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ВСТУП 

Анотація 

Навчальна дисципліна “Менеджмент” займає важливе місце в системі 

підготовки висококваліфікованих спеціалістів. Програма вивчення навчальної 

дисципліни “Менеджмент” є обов’язковою і складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки молодших бакалаврів галузі знань 07 

"Управління та адміністрування" спеціальності 073 "Менеджмент організації і 

адміністрування".  

Програма передбачає одержання необхідних знань з теорії та практики 

менеджменту, зокрема, основні поняття та категорії менеджменту; методологічні 

і теоретичні основи менеджменту, міждисциплінарні зв’язки з іншими науками 

та галузями, а також описувати зміст функціональних сфер діяльності 

організації; виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під 

керівництвом лідера. 

Курс носить міждисциплінарний характер, використання сучасних 

технологій навчання, є одним із способів поєднання курсів гуманітарного циклу 

із дисциплінами фахової підготовки студентів.  

Ключові слова: менеджмент; управління; організація; прийняття рішень; 

планування; комунікації; керівництво; лідерство. 

 

Аbstract 

The discipline "Management" occupies an important place in the system of 

training highly qualified specialists. The program of study of the discipline 

"Management" is obligatory and is made according to the educational-professional 

program of preparation of junior bachelors of knowledge 07 "Management and 

administration" of a specialty 073 "Management of the organization and 

administration". 

The program provides the necessary knowledge of management theory and 

practice, in particular, the basic concepts and categories of management; 

methodological and theoretical foundations of management, interdisciplinary links 

with other sciences and industries, as well as describe the content of the functional 

areas of the organization; perform research individually and / or in a group under the 

guidance of a leader. 

The course is interdisciplinary, the use of modern learning technologies is one 

of the ways to combine the courses of the humanities with the disciplines of 

professional training of students. 

Keywords: management; management; organization; decision-making; 

planning; communications; leadership. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність (освітня 

програма), освітній 

рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 9 

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування» 
обов’язкова 

Модулів – 3 

Спеціальність 

073  «Менеджмент» 

 

Освітня програма 

«Менеджмент 

організацій і 

адміністрування» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 

2-й 
Електронний адрес 

РПНД на сайті 

Університету 

 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання Особливості 

менеджменту (назва 

країни) та життєвий 

шлях найвідомішого 

лідера цієї країни. 
 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 270 

3-й, 4-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4; 

самостійної роботи 

студента – 5. 

Освітній рівень: 

початковий  

(молодший бакалавр) 

3 семестр – 15 год.; 

4 семестр – 15 год. 

Практичні, семінарські 

3 семестр – 45 год. 

4 семестр –45 год. 

Лабораторні 

- год. 

Самостійна робота 

3 семестр – 30 год. 

4 семестр – 30 год. 

Інд. завд. (КР) – 90 год. 

Вид контролю: 

3 семестр - екзамен 

4 семестр – екзамен, 

курсова робота. 

Форма контролю: 

комбінована 
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2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент» є формування у 

здобувачів освіти  відповідно до освітньо-професійної програми таких 

компетентностей: 

 ЗК5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності; 

 СК1. Здатність визначати та описувати характеристики організації; 

 СК5. Здатність управляти організацією та її підрозділами через 

реалізацію функцій менеджменту; 

 CК 8. Здатність планувати діяльність організації та управляти часом. 

 CК 10. Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість 

та мотивувати персонал організації. 

 СК 15. Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та 

поведінкові навички. 

Метою написання та захисту курсових робіт з дисципліни "Менеджмент" 

є формування у здобувачів освіти відповідно до освітньо-професійної програми 

загальних та фахових компетентностей: 

 ЗК 8. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

 ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

 CК 1. Здатність визначати та описувати характеристики організації. 

 CК 2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, 

зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. 

 CК 7. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій 

менеджменту. 

 СК 12. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, 

формувати обґрунтовані рішення. 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Передумовами для вивчення дисципліни є дисципліни: Економічна теорія та 

економіка України, Вступ до спеціальності, Теорія організації. 

 

4. Очікувані результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

здобувачів освіти таких результатів навчання: 

 РН 3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, 

сучасних концепцій лідерства. 
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 РН 4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень. 

 РН 8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення 

ефективності діяльності організації. 

 РН 12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації. 

Програмними результатами навчання при написанні та захисті курсових 

робіт з дисципліни "Менеджмент" є наступні: 

 РН 4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень. 

