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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Загальна 
характеристика 

Форма навчання денна 
Мова викладання українська 

Курс / семестр 3, семестр: 5-й 
Кількість годин 180 

Кількість кредитів 6 
Лекції (Л) 

практичні заняття П) 
самостійна робота (С) 

Л 54 
П 30 
С 96 

Анотація 

Дисципліна «Менеджмент та адміністрування» є нормативною складовою навчального 
плану, входить до циклу дисциплін професійної підготовки, яка охоплює всі тематичні 
блоки, для формування у майбутніх фахівців сучасного управлінського мислення та системи 
спеціальних знань у сфері менеджменту, розуміння концептуальних основ системного 
управління організаціями, набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища 
організації та прийняття адекватних управлінських рішень. 

Формат 
навчання 

Очний (offline) / Заочний (extramural) – курс має супровід в системі дистанційного навчання, 
структуру, контент, завдання і систему оцінювання 

Технічне й 
програмне 

забезпечення/ 
обладнання 

Вивчення дисципліни передбачає використання комп’ютерної техніки та програмних 
продуктів: Power Point, Microsoft Office Excel, Microsoft Word 

Методи та 
техніки 

навчання 

Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з використанням інноваційних 
технологій: лекції (оглядова, тематична, проблемна, лекція-візуалізація); семінарські / 
практичні / (презентація, дискусія, «мозковий штурм», тестування / ситуаційний аналіз / 
розрахунково-аналітичні завдання); індивідуальні консультації; робота в малих групах 

Пререквізити Вивчення дисципліни базується на знаннях з таких дисциплін, як: «Філософія», «Історія 
економіки та економічної думки», «Економічна теорія», «Мікроекономіка».  
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Постреквізити Вивчення дисципліни є передумовою до вивчення таких дисциплін, як: «Фінансовий 
менеджмент», «Тайм – менеджмент», «Ризик – менеджмент» «Інвестиційний менеджмент».  

Мета 
дисципліни 

Формування у здобувачів вищої освіти знань та навичок з питань сучасного управлінського 
мислення, системи спеціальних знань у галузі менеджменту, розуміння концептуальних 
основ системного управління організаціями и спеціальних знань у галузі менеджменту, 
практичних навичок, фахових компетентностей щодо ефективної комунікаційної взаємодії, 
самовдосконалення, до системного мислення, творчого пошуку, комплексного аналізу 
проблеми, прийняття рішень, самоменеджменту та планування власної кар'єри, здатність 
працювати в команді.  

Завдання 
дисципліни 

Завданням дисципліни «Менеджмент та адміністрування» є теоретична підготовка 
студентів із питань сутності основних понятійних категорій менеджменту, а саме: 
− формування та реалізації принципів та закономірностей становлення та розвитку 
менеджменту; 
− змісту та послідовності реалізації функцій менеджменту; 
− формування та взаємозв’язку системи методів управління в практиці функціонування 
сучасних організацій; 
− послідовності розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень; 
− інформаційного та комунікаційного забезпечення процесів управління; 
− застосування стилів керівництва та лідерства в менеджменті; 
− розрахунку показників ефективності менеджменту. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
Компетентності та програмні результати навчання 

Загальні компетентності Програмні результати навчання 
ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 
ЗК02. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  
ЗК03. Здатність планувати та управляти часом. 
ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями. 
ЗК09. Здатність бути критичним і самокритичним.  
ЗК10. Здатність виявляти ініціативу та лідерські 

якості.  
ЗК11. Здатність швидко адаптуватись до нових 

умов.  
ЗК13. Здатність працювати у команді. 
ЗК15. Здатність працювати автономно. 

ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та 
принципи фінансової науки, особливості 
функціонування фінансових систем.  

ПР12. Застосовувати теоретичні знання та 
практичні навички управління для прийняття 
ефективних управлінських рішень. 

ПР17. Вміти абстрактно мислити, застосовувати 
аналіз та синтез для виявлення ключових 
характеристик фінансових систем, а також 
особливостей поведінки їх суб’єктів. 

ПР18. Спілкуватись в усній та письмовій формі 
державною та іноземною мовами у професійній 
діяльності, володіти фаховою термінологією.  

ПР19. Застосовувати набуті теоретичні знання для 
розв’язання практичних завдань та змістовно 
інтерпретувати отримані результати. 

ПР20. Визначати та планувати можливості 
особистого професійного розвитку, виконуючи 
професійні функції у сфері фінансів, банківської справи 
та страхування.  

