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ВСТУП 

 

Анотація 

 

Навчальна дисципліна «Вступ до спеціальності» є складовою частиною 

циклу професійної підготовки початкового (короткого циклу) рівня вищої 

освіти, що належить до  обов’язкового вибору студента  з галузі знань 07 

«Управління та адміністрування» спеціальності «073 Менеджмент» освітньої 

програми «Менеджмент організацій і адміністрування». 

Навчальний курс допомагає набути знання та розуміння загального 

уявлення про систему вищої освіти в Україні та світі, сформувати уяву про 

професійну діяльність менеджера, теоретичні і методологічні основи 

менеджменту, функцій управління та новітніх тенденцій розвитку організацій. 

Ключові слова: менеджмент, організація, управління, менеджер, 

функції, навчальний процес. 

 

Summary 

 

The discipline "Introduction to the specialty" is part of the cycle of 

professional training of primary (short cycle) level of higher education, which 

belongs to the mandatory choice of students in the field of knowledge 07 

"Management and Administration" specialty "073 Management" educational 

program "Management of organizations and administration”. 

The training course helps to acquire knowledge and understanding of the 

general idea of the higher education system in Ukraine and the world, to form an 

idea of the professional activity of the manager, theoretical and methodological 

foundations of management, management functions and the latest trends in the 

development of organizations. 

Key words: management, organization, management, manager, functions, 

educational process. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність (освітня 

програма), освітній 

рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування» 
Обов’язкова 

 

Модулів – 1 

Спеціальність 

073  «Менеджмент» 

 

Освітня програма 

«Менеджмент 

організацій і 

адміністрування» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 

1-й - 
Електронний адрес 

РПНД 

на сайті Університету 

07141 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання - 
(назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 120 

1-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4; 

самостійної роботи 

студента –4. 

Освітній рівень: 

початковий (короткий 

цикл) 

15 год. - 

Практичні, семінарські 

45 год. - 

Лабораторні 

- год. - год. 

Самостійна робота 

60 год. - 

Вид контролю: 

екзамен 

Форма контролю: 

комбінована 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання дисципліни «Вступ до спеціальності» є формування 

у здобувачів вищої освіти відповідно до освітньо-професійної програми таких 

компетентностей: 

ЗК 5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК 10. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

СК 1. Здатність визначати та описувати характеристики організації; 

CК 10. Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість 

та мотивувати персонал організації. 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Передумови для вивчення дисципліни «Вступ до спеціальності» 

відсутні. 

 

4. Очікувані результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

здобувачів вищої освіти таких результатів: 

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

сучасних концепцій лідерства. 

РН 16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Основи вступу до спеціальності. 

Тема 1. Розвиток  вищої освіти в Україні та світі [2] стор. 164-179. 

Сутність і зміст вищої освіти. Освітньо - кваліфікаційні рівні вищої 

освіти. Стан та перспективи розвитку вищої освіти України. Європейська і 

світова інтеграція в галузі освіти. Якість вищої освіти: сутність, оцінка, 

управління. 

Тема 2. Навчальний процес та його особливості у ВНЗ [2] стор. 100-

119. 

Структура процесу навчання у ВНЗ. Зміст освіти у вищій школі. Функції 

навчання у вищій школі. Викладач та його функції у ВНЗ.  Форми організації 

навчання. Сутність освітніх програм спеціальності 073 «Менеджмент». 
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Контроль за успішністю та шкала оцінювання навчальних досягнень студента 

та викладача. 

Тема 3. Теоретичні основи менеджменту [1] стор. 21-35, [4] стор. 9-20, 

[5] стор. 7-26. 

Сутність і значення менеджменту. Характеристика основних підсистем 

менеджменту організації. Функції менеджменту. Професійні завдання 

менеджера. Рівні менеджменту. 

Тема 4. Організація як об’єкт управління [3] стор. 7-31, [4] стор. 26-33, 

[5] стор. 41-53. 

Організація як об’єкт управління. Підприємницьке середовище 

організацій. Внутрішнє середовище. Зовнішнє середовище. Характеристика 

основних підсистем організації. Особливості управління на основних етапах 

життєвого циклу організації. 

Тема 5. Підготовка та прийняття управлінських рішень [4] стор. 40-48. 

 Сутність управлінських рішень. Етапи розробки і прийняття 

управлінських рішень. Класифікація управлінських рішень. Процес ухвалення 

управлінських рішень. Методи прийняття управлінських рішень 

 

Змістовий модуль 2. Особливості менеджменту в сучасних умовах 

розвитку організацій 

 

Тема 6. Функції менеджменту [3] стор. 57-64, [4] стор. 60-121, [5] стор. 