 РН 6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень. 

 РН 16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним. 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

1 семестр 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1: Вступ до менеджменту 

Тема 1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту. [4 c. 5-180], 

[9 c. 7-25]. 

Поняття "менеджмент" і необхідність управління організаціями. 

Менеджмент як вид професійної діяльності. Еволюція управлінської думки. 

Тема 2. Історія розвитку менеджменту [9 c. 26-40]. 

Еволюція управлінської думки. Історія розвитку менеджменту. Наукові 

школи менеджменту. 

Тема 3. Організація як об’єкт управління [4, c 19-30], [9 c. 41-58] 

Сутність та види організацій. Внутрішнє та зовнішнє середовища 

організації. Адаптація організації до ринкового середовища. 

Тема 4. Закони, закономірності та принципи менеджменту [9 c. 17-20].  

Основні закони менеджменту. Система закономірностей менеджменту. 

Сутність принципів менеджменту. 

Тема 5. Функції та методи менеджменту [4 c. 31-72]. 

Поняття і значення функцій менеджменту. Сутність та особливості 

формування методів менеджменту. Класифікація методів менеджменту. 

Економічні методи управління. Організаційно-розпорядчі (адміністративні) 

методи управління. Соціально-психологічні методи управління. 

Тема 6. Процес управління [4 c. 97-145]. 

Основи теорії прийняття рішень. Процес прийняття рішень. Методи 

обґрунтування управлінських рішень. 
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Тема 7. Планування як загальна функція менеджменту [9 c. 59-75].  

Сутність планування як функції управління. Цілі управлінського 

планування. Стратегічне планування. Цільове планування діяльності організації. 

Етапи розроблення стратегічних планів діяльності організації. 

Тема 8. Організування як загальна функція менеджменту [9 c. 76-95]. 

Сутність функції організації. Основи теорії організації. Основи організаційного 

проектування. Типи організаційних структур.  Управління організаційними 

змінами. 

2 семестр 

Модуль 2. 

Змістовий модуль 2: Процес управління на підприємстві 

Тема 1. Мотивування як загальна функція менеджменту [9  c. 112-129]. 

Поняття та сутність мотивування. Основні теорії мотивування. 

Розроблення системи мотивування в організації. Моделі мотивування діяльності 

менеджера. 

Тема 2. Контролювання як загальна функція менеджменту [9 c. 96-111].  

Сутність, принципи і цілі контролювання. Види контролю в діяльності 

організації. Процес реалізації функції контролювання. Індикатори необхідності 

контролювання діяльності організації. Інструменти управлінського контролю. 

Контроль поведінки робітників в організації. 

Тема 3. Регулювання як загальна функція менеджменту [8 c. 311-348]. 

Поняття регулювання та його місце в системі управління. Функція 

менеджменту “оперативне регулювання”. Види та етапи процесу регулювання. 

Тема 4. Інформація і комунікації в менеджменті [4 c. 73-78]. 

Процес комунікації. Міжособові і організаційні комунікації. Управління 

комунікаційними процесами. 

Тема 5. Управління групами і командами [9 c. 130-148]. 

Типи груп і команд в організації. Сучасні моделі управління формальними і 

неформальними групами. Управління конфліктами в організації. Способи 

активізації роботи груп і команд. 

Тема 6. Керівництво та лідерство [9 c. 149-164]. 

Поняття і сутність лідерування. Поведінкові теорії лідерування. 

Ситуаційні теорії лідерування. 

Тема 7. Етика управління та імідж організації [9 c. 179-199]. 

Поняття та види етики управління. Підходи до формування суспільно 

позитивного іміджу організації. Кодекси організаційної поведінки. Соціальні 

проекти та ініціативи для забезпечення суспільно-позитивного іміджу 

організації 

Тема 8. Ефективність менеджменту [9 c. 200-212]. 