ПР21. Демонструвати базові навички гнучкого, 
креативного та критичного мислення у дослідженнях та 
професійному спілкуванні, виявляти ініціативу та 
лідерські якості, швидко адаптуватись до нових умов, 
продукувати інноваційні ідеї.  

ПР22. Підтримувати відповідний рівень знань, 
вміти застосовувати набуті знання на практиці та 
підвищувати професійну кваліфікацію фахового 
менеджера у сфері фінансів, банківської справи та 
страхування.  

ПР23. Виявляти навички самостійної роботи та 
виконувати функціональні обов’язки в групі, 
пропонувати обґрунтовані фінансові рішення.  

ПР24. Дотримуватись професійної етики та вміти 
нести відповідальність за результати діяльності.  

ПР25. Вміти планувати та управляти часом і 
реалізовувати ефективні комунікації у сфері фінансів, 
банківської справи та страхування.  

ПР26. Застосовувати отримані фундаментальні 
знання та навички для організації, розвитку та 
управління власною справою. 

Фахові компетентності 

ФК09. Здатність до пошуку, аналізу та 
використання інформації для вирішення 
професійних завдань, формування аналітичних 
висновків та прийняття управлінських рішень у 
сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ФК12. Здатність виконувати функції планування, 
управління та контролю у сфері фінансів, 
банківської справи та страхування. 

ФК13. Здатність оцінювати ефективність 
управлінських рішень та проводити дослідження 
у сфері управління. 

ФК15. Здатність здійснювати ефективні 
комунікації в процесі управління у сфері 
фінансів, банківської справи та страхування. 

ФК16. Здатність визначати, обґрунтовувати та 
брати відповідальність за професійні рішення. 
ФК17. Здатність підтримувати належний рівень 
знань та постійно підвищувати свою професійну 
підготовку. 



Очікувані 
результати 
навчання 

Вимоги щодо знань і умінь, набутих внаслідок вивчення дисципліни: 
а) знати 
 роль та особливості управління як наукової теорії та виду діяльності в сучасному 

суспільстві, його структури та складових;  
 особливості і закономірності основних явищ і процесів в менеджменті, його 

відмінних рис від управління;  
 послідовність основних етапів становлення теорії менеджменту, а також 

методологічного підґрунтя класичних шкіл і напрямів з менеджменту, в т.ч. 
вітчизняних;  

 різноманітність процесів розвитку організацій у сучасному світі, їх зв’язку з іншими 
процесами, що відбуваються у суспільстві; 

 закони, закономірності та принципи менеджменту, невід’ємною умовою 
функціонування яких є прийняття ефективних управлінських рішень у середовищах 
різного типу;  

 сутність та складових процесу управління організацією як соціально-економічною 
системою; 

 принципи побудови раціональних організаційних структур управління; 
 зміст, взаємозв’язки та особливості реалізації функцій менеджменту, в т.ч. 

планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання; 
 сутність методів менеджменту та умов їх застосування в залежності від умов та 

факторів функціонування організацій; 
 поняття, різновидів та методів прийняття та реалізації управлінських рішень в 

організації;  
 економічні основи функціонування організації для збору інформації з метою 

прийняття рішень, планування діяльності та контролю;  
 особливості застосування стилів керівництва та лідерства в процесі прийняття 

управлінських рішень; 
 сутність процесів відповідальності та етики в менеджменті;  
 методичні підходи до визначення ефективності управління, в організаціях різних 

організаційно-правових форм. 
б) уміти 
 формулювати місію організації на підставі системного аналізу потенціалу організації та 

факторів зовнішнього середовища;  
 застосовувати сучасні принципи, закони та закономірності розвитку менеджменту в 

організації;  
 формулювати цілі та планувати роботу структурних підрозділів та менеджерів 

організації;  
 структурувати управлінські завдання, відповідно до чисельності та рівня кваліфікації 

виконавців, визначати черговість робіт та розраховувати термін їх виконання;  
 ідентифікувати структуроутворюючі елементи організаційних структур управління; 
 здійснювати ефективний контроль та оперативне регулювання в процесі 

функціонування структурних підрозділів організацій;  
 виявляти фактори забезпечення результатів діяльності організацій як соціально-

економічних систем; 
 розробляти заходи щодо побудови ефективної системи мотивування персоналу; 
 удосконалювати та розвивати систему менеджменту організації, зокрема, з 

урахуванням провідного світового досвіду; 
 обґрунтовувати управлінські рішення та забезпечувати їх правомочність; 
 використовувати в залежності від ситуації ефективні технології розробки, прийняття 

та реалізації управлінських рішень; 
 використовувати дієві методи менеджменту (економічні, адміністративно-

розпорядчі, соціально-психологічні);  
 налагоджувати ефективні комунікації в управлінні;  
 оцінювати результативність та ефективність менеджменту. 