96-125. 

 Основні функції менеджменту. Сутність  планування як функції 

управління. Стратегічне та оперативне управління. Сутність функції 

організації та базові передумови побудови структур управління. Сутність 

мотивації як функції управління. Сутність та призначення контролю. Процес 

контролю. 

Тема 7. Етичні основи менеджменту [4] стор. 128-141, [5] стор. 179-

200. 

Поняття та види етики управління Соціальна відповідальність 

підприємств у менеджменті. Етичні норми менеджера. Етика ділових 

стосунків. Підходи до формування суспільно позитивного іміджу організації. 

Кодекси організаційної поведінки. Соціальні проекти та ініціативи для 

забезпечення суспільно позитивного іміджу організації. 

Тема 8. Методи менеджменту [3] стор. 126-144, [5] стор. 35-41. 

Сутність методів менеджменту. Класифікація методів менеджменту. 

Економічні методи менеджменту. Адміністративні методи менеджменту.  

Соціально-психологічні методи менеджменту. 
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Тема 9. Керівництво та лідерство. [3] стор. 246-249, [4] стор. 201-219, [5] 

стор. 149-160. 

 Сутність та моделі лідерства. Гендерний та інтелектуальний складники 

в менеджмент. Завдання менеджера щодо керівництва в організації. Основи 

керівництва: вплив та влада. Форми впливу та влади. Теорії лідерства. 

Типологія лідерів. 

Тема 10. Комунікації та формування команд в організації [3] стор. 249-

256, [4] стор. 219-265, [5] стор. 130-143. 

 Формування команд організації. Типи команд. Поняття комунікацій і 

комунікаційного процесу. Управління командами. Управління конфліктами в 

командах. Сутність та значення комунікацій. Інформаційне середовище 

комунікацій. Розвиток комунікативних навичок. 

Тема 11. Результативність та ефективність менеджменту [1] стор. 362-

384, [3] стор. 311-333, [5] стор. 200-210. 

Ефективність функціонування організації: сутність, значення та види.  

Результативність і ефективність менеджменту. Чинники впливу на 

ефективність управління. Критерії ефективності менеджменту. Методи 

підвищення ефективності управління. 

Тема 12. Сучасна модель менеджера [1] стор. 270-279, [3] стор. 267-

273. 

 Основні якості та компетентність менеджера. Тактика ділового 

спілкування. Основні функції менеджера в управлінні організації.  

Тема 13. Сутність та основні складові зарубіжних моделей 

менеджменту [1] стор. 121-135, [3] стор. 221-246. 

 Особливості підготовки менеджерів в Японії, США, Україні. 

Американська та японська моделі менеджменту. Сутність 

західноєвропейських моделей менеджменту.  
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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 Основи вступу до спеціальності 

Тема 1. Розвиток  вищої освіти в Україні та світі. 8 1 1  6 

Тема 2. Навчальний процес та його особливості у ВНЗ. 8 1 1  6 

Тема 3. Теоретичні основи менеджменту. 10 2 2  6 

Тема 4. Організація як об’єкт управління. 11 1 4  6 

Тема 5. Підготовка та прийняття управлінських рішень. 14 1 6  7 

Тема 6. Функції менеджменту. 9 1 4  4 

Разом за змістовим модулем 1 60 7 18  35 

Змістовий модуль 2. Особливості менеджменту в сучасних умовах організацій 

Тема 7. Етичні основи менеджменту. 9 1 4  4 

Тема 8. Методи менеджменту. 9 2 4  3 

Тема 9. Керівництво та лідерство.  9 1 4  4 

Тема 10. Комунікації та формування команд в організації.  8 1 4  3 

Тема 11. Результативність та ефективність менеджмент.  9 1 4  4 

Тема 12 Сучасна модель менеджера. 8 1 4  3 

Тема 13. Сутність та основні складові зарубіжних моделей 

менеджменту. 