Ефективність та результативність управління. Чинники впливу на 

file:///D:/2020-2021/Менеджмент%20Шкільняк.docx%23bookmark45
file:///D:/2020-2021/Менеджмент%20Шкільняк.docx%23bookmark47
file:///D:/2020-2021/Менеджмент%20Шкільняк.docx%23bookmark48
file:///D:/2020-2021/Менеджмент%20Шкільняк.docx%23bookmark49
file:///D:/2020-2021/Менеджмент%20Шкільняк.docx%23bookmark49
file:///D:/2020-2021/Менеджмент%20Шкільняк.docx%23bookmark41
file:///D:/2020-2021/Менеджмент%20Шкільняк.docx%23bookmark41
file:///D:/2020-2021/Менеджмент%20Шкільняк.docx%23bookmark42
file:///D:/2020-2021/Менеджмент%20Шкільняк.docx%23bookmark68
file:///D:/2020-2021/Менеджмент%20Шкільняк.docx%23bookmark75
file:///D:/2020-2021/Менеджмент%20Шкільняк.docx%23bookmark80
file:///D:/2020-2021/Менеджмент%20Шкільняк.docx%23bookmark81
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ефективність управління. Критерії ефективності менеджменту. Методи 

підвищення ефективності управління.  

 

Модуль 3. 

Індивідуальні завдання (ІНДЗ) – курсова робота. 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

усього  у тому числі 

л п лаб с.р. 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 Вступ до менеджменту. 

Тема 1. Сутність, роль та методологічні 

основи менеджменту.  
12 2 6  4 

Тема 2. Історія розвитку менеджменту. 12 2 6  4 

Тема 3. Організація як об’єкт управління 10 2 4  4 

Тема 4. Закони, закономірності та 

принципи менеджменту.  
12 2 6  4 

Тема5 Функції та методи менеджменту. 10 2 4  4 

Тема 6. Процес управління. 12 2 6  4 

Тема 7. Планування як загальна функція 

менеджменту.  
10 2 4  4 

Тема 8. Організування як загальна 

функція менеджменту 
12 1 9  2 

Разом за змістовим модулем 1 90 15 45  30 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2. Процес управління на підприємстві 

Тема 1. Мотивування як загальна функція 

менеджменту. 

12 2 6  4 

Тема 2. Контролювання як загальна 

функція менеджменту.  

12 2 6  4 

Тема 3. Регулювання як загальна функція 

менеджменту. 

12 2 6  4 

Тема 4.  Інформація і комунікації в 

менеджменті. 

10 2 5  3 

Тема 5. Управління групами і командами. 12 2 6  4 

Тема 6. Керівництво та лідерство. 12 2 6  4 

Тема 7. Етика управління та імідж 

організації. 

8 1 4  3 

Тема 8. Ефективність менеджменту. 12 2 6  4 

Разом за змістовим модулем 2 90 15 45  30 

Модуль 3 

ІНДЗ (Курсова робота) 90    90 

Разом за курсом 270 30 90 - 150 

 

file:///D:/2020-2021/Менеджмент%20Шкільняк.docx%23bookmark81
file:///D:/2020-2021/Менеджмент%20Шкільняк.docx%23bookmark82
file:///D:/2020-2021/Менеджмент%20Шкільняк.docx%23bookmark83
file:///D:/2020-2021/Менеджмент%20Шкільняк.docx%23bookmark83
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Теми семінарських занять 

Не плануються. 

Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1-й семестр 

1 Сутність, роль та методологічні основи менеджменту.  6 

2 Історія розвитку менеджменту. 4 

3 Організація як об’єкт управління 6 

4 Закони, закономірності та принципи менеджменту. 5 

5 Функції та методи менеджменту. 6 

6 Процес управління. 6 

7 Планування як загальна функція менеджменту. 6 

8 Організування як загальна функція менеджменту. 6 

 Разом за 1 семестр 45 

2-й семестр 

1 Мотивування як загальна функція менеджменту. 6 

2 Контролювання як загальна функція менеджменту.  6 

3 Регулювання як загальна функція менеджменту. 6 

4 Інформація і комунікації в менеджменті. 5 

5 Управління групами і командами 6 

6 Керівництво та лідерство. 6 

7 Етика управління та імідж організації 4 

8 Ефективність менеджменту. 6 

 Разом за 2 семестр 45 

Разом за курс 90 

 

Самостійна робота 

Самостійна робота передбачає підготовку до лекційних занять; самостійне 

поглиблення знання за темами дисципліни; підготовку до практичних робіт; 

аналіз практичних, проблемних ситуацій написання рефератів та підготовку 

презентацій; підготовку до поточних модульних контрольних робіт; підготовку 

до іспиту. 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

1 Підготовка до лекцій 15 

2 Підготовка до практичних робіт 20 

3 Виконання презентацій та реферат 8 

4 Підготовка модульних контрольних робіт 7 

5 Підготовка до іспиту 10 

6 Виконання КР 90 

Разом за курс 150 

 



11 

Індивідуальне науково дослідне завдання 

Теми курсових робіт 

1. Аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища організації. 

