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Анотація курсу

Навіщо вивчати дисципліну? Ви цілеспрямовані, комунікабельні, впевнені в собі ? Любите
навчатися, пізнавати нове? Бажаєте бути рішучім(ою), здатним(ою) займати високу посаду, гарно
заробляти, мати відрядження за кордон й багато цікавих зустрічей, знайомств і навчитися відстоювати
активну життєву позицію?

Хочете засвоїти мистецтво управління: бути лідером(кою); керувати людьми; працювати в команді; 
ставити задачі і їх вирішувати; мати системне мислення, стратегічне бачення й бути відкритими(ою) і 
вмотивованим(ою) до інноваційних ідей та рішень? А взагалі - досягти успіху у житті? 

Вивчення дисципліни  “Основи менеджменту “  для тих, хто бажає успіху!

Як навчатися? За допомогою активних методів навчання з використанням ІТ-технологій та новітніх 
інструментів таких, як гейміфікація, групова робота, кейс-методи, ділові та рольові ігри. 

Який кінцевий результат? Програма дисципліни є цікавою та надасть старт для подальшого
навчання і професійного розвитку - формування комплексу компетентностей для успішного
виконання функцій і завдань управлінської діяльності, побудови кар’єри успішного керівника.

Давайте разом йти до досягнення Вашого успіху!



Мета вивчення дисципліни: формування у майбутніх фахівців системи поглядів 
і спеціальних знань у сфері управління для забезпечення підвищення власної 

ефективності та реалізації їх у практичній діяльності

Компетентності  загальні:
• ЗК 2. Здатність зберігати та

примножувати моральні,
культурні, наукові цінності та
примножувати досягнення
суспільства на основі розуміння
історії та закономірностей
розвитку предметної області, її
місця у загальній системі знань.

• ЗК 3. Здатність до абстракт-ного
мислення, аналізу, синтезу.

• ЗК 8. Навички використання
інформаційних і комунікаційних
технологій.

• ЗК 10. Здатність до прове-дення
досліджень на відповідному рівні.

Компетентності спеціальні:
• СК 1. Здатність визначати та

описувати характеристики
організації.

• СК 5. Здатність управляти
організацією та її підрозді-лами
через реалізацію функ-цій
менеджменту.

• СК 7. Здатність обирати та
• використовувати сучасний

інструментарій менеджменту.
• СК 12. Здатність аналізувати й

структурувати проблеми орга-
нізації, формувати обґрунтовані
рішення.

• СК 14. Розуміти принципи
психології та використовувати їх
у професійній діяльності.



Очікувані результати навчання

ПР 3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту,
сучасних концепцій лідерства.

ПРН 4. Демонструвати навички виявлення проблеми та обґрун-тування
управлінських рішень.

ПР 5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації
ПРН 6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації,

розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень.
ПРН 8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення

ефективності діяльності організації.
ПРН 9. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної ро-боти.
ПРН 10. Показувати навички обґрунтування дієвих інструментів

мотивування персоналу організації .
ПРН 16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення,

відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.
ПРН 17. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під

керівництвом лідера.



Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

• Тема 6. Керівництво в системі
менеджменту.

• Тема 7. Методи менедж-менту.
• Тема 8. Комунікації та

управлінські рішення в
менеджменті.

• Тема 9. Етика і
відповідальність у менедж-
менті.

• Тема 10. Ефективність
менеджменту.

• Тема 1. Загальні соціально-
економічні основи менедж-менту.

• Тема 2. Еволюція теорії та
практики управління.

• Тема 3. Організація як соціальне
явище в менеджменті.

• Тема 4. Закономірності і
принципи менеджменту.

• Тема 5. Функції, процес і
механізм менеджменту.
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