8 1 3  4 

Разом за змістовим модулем 2 60 8 27  25 

Разом за курсом 120 15 45  60 
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Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1-й семестр 

1 Розвиток  вищої освіти в Україні та світі. 1 

2 Навчальний процес та його особливості у ВНЗ. 1 

3 Теоретичні основи менеджменту. 2 

4 Організація як об’єкт управління. 4 

5 Підготовка та прийняття управлінських рішень. 6 

6 Функції менеджменту. 4 

7 Етичні основи менеджменту. 4 

8 Методи менеджменту. 4 

9 Керівництво та лідерство.  4 

10 Комунікації та формування команд в організації.  4 

11 Результативність та ефективність менеджменту.  4 

12 Сучасна модель менеджера. 4 

13 Сутність та основні складові зарубіжних моделей менеджменту. 3 

 Разом  45 

 

Самостійна робота 

Самостійна робота передбачає підготовку до лекційних занять; самостійне 

поглиблення знання за темами дисципліни; підготовку до практичних  робіт; 

написання рефератів та підготовку презентацій; підготовку до  поточних 

модульних контрольних робіт; підготовку до екзамену. 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 

• підготовка до лекційних занять – 1 година на 1 лекцію; 

• підготовка до практичних занять – 1-2  години на 1 заняття; 

• підготовка до контрольних заходів – 15-30 годин на 1 захід. 

 

Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Підготовка до лекцій 7 

2 Підготовка до практичних робіт: 

- вивчення тем курсу за списком основної літератури для 

виконання тестів та обґрунтування практичних завдань; 

- написання рефератів та їх презентація 

15 

 

 

8 

3 Підготовка до модульних контрольних робіт 15 

4 Підготовка до екзамену 15 

Разом 60 
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6. Засоби діагностики результатів навчання та методів їх демонстрування 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 

використовуються такі методи оцінювання знань: 

- вирішення ситуаційних завдань; 

- написання рефератів та їх презентація; 

- поточний модульний контроль; 

- екзамен. 

 

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 від 60 до 

80 балів. Питома вага заключного екзамену в загальній системі оцінок - 20 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. 

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після досягнення 

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

передбачених чинним законодавством. 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання 

 

Виконання практичних робот 

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання 

4 Робота виконана у встановлений термін. Студент самостійно 

визначає тип задачі і раціонально розв’язує її. Може 

розв’язувати комбіновані задачі. Задачі вирішено вірно, у 

висновках проведена коректна інтерпретація результатів. 
Надані повні усні відповіді на запитання стосовно ситуаційних 

задач. 

3-2 Робота виконана самостійно з порушенням встановлених 

термінів. Студент самостійно визначає тип задачі і 

раціонально розв’язує її. Може розв’язувати комбіновані 
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задачі. Студент надає відповідь не на всі запитання під час 

обговорення ситуаційних задач. 

1 Робота виконана з порушенням встановлених термінів. 

Студент наводить потрібні формули. Розв’язує задачу 

користуючись алгоритмом. У висновках є помилки та 

неточності. 

0 Студент не виконує завдання 

 Максимальна оцінка студента за даний компонент програми: 

ЗМ 1 – 24 балів (6 робіт по 4 бали), ЗМ 2 - 28 балів (7 робіт по 

4 бали) 

 

Написання реферату та його презентація  

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання 

8 Робота виконано вірно, логічно, містить аналіз, 

систематизацію, узагальнення, використані міжпредметні 

зв’язки, містить аргументовані висновки 

7-6 Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна; 

допущені несуттєві помилки та неточності у викладенні 

матеріалу 

5-4 Відповідь частково правильна, містить неточності, 

недостатньо обґрунтована 

3-2 Робота не носить дослідницького характеру, не має аналізу і 

не відповідає вимогам, які пред’являються до написання есе, 

дайджест. У роботі немає висновків або вони носять 

декларативний характер. 

0 Студент не виконує завдання. 

 Максимальна оцінка студента за даний компонент програми: 

ЗМ2: 8 балів – (1 реферат - 8 балів)  

 

Поточний модульний контроль 

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання 

10 Робота виконана самостійно. Відповіді на питання правильні, 

повні, інформативні, містять аналіз, систематизацію, 

узагальнення, використані міжпредметні зв’язки. 

8 У роботі відповіді в цілому правильні, достатньо повні, логічні; 

допущені несуттєві помилки та неточності у викладенні 

матеріалу.  

6 У роботі відповіді частково правильні, містять неточності, 

недостатньо обґрунтовані. 

4 У роботі відповіді мають суттєві помилки, аргументи не 

сформульовані, використовується невірна термінологія.  

0 Робота не виконана 
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 Максимальна оцінка студента за даний компонент програми: 

ЗМ 1 - 10 балів за ПМК; ЗМ 2 - 10 балів за ПМК  

 

Оцінювання відповідей на екзамені 

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання 

20 Студент повністю володіє навчальним матеріалом по 

дисципліні, вільно, самостійно та аргументовано його 

викладає під час усних відповідей на теоретичні питання та 

письмових відповідей на питання практичного вмісту. 