2. Аналіз комунікаційних процесів в організації. 

3. Аналіз організаційних структур управління сучасним підприємством в 

Україні. 

4. Вдосконалення системи стимулювання праці на підприємстві. 

5. Влада і вплив в сучасному управлінні. 

6. Вплив особистих цінностей керівника на стиль його управління. 

7. Етика і сучасне управління. 

8. Інформаційно-управлінські системи в менеджменті підприємства. 

9. Методи і моделі прийняття управлінських рішень. 

10. Організаційна культура як інструмент управління. 

11. Процес комунікації та ефективність управління. 

12. Стратегія управління інноваціями на підприємстві. 

13. Роль мотивації як функції управління. 

14. Підходи до управління в ринкових умовах. 

15. Створення ефективної системи контролю на підприємстві. 

16. Управління продуктивністю та конкурентоспроможністю 

підприємства. 

17. Удосконалення організації праці на підприємстві. 

18. Управління конфліктами в організації. 

19. Управління трудовими ресурсами. 

20. Управління якістю продукції. 

21. Формування ефективного лідерства. 

22. Сучасні моделі мотивації в управлінні. 

23. Впровадження системи підтримки прийняття рішень на підприємстві 

24. Використання інформаційних технологій у сучасному менеджменті 

25. Розвиток інформаційних систем в організаціях. 

26. Самоменеджмент керівника. 

 

6. Засоби діагностики результатів навчання та методів їх демонстрування 

У процесі освоєння дисципліни здобувач має: 

- виконати шістнадцять  практичних завдань та тестів; 

- скласти поточні модульні контролі за кожним змістовним модулем у 

вигляді письмової відповіді на два короткі питання та ситуаційної задачі для 

оцінки рівня отриманих теоретичних знань; 

- виконати презентацію результатів виконаних завдань та досліджень; 
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- написати реферат; 

- написати курсову роботу; 

- скласти іспит у вигляді усної відповіді на три теоретичні питання білету, 

на підготовку надається 1,5 години. 

 

7. Форми поточного та підсумкового контролю 

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету. 

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного 

контролю і оцінки заключного екзамену. У кожного компонента своя частка в 

загальній системі оцінок. У проміжних оцінках студент може набрати до 60 

балів. Питома вага заключного екзамену в загальній системі оцінок - 40 балів. 

Право здавати заключний екзамен дається студенту, який з урахуванням 

максимальних балів проміжних оцінок і заключного екзамену набирає не менше 

60 балів. Підсумкова оцінка навчального курсу є сумою проміжних оцінок і 

оцінки екзамену. 

Поточний контроль передбачає оцінювання теоретичної підготовки 

здобувачів вищої освіти із зазначеної теми та набутих практичних навичок під 

час виконання завдань практичних робіт. 

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після досягнення 

результатів, запланованих РПНД, що виражається в одній з позитивних оцінок, 

передбачених чинним законодавством. 

 

8. Критерії оцінювання виконання практичних робіт 

Практична 

робота 
Критерії оцінювання 

4 

Робота виконана у встановлений термін. Виконана самостійно, чітко 

сформульовані цілі, завдання. Застосовувалися інформаційна система Excel, 

запропоновані методи обробки отриманих результатів. У висновках 

проведена обґрунтована інтерпретація результатів.  

3,5 

Робота виконана у встановлений термін. Студент виконує практичну роботу 

згідно з інструкцією, іноді після консультації викладача; в цілому правильно 

складає звіт та робить висновки. 

3 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент виконує 

практичну роботу згідно з інструкцією, іноді після консультації викладача; 

описує результати розрахунків; складає звіт, що містить неточності у 

висновках та помилки. 
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2 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент виконує 

практичну згідно з інструкцією; складений звіт містить неточності у 

висновках та помилки. 

1 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент виконує 

практичну роботу під керівництвом викладача; складений звіт містить 

неточності у висновках та помилки. 

0 Робота не виконувалася 

 Максимальна оцінка студента за даний компонент програми: 
Модуль 1 (1-й семестр): 32 бали (8 робіт по 4 бали) – денна форма. 

Модуль 3 (2-й семестр): 32 бали (8 робіт по 4 бали) – денна форма.  