СТРУКТУРА КУРСУ 
Години: 

Тема Результати навчання Завдання 
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МОДУЛЬ 1. Теоретичні засади менеджменту та адміністрування. 



2 2 5 Тема 1. Менеджмент як 
система наукових знань. 

Знати: сутність, поняття, методи менеджменту, 
його основні категорії, закони і принципи. Вміти: 
охарактеризувати менеджмент як процес 
управління, основні відмінності між категоріями 
«менеджмент» і «управління», взаємозв’язок між 
ознаками, факторами і причинами виникнення 
проблемних ситуацій у діяльності організації. 

Усне 
опитування, 

дискусія, 
тестування 

2 1 5 
Тема 2. Історія 
розвитку та сучасний 
стан менеджменту. 

Знати: історію розвитку менеджменту, етапи 
генези менеджменту через зміст його основних 
положень, сучасні тренди розвитку менеджменту. 
Вміти: сформувати основні принципи школи 
наукового управління, пріоритетні напрями 
розвитку сучасного менеджменту, функціональне 
призначення управлінського аутсорсингу. 

Експрес 
опитування, 
тестування 

2 2 6 Тема 3. Організація як 
об’єкт управління. 

Знати: сутність та види організацій, їх внутрішнє 
та зовнішнє середовище, взаємодію організації зі 
стейкхолдерами, адаптацію організації до ринкового 
середовища. Вміти: охарактеризовувати основні 
організаційно-правові форми організацій, основні 
групи конфлікту інтересів стейкхолдерів організації, 
загальний алгоритм побудови матриці стейкхолдерів. 

Усне 
опитування, 

дискусія 

2 1 5 

Тема 4. Планування в 
менеджменті. 

Знати: суть, принципи та види планування, 
Цільове планування діяльності організації, етапи 
розроблення стратегічних планів діяльності 
організації, планування роботи менеджера. Вміти: 
сформувати основні обмеження щодо застосування 
стратегічного управління в діяльності організації, 
зміст базових стратегій розвитку організацій, 
логіку проведення SWOT-аналізу.  

Дискусія, 
тестування, 
ситуаційний 

аналіз 

4 1 6 Тема 5. Організування 
в менеджменті. 

Знати: сутність організаційної діяльності, види та 
типи організаційних структур, процес реалізації 
організаційних змін. Вміти: проектувати 
організаційні структури управління, особливості 
організаційної структури на основі концепції 
стратегічних господарських одиниць.  

Усне 
опитування, 

дискусія, 
презентація 

2 1 5 

Тема 6. 
Контролювання в 
менеджменті. 

Знати: сутність, принципи і цілі контролювання, 
види контролю в діяльності організації. Вміти: 
визначати індикатори необхідності 
контролювання діяльності організації, основні 
індикатори безпеки функціонування організації. 

Дискусія, 
тестування 

4 2 6 
Тема 7. Інформація і 
комунікації в 
менеджменті. 

Знати: сутність та роль комунікації в управлінні, 
модель комунікаційного процесу, види 
комунікацій у системі менеджменту. Вміти: 
будувати комунікаційні бар’єри (перешкоди) на 
шляху ефективних комунікацій та їх подолання. 

Експрес 
опитування, 

дискусія 

4 2 6 Тема 8. Мотивування 
в менеджменті. 

Знати: поняття та сутність мотивування, основні 
теорії мотивування. Вміти: розробляти системи 
мотивування в організації, моделі мотивування 
діяльності менеджера, охарактеризувати основні 
елементи систем морального і матеріального 
стимулювання працівників, причинно-наслідкові 
зв’язки кінцевих результатів діяльності організації 
та мотивування окремих працівників. 

Дискусія, 
ситуаційний 

аналіз, 
модульний 
контроль 1 

МОДУЛЬ 2. Процес управління та ефективність менеджменту. 

4 2 6 Тема 9. Управління 
групами і командами.  

Знати: типи груп і команд в організації, сучасні 
моделі управління формальними і неформальними 
групами. Вміти: управляти конфліктами в організації, 
утворювати способи активізації роботи груп і команд, 
загальний алгоритм протікання конфліктної ситуації. 

Дискусія, 
тестування, 
презентація 



4 2 6 Тема 10. Влада і 
лідерство. 

