
ПЕРЕДМОВА
Навчальна  дисципліна  «Менеджмент».  Однією  з  головних  складових  стрімкого

зростання  економічно-розвинених  країн  світу  стали  якісно  розроблені  та  методологічно
обґрунтовані  системи  управління  організаціями.  Менеджмент  є  результативним  засобом
формування ринкових стратегій, залучення інвестицій, впровадження інновацій, здійснення
успішної підприємницької діяльності, оптимізації товарної кон’юктури. 

Нині,  в  умовах  стрімких  змін  в  Україні,  використання  ефективних  практик
менеджменту  є  одним  з  найвпливовіших  чинників  підвищення  якості  реформ,  тому
підвищена  увага  до  професійної  підготовки  компетентних  фахівців  у  сфері  управління  є
очевидною і актуальною. Ефективна діяльність менеджерів усіх суспільних сфер дасть змогу
зменшити  трудомісткість  управлінських  робіт,  оптимізувати  чисельність  апарату,
раціонально впливати та контролювати, зосереджуючи зусилля усіх підсистем управління на
досягнення загальних цілей. 

Метою  навчальної  дисципліни  є  формування  системи  фундаментальних  знань  з
менеджменту, способів, механізмів та інструментарію системного управління організацією,
підготовка  спеціалістів  високого  рівня  кваліфікації  в  галузі  управління  підприємницьких
структур відповідного до вимог Болонського процесу, який забезпечуватиме їм конкурентні
переваги  при  працевлаштуванні  як  у  межах  України,  так  і  в  інших  країнах.  Даної  мети
планується досягти за рахунок формування у студентів сучасного економічного мислення та
системи  спеціальних  знань  у  галузі  менеджменту,  засвоєння  студентами  основних
теоретичних  положень  та  вироблення  необхідних  практичних  навичок,  що  дозволяють
ефективно здійснювати цю діяльність на підприємстві. 

Завдання навчальної дисципліни:  вивчення сутності,  основних понять і категорій
менеджменту;  складових  елементів,  етапів,  інструментів  реалізації  та  забезпечення
взаємозв’язків  функцій  управління;  процесів  прийняття  і  методів  обґрунтування
управлінських  рішень;  набуття  вмінь  використовувати  базові  інструменти  управління
організацією. 

Об’єктом навчальної дисципліни є процес управління. 
Предметом  вивчення  навчальної  дисципліни  є  закономірності  формування  і

функціонування системи управління організацією. 
Після  вивчення  курсу  здобувачі  вищої  освіти  повинні  володіти  такими

компетентностями: 
загальними:

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК3. Навички використання інформаційних комунікаційних технологій.
ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК5. Здатність бути критичним і самокритичним.

Методи та форми навчання: 
- вивчення основних аспектів теми у тісному зв`язку з практикою; 
- ігрове (імітаційне) планування діяльності здобувачів вищої освіти на семінарах та

практичних  заняттях,  яке  є  різновидом  рольової  гри,  що  стимулює  активність  студентів,
привчає їх до праці у групі фахівців; 

- налагодження міжпредметних зв`язків; 
-  метод  розвитку  системного  мислення  –  формування  у  здобувачів  вищої  освіти

уміння і навичок виявляти взаємозв`язки між окремими факторами проблеми та знаходити
оптимальне рішення; 

-  метод  конструктивного  навчання  –  тобто  прищеплення  здобувачам  вищої  освіти
практичних навичок усунення конкретних помилок на певній ділянці роботи. 

-  проблемність  (у  процесі  навчання  розглядаються  проблеми  реального  життя,
пов`язані з інтересами і потребами тих, хто навчається); 

- узгодженість та системність цілей навчання; 
- орієнтованість на життєвий досвід здобувачів вищої освіти; 
-  навчання  за  принципом  поступового  ускладнення  завдань  –  “від  простого  –  до

складного”, “від відомого – до невідомого”. 



-  націленість  на самонавчання  (викладач лише допомагає здобувачам вищої  освіти
вчитися); 

- професійний вишкіл (уміння застосовувати на практиці отримані знання є ключовим
елементом концепції навчання); 

- зворотний зв`язок (здобувачі вищої освіти постійно отримують оцінку своїх зусиль). 
Навчальний  процес  здійснюється  у  формі  лекцій,  тестових  завдань,  усних  та

письмових відповідей на теоретичні запитання, ситуаційні запитання, запитання понятійного
апарату тощо. 

Організація  поточного  та  підсумкового  контролю  знань.  Поточний  контроль
проводиться у вигляді підготовка індивідуальної роботи, написання поточних контрольних
робіт. Підсумковий контроль передбачено проводити у формі екзамену. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
Програмні результати навчання: 

ПРН1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та
пропонувати шляхи їх розв’язання.
ПРН2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ в
контексті професійних завдань.
ПРН3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-
комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань.
ПРН4. Обґрунтовувати  власну  позицію,  робити  самостійні  висновки  за  результатами
власних досліджень і аналізу літературних джерел.
ПРН8.  Презентувати  результати  власних  досліджень  усно/письмово  для  фахівців  і
нефахівців.