 
Тести Критерії оцінювання 

2 

Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, систематизацію, 

узагальнення, використані міжпредметні зв’язки, містить аргументовані 

висновки. 

1,5 
Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна; допущені несуттєві 

помилки та неточності у викладенні матеріалу. 

1 
Відповідь частково правильна, містить неточності, недостатньо 

обґрунтована. 

0,5 
Відповідь має суттєві помилки, аргументи не сформульовані, 

використовуються невірна термінологія. 

0 Студент не дає відповіді. 

 Максимальна оцінка студента за даний компонент програми: 

Модуль 1 (1-й семестр): 16 балів (8 тестів по 2 бали) – денна форма. 

Модуль 3 (2-й семестр): 16 балів (8 тестів по 2 бали) – денна форма. 

 
Реферати та 

їх 

презентації 

Критерії оцінювання 

2 

Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, систематизацію, 

узагальнення, використані міжпредметні зв’язки, містить аргументовані 

висновки. 

1,5 
Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна; допущені несуттєві 

помилки та неточності у викладенні матеріалу. 

1 
Відповідь частково правильна, містить неточності, недостатньо 

обґрунтована. 

0,5 
Відповідь має суттєві помилки, аргументи не сформульовані, 

використовуються невірна термінологія. 

0 Студент не дає відповіді. 

 Максимальна оцінка студента за даний компонент програми: 

Модуль 1 (1-й семестр): 2 бали (1 реферат по 2 бали) – денна форма. 

Модуль 3 (2-й семестр): 2 бали (1 реферат по 2 бали) – денна форма. 

 

Бали за виконання курсового проекту 
Параметри 

оцінювання 

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання за бальною шкалою 

Пояснюваль

на записка 

40 Замість роботи відповідає обраній темі; наявність чітко 

сформульованої проблеми; адекватність формулювання 
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об’єкта, предмета, мети та задач дослідження; визначення 

ступеню розробленості проблеми дослідження; наявність 

посилань на використану літературу та відповідність 

оформлення роботи стандарту; адекватність обраних методів 

предмету дослідження, грамотне використання методів 

(процедура, обробка, інтерпретація результатів); використання 

методів математичної статистики; відповідність висновків меті 

та завданням дослідження. Робота виконувалась систематично 

та вчасно подана на  

перевірку науковому керівнику в відповідності з планом 

виконання курсової роботи. 

35 Замість роботи відповідає обраній темі; наявність чітко 

сформульованої проблеми; адекватність формулювання 

об’єкта, предмета, мети та задач дослідження; визначення 

ступеню розробленості проблеми дослідження; наявність 

посилань на використану літературу та відповідність 

оформлення роботи стандарту; адекватність обраних методів 

предмету дослідження, грамотне використання методів 

(процедура, обробка, інтерпретація результатів); використання 

методів математичної статистики; відповідність висновків меті 

та завданням дослідження. Робота виконувалась не  

систематично та подана на перевірку науковому керівнику  з 

порушенням плану виконання курсової роботи. 

30 Змість роботи відповідає обраній темі; але має поверхневий 

аналіз, матеріал викладено непослідовно та необґрунтовано. 

Робота виконувалась не  систематично та подана на перевірку 

науковому керівнику з порушенням плану виконання курсової 

роботи. 

20 Робота, оформлена за вимогами, які пред’являються до 

курсових робіт, але має недостатньо критичний аналіз, матеріал 

викладено непослідовно та необґрунтовано. Основні тези 

роботи розкриті, але недостатньо обґрунтовані, нечітко 

сформульовано висновки, пропозиції і рекомендації. 

15 Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, 

виявляє знання і розуміння основних положень і лише за 

допомогою викладача може виправляти помилки, серед яких є 

значна кількість суттєвих. 

5 Робота не носить дослідницького характеру, не має аналізу і не 

відповідає вимогам, які пред’являються до курсових робіт. У 

роботі немає висновків або вони носять декларативний характер 

Ілюстратив-

на частина 

20 презентація гарно організована, доповідь супроводжується 

ілюстративними матеріалами, матеріали ілюстрації 

підготовлені відповідно до вимог що висуваються.  