Знати: суть влади та відповідальності управління, 
основні типи лідерства та інструменти його 
забезпечення. Вміти: визначати емоційну компетенцію 
менеджера, формувати алгоритм функціонально 
адаптованого менеджера. 

Експрес 
опитування, 
тестування, 
презентація 

4 2 5 
Тема 11.. Управлінські 
рішення як основний 
інструмент 
менеджменту. 

Знати: суть та види управлінських рішень, 
основні моделі та методи ухвалення 
управлінських рішень. Вміти: ухвалювати 
алгоритм управлінських рішень, інформаційний 
супровід ухвалення і реалізації управлінських 
рішень, визначати основні передумови прийняття 
невдалого управлінського рішення. 

Усне 
опитування, 

дискусія, 
ситуаційний 

аналіз 

2 2 5 
Тема 12. Етика 
управління та імідж 
організації. 

Знати: поняття та види етики управління, підходи 
до формування суспільно позитивного іміджу 
організації, кодекси організаційної поведінки. 
Вміти: утворювати соціальні проекти та 
ініціативи для забезпечення суспільно 
позитивного іміджу організації. 

Експрес 
опитування, 

дискусія, 
тестування 

4 2 5 Тема 13. Ефективність 
менеджменту. 

Знати: визначення ефективності та результа-
тивність управління, показники та чинники впливу 
на ефективність управління. Вміти: визначати 
зміст основних підходів до оцінки ефективності 
менеджменту, критерії ефективності менеджменту, 
методи підвищення ефективності управління. 

Дискусія, 
ситуаційно-
аналітичні 
завдання, 

модульний 
контроль 2 

ДІАГНОСТИКА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Форми 
контролю 

Форма 
поточного 
контролю 

Поточний контроль передбачає перевірку та оцінку рівня підготовки 
студента за визначеною темою (в тому числі і самостійної роботи). 
Поточний контроль проводиться у формі усного опитування, письмового 
експрес-контролю (в тому числі у вигляді виконання тестових 
завдань/вирішення задач), виступів студентів при обговоренні теоретичних 
питань, доповідей та презентацій, есе, захисту реферату. 

Форма 
модульного 
контролю 

Модульний контроль є перевіркою та оцінкою рівня підготовки студента 
за темами одного змістового модулю та передбачає виконання модульної 
контрольної роботи.  

Результати знань (оцінювання) поточного та модульного контролю фіксуються  
 у відповідності до наведеного в таблиці (нижче) розподілу балів. 
Мінімальна сума балів поточного та модульного контролю, що може зараховуватись 
автоматично при виставлені підсумкової семестрової оцінки – 60. 
Студент, який за результатами поточного та модульного контролю набрав мінімально 
необхідну кількість балів, має право: 

- не складати підсумковий контроль з навчальної дисципліни у формі екзамену (заліку) 
й отримати набрану кількість балів як підсумкову оцінку. 

- складати підсумковий контроль з навчальної дисципліни у формі екзамену (заліку) 
для підвищення своєї оцінки. 

Форма 
підсумкового 
контролю 

Екзамен (усно/ письмово) 

Критерії 
оцінювання 

 

Оцінювання кожного змістового модулю здійснюється за 100-бальною шкалою.  
Бали нараховуються за таким співвідношенням:  

- практичні (семінарські) заняття – 30 балів; 
- самостійна робота студента – 15 балів; 
- індивідуальна робота студента – 5 балів. 
- модульна контрольна робота – 50 балів.  

Підсумкова максимальна кількість кожного змістового модулю – 100 балів.  
Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів (за перший та другий 
змістові модулі). 

Розподіл балів (МОДУЛЬ 1) Розподіл балів (МОДУЛЬ 2) 

Поточне оцінювання та самостійна  
робота (max) 

Модульна 
контрольна 

робота  
(max) 

Сума 
балів 
(max) 

Поточне оцінювання та 
самостійна робота (max) 

Модульна 
контрольна 

робота 
(max) 

Сума 
балів 
(max) 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 
50 100 

Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 
50 100 

5 5 5 10 5 5 5 10 10 10 10 10 10 



 

Шкала 
оцінювання 

студентів 
(підсумковий 

контроль) 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 
Екзамен (курсовий проект, 

практика) Залік 

90 - 100 А відмінно 

зараховано 
82 - 89 B добре 
74 - 81 С добре 
64 - 73 D задовільно 
60 - 63 E задовільно 

35 - 59 FХ 
незадовільно 

(з можливістю повторного 
складання) 

незадовільно 
(з можливістю повторного 

складання) 

0 - 34 F 
незадовільно 

(з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни) 

незадовільно 
(з обов’язковим  повторним 

вивченням дисципліни) 

Політика щодо 
дедлайнів та 

перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу 
оцінку – 20% від визначеного максимального балу за даний вид роботи. Студенти виконують 
декілька видів письмових робіт (есе, підготовка рефератів).  
Перескладання (модулів, контрольних робіт) відбувається із дозволу лектора за наявності 
поважних причин (наприклад, довідка про стан здоров’я).  