Завдання, які виносяться на екзамен виконані без помилок. 

15 Студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 

обґрунтовано викладає його під час усних відповідей, 

здебільшого розкриває зміст практичних завдань. Правильно 

виконав більшість завдань. 

10 Студент володіє навчальним матеріалом поверхово, 

фрагментарно. Загалом студент володіє навчальним 

матеріалом, викладає його основний зміст під час усних 

відповідей та письмового завдання. Допускає окремі 

неточності та помилки. 

5 Студент недостатньо володіє навчальним матеріалом. Не в 

змозі викласти зміст більшості питань екзаменаційного білета 

під час усних відповідей. Допускає при цьому суттєві 

помилки. Правильно виконав одне завдання. 

0 Студент не з’явився на екзамен. 

 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 
 

Форма контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма 

Виконання практичних завдань 13х4 бали = 52 бали 

Реферат та його презентація 8 балів 

ПМК 1                       10 балів 

ПМК 2 10 балів 

Екзамен 20 балів 

Всього: 100 

 

 

9. Засоби навчання 

• дистанційне навчання за допомогою Google Classroom;  

• мультимедіа-, проекційна апаратура (проектори, екрани тощо);  

• комп’ютери, комп’ютерні системи та мережі;  
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•бібліотечні фонди (підручники і навчальні посібники, методичні рекомендації, 

наукова література тощо).  
 

10. Рекомендовані джерела інформації 

 

Основна література 

1. Назарчук Т. В. Менеджмент організацій: Навчальний посібник. / Н 19 Т. В. 

Назарчук, О. М. Косіюк - К.: «Центр учбової літератури». 2015. 560 с. 

2. Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / 

Нац. акад. пед. наук України ; [редкол.: В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий 

(заст. голови), А. М. Гуржій (заст. голови), О. Я. Савченко (заст. голови)] ; за заг. 

ред. В. Г. Кременя. — Київ : Педагогічна думка, 2016. — 448 с. (До 25-річчя 

незалежності України) 

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

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

4. Стахів О. Г., Явнюк О. І., Волощук В. В. Вступ до менеджменту: 

Навчальний посібник. / За наук. ред. док. екон. наук, проф. М. Г. Бойко. – Івано-

Франківськ, «Лілея-НВ», 2015. 336 с. 

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

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

 

Допоміжна література 

1. 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. 

2. 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. 

3. Положення про організацію самостійної роботи студентів у 

Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова. 

Укладачі: А.В. Лабарткава, В.В. Савочкіна, В.В. Івата. Миколаїв: Навчальний 

відділ НУК, 2020 р.  

4. Положення  про  організацію  освітнього процесу  у  Національному  

університеті кораблебудування  імені  адмірала Макарова. Є.І. Трушляков,  С.О. 

Слободян, А.В. Лабарткава,  В.В. Івата, В.В. Савочкіна. Миколаїв, НУК, 2020. 

URL: 

http://www.nuos.edu.ua/university/dokumenty/polozhennya/?ELEMENT_ID=1420 

5. Свидрук І. І. Концептуально-методологічні основи розвитку 

креативного менеджменту національного господарства України: монографія / І. 

І. Свидрук. – Львів : Растр-7, 2018. – 450 с 

6. Jabarzadeh Y., Sanoubar N., Vahdat A. & Khosravi F. Saghezchi The 

Role of Shared Leadership and Communication in Promoting Strategic Consensus and 

http://www.nuos.edu.ua/university/dokumenty/polozhennya/?ELEMENT_ID=1420
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Performance. Management & Organizational History, Volume 16, Issue 4 2019,  р. 

220-234. 

7. Irtyshcheva, I. Kramarenko, S. Shults, Y. Boiko, K. Blishchuk, N. 

Hryshyna, N. Popadynets, І. Dubynska, O. Ishchenko and D. Krapyvina. Building 

favorable investment climate for economic development. Accounting. 2020. Volume 

6 Number 6. р. 487-494.  

 

Інформаційні ресурси в інтернет 

1.Бібліотека імені В. Вернадського. URL: www.nbuv.gov.ua 

2. Державна служба статистики України. URL: www.ukrstat.gov.ua 

3. Законодавство України. URL: www.rada.gov.ua 

4. Міністерство освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua 

5. Кабінет Міністрів України. URL: http: www.kmu.gov.ua. 
 

http://www.ukrstat.gov.ua/
https://mon.gov.ua/ua