15 презентація гарно організована, доповідь супроводжується 

ілюстративними матеріалами, на які не завжди дано посилання 
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у доповіді або ілюстративні матеріали оформлені з незначними 

зауваженнями 

10 ілюстративні матеріали низької якості, в організації презентації 

спостерігається невпевненість 

5 ілюстративні матеріали низької якості, в доповіді немає 

посилань на ілюстративні матеріали 

Захист 

роботи 

40 оповідь логічно побудована, студент чітко та стисло викладає 

основні результати дослідження, показує глибокі знання з 

питань теми, оперує даними дослідження, вносить пропозиції по 

темі дослідження, під час доповіді вміло використовує 

презентацію, впевнено і докладно відповідає на поставлені 

запитання 

35 студент спроможний чітко та стисло викласти основні 

результати дослідження, дає правильні відповіді на всі 

запитання, але не завжди упевнений в аргументації, чи не 

завжди коректно її формулює 

30 студент спроможний чітко та стисло викласти основні 

результати дослідження, належно обґрунтовує положення 

роботи, але допускає неточності у відповідях на запитання 

25 студент спроможний чітко та стисло викласти основні 

результати дослідження але допускає суттєві неточності у 

відповідях на запитання, не завжди належно обґрунтовує 

положення роботи. 

20 студент невпорядковано викладає основні результати 

дослідження, намагається дати відповідь на поставлені 

запитання і робить спроби аргументувати положення роботи 

15 студент невпорядковано викладає основні результати 

дослідження робить спроби аргументувати положення роботи, 

надає неповні, поверхові, необґрунтовані відповіді на 

поставлені питання. 

10 студент демонструє задовільні знання з теми дослідження, але 

не може впевнено й чітко відповісти на додаткові запитання 

членів комісії, та належно обґрунтувати положення роботи. 

5 студент невпорядковано викладає основні результати 

дослідження, не спроможний дати відповідь на запитання, 

відстоювати свою позицію 

 

Екзаменаційна робота 

Бали Критерії оцінювання 

30-40 Відповідь студента логічна, послідовна, розгорнута, використовується наукова 

термінологія. 

Відмінне володіння навичками логічного і послідовного викладу. 

Можливі незначні помилки. 

Робота виконана на 80-100% 

20-30 Відповідь показує міцні знання,  виконана без помилок. Можуть бути допущені 

неточності в формулюванні термінології, незначні мовленнєві помилки. 

Робота виконана на 60-80% 
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10-20 Відповідь на питання неповна, з довгими розмірковуваннями, не послідовна. 

Показує, що студент недостатньо вміє самостійно мислити, не може навести 

приклади. 

Робота виконана на 40-60% 

0-10 Студент замість чіткого термінологічного визначення пояснює теоретичний 

матеріал на побутовому рівні, у відповіді не може виділити основного, погано 

орієнтується в навчальному матеріалі. Відповіді неточні, з грубими помилками. 

Передано лише окремі фрагменти відповідного матеріалу питання. 

Робота виконана на 10-30% 

0 Відповідь зовсім відсутня або не відповідає питанню. Студент не знає програмного 

матеріалу. 

Відповідь по суті є невірною. 

Робота виконана на 0% 

 

Поточний модульний контроль у форму тестування 
Правильних 

відповідей,% 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Бал 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1 семестр 

Форма контролю Максимальна кількість балів 

Виконання практичних завдань 8х4 бали = 32 балів 

Тести 8х2 = 16 балів 

Реферат та презентація 1х2 = 2 бали 

Поточний модульний контроль 1х10 балів= 10 балів 

Підсумковий контроль (екзамен) 40 

Всього: 100 

Курсова робота: 100 

 

2 семестр 

Форма контролю Максимальна кількість балів 

Виконання практичних завдань 8х4 бали = 32 балів 

Тести 8х2 = 16 балів 

Реферат та презентація 1х2 = 2 бали 

Поточний модульних контроль 1х10 балів= 10 балів 

Підсумковий контроль (екзамен) 40 

Всього 100 

 

 

Бали за курсову роботу 

Пояснювальна 

записка 

Ілюстративна 

частина 

Захист роботи Сума 

До 40 20 40 100 

 

9. Засоби навчання 

1. Менеджмент для дистанційного навчання. 

 Код доступу uun3udo в https://classroom.google.com/ 
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2. Опорний конспект лекцій з дисципліни.  

3. Методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи з 

дисципліни.  

4. Мультимедіа-, відео- і звуковідтворююча, проекційна апаратура 

(відеокамера, проектор, екран, смартдошка). 

5. Бібліотечні фонди (підручники і навчальні посібники, методичні 

рекомендації, наукова література тощо). 