Політика щодо 
академічної 

доброчесності 

Списування під час контрольних робіт заборонене (в т.ч. із використанням мобільних 
девайсів). Реферати повинні мати коректні текстові посилання на використані літературні 
джерела. Виявлення ознак академічної не доброчесності в письмовій роботі студента 
(плагіат), незалежно від масштабів, є підставою для її не зарахування викладачем. 

Політика щодо 
відвідування 

Відвідування занять (лекцій, практичних, семінарських занять курсу) є обов’язковим. За 
об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування, індивідуальний графік, 
карантин) навчання може відбуватись в онлайн режимі. Студент зобов’язаний дотримуватися 
усіх строків, визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом. 

Політика щодо 
зарахування 
результатів 

неформальної 
освіти 

Відповідно до основ положення про «Порядок визнання вступу та результатів навчання, 
отриманих у неформальній освіті». 
Доступний за посиланням: http://www.kau.com.ua  

Політика та 
очікування 

Дотримання положень «Етичного кодексу здобувача вищої освіти Карпатського 
університету імені Августина Волошина». 
Доступний за посиланням: http://www.kau.com.ua 

Інформаційні 
джерела 

Основні: 
1. Гірняк П.П. Менеджмент : навч. підручник. Львів: Вид-во «Магнолія 2006», 2018. 352 с. 
2. Кузнецова Т.О. Менеджмент : теорія і практика : навч. посіб. / Т.О. Кузнецова, Л.А. 

Янковська, Н.Б. Савіна, Ж.В. Семчук. Львів: Вид-во «Магнолія 2006», 2018. 304 с. 
3. Менеджмент : підручник. 4-те вид., доп., перероб. / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. 

Київ: Кондор, 2018. 563 с. 
4. Шкільняк М. М, Овсянюк-Бердадіна О. Ф., Крисько Ж. Л., Демків І. О. Менеджмент : 

навч. посіб. Тернопіль: Крок, 2017 р. 252 с. 
5. Менеджмент : навч. посіб. для ВНЗ / за ред. С.І. Михайлова. – Київ : Центр учбової 

літератури, 2016. 536 с.  
6. Менеджмент: навч. посіб. / [ Г. Є. Мошек, М. М. Ковальчук, Ю. В. Поканєвич, та ін.]; за 

заг. ред. Г. Є. Мошека. вид. 2-ге, допов., переробл. Київ: Ліра-К, 2016. 550 с.  
7. Безус А. М. Менеджмент: навч. посіб. К.: АМУ, 2015. 268 с. 
8. Основи менеджменту : підручник / за ред. А. А. Мазаракі, І. В. Чумаченко. Харків : 

Фоліо, 2014. 846 с.  
9. Daft R. Management / Richard L. Daft; 12th ed. Gengage Learning, 2015. 767 p.  
 

В Інтернеті: 
10.  Господарський кодекс України : Постанова Верховної Ради України від 16.01.2003 р. № 

436-IV. Дата оновлення: 21.06.2018. URL: http://search.ligazakon.ua 
/l_doc2.nsf/link1/T030436.html. 

11. Класифікація видів економічної діяльності URL: http://kved.ukrstat.gov.ua 
/KVED2010/kv10 Lhtml. 

12. «Менеджмент інноваційної діяльності». НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. Є. Довгань, М. В. 
Шкробот, Л. Л. URL: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/17240 НП KyP.pdf 

13. «Менеджмент організацій і адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр 
(спеціаліст). НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. Є. Довгань, І. П. Малик, М. В. Шкробот URL: 
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/15973 НП KyP.pdf 
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	Форми контролю


	Студент, який за результатами поточного та модульного контролю набрав мінімально необхідну кількість балів, має право:
	- не складати підсумковий контроль з навчальної дисципліни у формі екзамену (заліку) й отримати набрану кількість балів як підсумкову оцінку.
	- складати підсумковий контроль з навчальної дисципліни у формі екзамену (заліку) для підвищення своєї оцінки.
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