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1. Опис дисципліни 

Найменування показників Характеристика дисципліни

Обов'язкова / вибіркова дисципліна обов’язкова дисципліна
Семестр 6
Кількість кредитів  5
Загальна кількість годин 150
Кількість модулів 1
Лекції, годин 45
Практичні/ семінарські, годин 30
Лабораторні, годин -
Самостійна робота, годин 75
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних 5
самостійної роботи студента 5
Вид контролю екзамен

2. Мета та завдання дисципліни 
 

Мета - формування системи фундаментальних знань з менеджменту, спосо-
бів, механізмів та інструментарію системного управління організацією. 

Завдання - 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.



3. Структура дисципліни 

Кількість годин
Назви змістових модулів і тем усього У тому числi

л п/с лаб срс
1 2 3 4 5 6

Модуль 1
Змістовий модуль 1. Менеджмент: функціональний аспект

Тема 1. Поняття і сутність менеджменту 14 4 2 8
Тема 2. Планування в організації 17 6 4 7
Тема 3. Організація як функція
управління 15 4 4 7

Тема 4. Мотивація як функція управління 15 4 4 7
Тема 5. Управлінський контроль 15 4 4 7
Разом за змістовим модулем 1 76 22 18 36

Змістовий модуль 2. Менеджмент: соціально-психологічний аспект
Тема 6. Комунікації в системі управління
організацією 14 4 2 8

Тема 7. Лідерство 14 4 2 8
Тема 8. Конфлікти в менеджменті 14 4 2 8
Разом за змістовим модулем 2 42 12 6 24

Змістовий модуль 3. Результативність менеджменту
Тема 9. Прийняття управлінських рішень 17 6 3 8
Тема 10. Ефективність управління 15 5 3 7
Разом за змістовим модулем 3 32 11 6 15
Усього годин 150 45 30 75

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять
№ з/п Вид та тема заняття Години

1. Семінар – розгорнута бесіда 
Поняття і сутність менеджменту 2

2. Семінар запитань і відповідей 
Планування в організації 4

3. Семінар запитань і відповідей 
Організація як функція управління 4

4. Семінар – розгорнута бесіда  
Мотивація як функція управління 4

5. Семінар з виконанням розрахункових задач  
Управлінський контроль 4

6. Семінар – дискусія  
Комунікації в системі управління організацією 2

7. Семінар – дискусія  
Лідерство 2

8. Семінар – розгорнута бесіда  
Конфлікти в мененджменті 3

9. Семінар запитань і відповідей  
Прийняття управлінських рішень 3

10. Семінар запитань і відповідей  
Ефективність управління 3



5. Індивідуальні завдання

1. Огляд періодичної і монографічної наукової літератури.
2. Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою.
3. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, всеукраїн-

ських та міжнародних семінарах та конференціях. 



6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Змістовий модуль 1. Менеджмент: функціональний аспект

Семінар – розгор-
нута бесіда  

Поняття і сутність 
менеджменту

8

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: еволюція поглядів 
на сутність менеджменту; співвідношення категорій 
“управління”, “менеджмент”, “адміністрування”, “керу-
вання”; емпіричний підхід до менеджменту; управління 
як наука і мистецтво; функції менеджменту; цикл 
менеджменту; сучасне тлумачення ролі і сутності 
менеджменту. 
Джерела [1 - 6, 12, 19]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, 
заслуховування та 

обговорювання 
доповідей

Семінар запитань і 
відповідей  

Планування в 
організації

7

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: поняття і сутність 
планування в системі управління; поняття “плану-
вання”; місце планування серед функцій управління; 
основні елементи системи планування; етапи процесу 
планування: визначення цілей; розробка стратегії; типи 
планів в організації; стратегічне планування в 
організації.  
Джерела [1-4, 12, 19]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, 
заслуховування та 

обговорювання 
доповідей

Семінар запитань і 
відповідей  

Організація як 
функція 

управління

7

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: сутність функції 
організації та її місце в системі управління; поняття 
“організація” та “організаційна діяльність”; основні 
складові організаційної діяльності; організаційна струк-
тура як результат організаційної діяльності; основи 
теорії організації.  
Джерела [1- 4, 12, 18, 19]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, 
заслуховування та 

обговорювання 
доповідей

Семінар – розгор-
нута бесіда  

Мотивація як 
функція 

управління

7

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: поняття і сутність 
мотивації; мотивація як фактор забезпечення успіху 
діяльності організації; сутність мотивування; теорії 
змісту мотивації.  
Джерела [1- 4, 12, 17, 18, 19]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, 
заслуховування та 

обговорювання 
доповідей

Семінар з вико-
нанням розрахун-

кових задач  
Управлінський 

контроль

7

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: поняття та процес 
контролю його місце в системі управління; етапи про-
цесу контролю: вимірювання процесів; порівняння 
реального виконання із стандартами; оцінка та реакція; 
класифікація інструментів управлінського контролю; 
ефективність  контролю. 
Джерела [1-4, 12, 18, 19]. 
2. Самотестування. 
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу ситуа-
ційних завдань та задач

Тестування,  
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування,  

розв’язання ситуаційних 
завдань та задач 



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Змістовий модуль 2. Менеджмент: соціально-психологічний аспект

