуються бали поточного (40 балів) та модульного чи
підсумкового оцінювання (60 балів). При цьому обов’язково враховуються присутність на
заняттях та активність студента під час занять; не допускаються пропуски та запізнення на
заняття; заборонено використання мобільного телефону, планшету чи інших мобільних
пристроїв під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне
виконання поставленого завдання. Підсумковий семестровий контроль у вигляді екзамену
передбачає оцінку засвоєння студентом навчального матеріалу на підставі результатів виконання
ним усіх видів запланованої навчальної роботи впродовж семестру.
Підсумкова семестрова оцінка з навчальної дисципліни виставляється без складання іспиту,
якщо студент успішно виконав усі завдання, передбачені силабусом навчальної дисципліни, і
набрав при цьому не менше 75 балів. Така оцінка виставляється та заноситься до екзаменаційної
відомості й індивідуального навчального плану студента у день проведення екзамену за умови
обов’язкової присутності студента. У випадку незадовільної підсумкової семестрової оцінки, або
за бажання підвищити рейтинг (згідно силабусу навчальної дисципліни) студент складає іспит у
формі письмового опитування. При цьому на іспит виноситься 60 балів, а бали, набрані за
результатами модульних контрольних робіт, анулюються.
V. Підсумковий контроль
Підсумковий контроль проводиться у формі письмового семестрового екзамену згідно
затвердженого розкладу. Екзаменаційний білет охоплює програму навчальної дисципліни та
включає два теоретичних запитань (40 балів), 10 тестових завдань (20 балів). Максимальна
оцінка 60 балів. За умови дистанційного проходження курсу іспит може складатись он-лайн у
вигляді тестів на платформі Microsoft Office 365 згідно затвердженого розкладу. Тестові

запитання складено відповідно до програми курсу. Містять 60 запитань з однією правильною
відповіддю. Кожне запитання оцінюється в 1 бал. Максимальна оцінка 60 балів.
VІ. Шкала оцінювання
Оцінка в балах за всі види навчальної діяльності
90 – 100
82 – 89
75 - 81
67 -74
60 - 66
1 – 59

Оцінка
Відмінно
Дуже добре
Добре
Задовільно
Достатньо
Незадовільно
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