 

10. Рекомендовані джерела інформації 

Основна література 

1. Бутко М. П. Виробничий менеджмент: [підручник] / М. П. Бутко. – К. : 

ЦУЛ, 2015. – 400 с. 

2. Дем’яненко С. І., В. Г. Кудлай Менеджмент агропромислових 

формувань [Електронний ресурс] : навч. посібник (практикум) / С. І. Дем’яненко, 

В. Г. Кудлай. — К. : КНЕУ, 2014. — 262, [2] с. 

3. Іртищева І.О., Кіщак І.Т.. Міжнародне виробниче співробітництво: 

Практикум / І.О. Іртищева, І.Т. Кіщак, Т.В. Порудєєва. – Миколаїв, 2017. – 300 с. 

4. Іртищева І.О.. Кіщак І.Т. Менеджмент і адміністрування: Навч. посібник 

/ І.О.Іртищева, І.Т.Кіщак, О.В. Штепа, В.М. Дьоміна, А.В. Слюсаренко, К.О. 

Глубоченко, А.О. Федосова. – Микоалаїв, 2017. – 344 с. 

5. Карлова О. А. Основи менеджменту і маркетингу : підручник / О. А. 

Карлова, С. І. Плотницька, М. К. Гнатенко. – Харків : Друкарня Мадрид, 2016. – 

228 с. 

6. Кредісов А. І. Історія вчень менеджменту: [підручник] /А. І. Кредісов. – 

К.: Знання України, 2015. 

7. Основи менеджменту. Теорія і практика : Навч. посіб. / Г.Є. Мошек, І.П. 

Миколайчук, Ю.І. Палеха, Ю.В. Поканєвич, А.С. Соломко, О.В. Коваленко, Н.В. 

Коваленко, В.С. Ціпуринда, Г.П. Сиваненко, О.І. Бєлова; за заг. ред. проф. 

Мошека Г.Є. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 528 с. 

8. Осовська Г.В. Менеджмент: підручник / Г.В. Осовська, О.А. Осовський 

– вид. 4-е, перероблене і доповнене. - К.: Кондор-Видавництво, 2015. - 563 с. 

9. Шкільняк М. М, Овсянюк-Бердадіна О. Ф., Крисько Ж. Л., Демків І. О. 

Менеджмент: Навчальний посібник. – Тернопіль: Крок, 2017 р. – 252 с. 

Додаткова література: 

1. Кравченко В. О. Менеджмент: Навчальний посібник. – Одеса: Атлант, 

2013 р. – 165 с.  

2. Кузьмін О.Є. Менеджмент. Навчальний посібник/ О. Є. Кузьмін, Н. Т. 

Мала, О. Г. Мельник, О. Р. Саніна. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 

2012. 
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3. Мазаракі А.А. Основи менеджменту: підручник для студентів вищих  

навчальних закладів / А.А. Мазаракі, О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник та ін.; за ред. 

А.А. Мазаракі. – Харків: Фоліо, 2014. – 846 с. 

4. Міжнародний бізнес : Вступ до спеціальності : навч. посіб. / О. В. 

Поліщук. –– К. : НАУ, 2013. –– 132 с. 

5. Міжнародний бізнес : навчальний посібник / О. М. Файчук, С. В. 

Сидоренко. – К. : НУБіП України, 2016. – 236 с. 

6. Ступницький О.І. Сучасні конкурентні стратегії ТНК. – К.: ВПЦ 

«Київський університет», 2013. – 416 с. 

7. Хрупович С.Є. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: 

навчальний посібник / Світлана Хрупович. – Тернопіль, 2017.- 137 с. 

Інформаційні ресурси 

1. http: // www.anbar.co.uk. – Зміст провідних світових журналів з 

менеджменту.  

2. http: // www.bank.gov.ua  – Національний банк України   

3. http: // www.ufs.kiev.ua – Український Фінансовий сервер 

4. http: // www.nau.kiev.ua – Нормативні акти України 

5. http: // www.liga.kiev.ua – Інформаційний бізнес портал компанії “Ліга”. 

6. http://www.ukrstat.gov.ua/ Державна служба статистики України 

7. http://www.management.com.ua/books/  - Бізнес-книги. 

8. https://video.management.com.ua/ - Бізнес-відео. 

http://www.bank.gov.ua/
http://www.ufs.kiev.ua/
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.liga.kiev.ua/
http://www.management.com.ua/books/
https://video.management.com.ua/