Семінар – дискусія 
Комунікації в сис-

темі управління 
організацією

8

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: поняття і процес 
комунікації; міжособові та організаційні комунікації; 
управління організаційними комунікаціями. 
Джерела [3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 19, 23]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, 
заслуховування та 

обговорювання 
доповідей

Семінар – дискусія 
Лідерство 8

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: поняття та при-
рода лідерства; теорія особистих якостей лідера; кон-
цепції поведінки лідера; концепції ситуаційного лідер-
ства; сучасні концепції лідерства. 
Джерела [1- 4, 13, 17, 18, 19]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, 
заслуховування та 

обговорювання 
доповідей

Семінар – розгор-
нута бесіда  

Конфлікти в 
мененджменті

8

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: природа конфлікту 
та керівництво конфліктною ситуацією в організації; 
види конфліктів; умови та причини виникнення кон-
фліктів; методи розв’язання конфліктів. 
Джерела [1- 4, 13, 17, 18, 19]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, 
заслуховування та 

обговорювання 
доповідей

Змістовий модуль 3. Результативність менеджменту

Семінар запитань і 
відповідей  

Прийняття управ-
лінських рішень

8

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: поняття і моделі 
прийняття рішень; процес прийняття рішень; методи 
творчого пошуку альтернативних варіантів. 
Джерела [1- 4, 12, 13, 19, 22, 23]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, 
заслуховування та 

обговорювання 
доповідей

Семінар запитань і 
відповідей  

Ефективність 
управління

7

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: ефективність 
діяльності організації; підходи до вивчення організацій-
ної ефективності; ефективність управління. 
Джерела [1- 4, 12, 13, 16, 19]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, 
заслуховування та 

обговорювання 
доповідей

7. Результати навчання

1. Уміння розробляти організаційну структуру підприємства
2. Уміння формувати модель управлінської команди
3. Уміння застосовувати процедури контролю

4. Уміння оцінювати інформацію, що використовує підприємство стосовно її достовірності та 
об’єктивності

5. Уміння приймати управлінські рішення

8. Форми навчання
Лекції, практичні заняття, самостійна робота (підготовка презентацій, рефе-

ратів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком 
літератури).



9. Методи оцінювання
Поточне оцінювання на практичних заняттях, усні презентації, письмові 

екзамени в тестовій формі (комп’ютерне тестування).



10. Розподіл балів, які отримують студенти
Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень сфор-

мованності компетентностей  студента  оцінюються у випадку проведення екза-
мену: на протязі семестру (50 балів) та при проведені підсумкового контролю -
екзамену (50 балів).

Оцінювання протягом семестру  
Вид роботи/бали

№ теми 
практичного 

заняття
Тестові 

завдання
Задачі, 

завдання, 
кейси тощо

Обговорення 
теоретичних 
питань теми

Індивідуальне 
завдання ПМК Сума 

балів

Модуль 1

Змістовий модуль 1
Тема 1 1 1 2

Тема 2 1 1 1 3

Тема 3 1 1.5 1.5 4

Тема 4 1 1.5 1.5 4

Тема 5 1 1.5 1.5 2 3 9
Разом 
змістовий 
модуль 1

5 5.5 6.5 2 3 22

Змістовий модуль 2
Тема 6 1 1.5 1.5 4

Тема 7 1 1.5 1.5 4

Тема 8 1 1.5 1.5 2 6
Разом 
змістовий 
модуль 2

3 4.5 4.5 2 14

Змістовий модуль 3
Тема 9 1 2 1.5 4.5

Тема 10 1 2 1.5 2 3 9.5
Разом 
змістовий 
модуль 3

2 4 3 2 3 14

Усього 
модуль 1 10 14 14 6 6 50



Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням
комп’ютерної програми «TestXPro»

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума 
складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань).
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу) проводиться на 

основі інформації, яку надає комп’ютер за результатами тестування (кількість пра-
вильних відповідей). Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в 
один бал.

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом під-
биття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове 
завдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини.

Шкала оцінювання практичної частини
Сума балів Критерії оцінювання

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і пропо-
зиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в розра-
хунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані

4
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не
менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи 
оформленні, прийняте рішення не аргументовано



Оцінювання студентів при проведенні екзамену без використання
комп’ютерної програми «TestXPro»

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. 
Сума складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань). 
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу)  проводиться на 
основі підрахунку кількості правильних тестів. Правильна відповідь на одне тестове 
завдання оцінюється в один бал.

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом під-
биття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове за-
вдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини.

Шкала оцінювання практичної частини
Сума балів Критерії оцінювання

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і пропо-
зиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в розра-
хунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані

4
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не
менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи 
оформленні, прийняте рішення не аргументовано



Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за 

результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів.
Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних результатів 
вивчення дисципліни (модулю).

Оцінка
100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала

90-100 A 5, «відмінно»
80-89 B 4, «добре»
75-79 C
70-74 D 3, «задовільно»
60-69 E
59-30 FX 2, «незадовільно»
0-29 F

11. Методичне забезпечення

1. Електронний конспект лекцій.
2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни.
3. Комплекти індивідуальних завдань.
4. Навчальна та наукова література, нормативні документи.
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