
 

MIHICTEPCTBO ОСВІТИ I 

НАУКИ УКРАЇНИ 

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

Кафедра економіки, менеджменту 

та комерційної діяльності 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 
 

 

 

Назва курсу Основи менеджменту 

Викладач Андрощук Ілона Олександрівна, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної 

діяльності 

Контактний 

телефон 

+380967343224 

E-mail ilonka.tsarenko@gmail.com 

Обсяг та 
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дисципліни 

Вибіркова дисципліна. 

Форма контролю: залік. 

Загальна кількість кредитів – 4, годин – 120, у т.ч. лекції – 

28 годин, практичні заняття – 14 годин, самостійна 

робота – 78 години. 

Формат: очний (offline / face to face) / дистанційний 

(online). 

Мова викладання: українська  

Рік викладання – 2022 

Консультації Консультації проводяться відповідно до Графіку, 

розміщеному в інформаційному ресурсі moodle.kntu.kr.ua; у 

режимі відео конференцій Zoom, через електронну пошту, 

Viber, Telegram за домовленістю. 

Пререквізити Особливі вимоги відсутні 

 

1. Мета і завдання дисципліни 

Мета викладання навчальної дисципліни «Основи менеджменту» 

полягає у формуванні системи знань про сутність і зміст менеджменту як 

філософії підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки та 

конкуренції, розгляді форм і методів вітчизняного і світового досвіду 

менеджменту у виробничій діяльності, формуванні і розуміння основ управління 

організаціями, набутті умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, 

прийнятті управлінських рішень.  

 

Завданням навчальної дисципліни «Основи менеджменту»: засвоєння 

теоретичних та організаційних основ менеджменту та управління організаціями, 



розуміння сутності організації та взаємозв’язку її внутрішніх елементів та 

зовнішнього середовища, розуміння системи методів управління, змісту 

процесів та технології управління, здійснення мотивування та контролю; 

засвоєння організації взаємодії та повноважень, прийняття рішень у 

менеджменті, інформаційного забезпечення процесу управління, керівництва та 

лідерства, стилів управління, ефективності управління. 
 

2. Результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен 

 

знати: 

особливості розвитку управлінських ідей за всю історію людства;  

закономірності, функції, принципи та методи менеджменту;  

елементи внутрішнього та зовнішнього впливу на організацію;  

основи комунікаційного процесу в організаціях; 

теорію прийняття управлінських рішень;  

теоретичні онови мотивації та групової динаміки;  

принципи побудови ефективної теми управління персоналом;  

методи та засоби забезпечення ефективного управління операційними 

темами організацій. 

 

вміти: 

розробляти організаційні системи управління організацією; 

приймати науково-обґрунтовані управлінські рішення; 

правильно застосовувати різноманітні методи управління;  

реалізовувати основні функції і принципи менеджменту;  

забезпечувати ефективність діяльності організації;  

проводити суспільні процедури організації;  

створювати ефективну систему мотивації в організації. 

 

програмні результати навчання: 

критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний 

науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в 

непередбачуваних умовах;  

ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх 

вирішення;  

проектувати ефективні системи управління організаціями;  

планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах; 

мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації 

управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного 

законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність; 

 організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині 

колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному 

контексті;  

вміти делегувати повноваження та керівництво організацією 

(підрозділом);  



вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, 

фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу) та бізнесу; 

встановлювати зв’язки між елементами системи управління організації 

демонструвати вміння взаємодіяти з людьми та впливати на їх поведінку. 

 

набути соціальних навичок (soft-skills): 

аналітичні і комунікативні навички, вміння розв’язувати складні 

проблеми, вміння працювати в команді, здатність до навчання і оволодівання 

знаннями, саморозвиток, гнучкість і адаптивність та інші. 

 

3. Політика курсу та академічна доброчесність 

Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися принципів 

академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її порушення. 

При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському 

національному технічному університеті здобувачі вищої освіти, викладачі та 

адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього 

процесу; Положення про організацію вивчення вибіркових навчальних 

дисциплін та формування індивідуального навчального плану ЗВО; Кодексу 

академічної доброчесності ЦНТУ. 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Менеджмент як соціальне управління. 

Тема 2. Організація: сутність, побудова, особливості. 

Тема 3. Еволюція управлінської думки. 

Тема 4. Планування діяльності. 

Тема 5. Організація взаємодії. 

Тема 6. Мотивація зусиль персоналу. 

Тема 7. Контроль виконання завдань. 

Тема 8. Комунікаційний процес. 

Тема 9. Влада в організації та стилі управління.  

Тема 10. Прийняття управлінських рішень 

 

5. Система оцінювання та вимоги 

Види контролю: поточний, підсумковий. 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів, 

усне опитування, письмовий контроль. 

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною 

шкалою, у тому числі: перший рубіжний контроль – 50 балів, другий рубіжний 

контроль – 50 балів. 

Семестровий залік полягає в оцінці рівня засвоєння здобувачем вищої 

освіти навчального матеріалу на лекційних та практичних заняттях і виконання 

індивідуальних завдань за стобальною та дворівневою («зараховано», «не 

зараховано») та шкалою ЄКТС результатів навчання. 
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3. Основи менеджменту: Конспект лекцій [Електронний ресурс] : навч. 
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prodcms/media/documents/PrinciplesofManagement-OP.pdf 

8. Quinn S. (2010). Management Basics. URL: 
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9. Robbins, Stephen P. (2013). Fundamentals of management: essential 

concepts and applications / Stephen P. Robbins, David A. DeCenzo, Mary Coulter. — 

8th ed. URL: 
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2. Палеха Ю.І., Основи менеджменту теорія і практика: навчальний 

посібник / Ю.Палеха, Г.Мошек, І. К. : Ліра-К. 2018. 528 с 

3. Рульєв В. А., Гуткевич С.О. Менеджмент : навчальний посібник. 
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Електронні ресурси 

1. Інтернет-портал для управлінців.  URL: www. Management.com.ua    
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