




 

 

ВСТУП 

 
1. Мета дисципліни – отримання студентами комплексу знань з теоретичних основ 

менеджменту, розвити практичні навички використання психологічних даних та 

рекомендацій для досягнення успіху в управлінській діяльності. Отримані навички мають 

сприяти формуванню у студентів здатності розв’язувати складні завдання при прийнятті 

управлінських рішень у сфері їх професійної діяльності. Дисципліну сфокусовано на 

вивченні загальних закономірностей, принципів формування, функціонування та 

розвитку системи управління організацією. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування курсу  «Вступ до  університетських студій». 

2. Знання теоретичних основ психології, соціології, права, економічної теорії. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни / референс. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Змістовий модуль 1. «Теоретичні основи менеджменту». Менеджмент: наука, практика та 

мистецтво управління. Еволюція управлінської думки. Закони, закономірності, принципи та 

методи управління. Організація як об’єкт управління. Організаційні структури управління 

підприємством: сутність, елементи, класифікація та принципи побудови. Процес прийняття 

управлінських рішень 

Змістовий модуль 2. «Практичні основи менеджменту». Сутність та види планування. 

Поняття стратегічного планування, його характеристика. Оперативне планування, процес 

його здійснення. Бізнес – план, управління організацією. Функція організації в економічному 

механізмі. Особливості організаційних структур. Мотивація як функція менеджменту. Теорії 

мотивації. Функція менеджменту – контроль. Поняття і загальна характеристика 

комунікацій. Інформація, її види та роль у менеджменті. Комунікаційний процес. 

 

4. Завдання (навчальні цілі): Опанування знань спрямоване на формування інтегральної, 

загальних та фахових компетенцій за освітньо-професійною програмою «Геодезія та 

землеустрій» (редакція 2019 р.), дисципліна забезпечує набуття студентами таких 

компетентностей: 

Загальних: ЗК1 - здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; ЗК2 - здатність 

спілкуватися рідною мовою як усно так і письмово;  ЗК4 - здатність спілкуватися іншою 

мовою за спеціальністю геодезія та землеустрій; ЗК6 - здатність вчитися і бути сучасно 

освіченим, усвідомлювати можливість навчання впродовж життя; ЗК9 - прагнення до 

збереження природного навколишнього середовища та забезпечення сталого розвитку 

суспільства. Фахових: ФК2 - здатність застосовувати теорії, принципи, методи фізико-

математичних, природничих, соціально-економічних, інженерних наук при виконанні 

завдань геодезії та землеустрою; ФК11 - здатність вирішувати прикладні наукові та технічні 

завдання в галузі геодезії та землеустрою у відповідності до спеціалізацій. Програмні 

результати навчання: ПРН1. Вільно спілкуватися в усній та письмовій формах державною 

та іноземною мовами з питань професійної діяльності; ПРН11. володіти методами 

землевпорядного проектування, територіального і господарського землеустрою, планування 

використання та охорони земель з врахуванням впливу низки умов соціально-економічного, 

екологічного, ландшафтного, природо-охоронного характеру та інших чинників; ПРН16. 

Поєднувати критичність та самокритичність; ПРН17. Демонструвати здатність вчитися і 

бути сучасно навченим; ПРН20. Демонструвати визначеність і наполегливість щодо 

поставлених завдань і взятих обов’язків. ПРН21. Демонструвати прагнення до збереження 

навколишнього середовища, діяти професійно, безпечно та толерантно, у складних форс-



 

 

мажорних обставинах, в різних природних, соціально-економічних та етнокультурних 

умовах, зберігаючи природне та культурне різноманіття географічного середовища.  

5. Результати навчання за дисципліною:  

 

Результат навчання  

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 

автономність та відповідальність) 

Форми 

викладання і 

навчння 
Методи оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни  

Код Результат навчання 

1.1 демонструвати системні 
знання концепцій, 
категоріального апарату
 менеджменту як 
науки та
 функціональної
 сфери господарської 
діяльності ринкових 
суб’єктів 

Лекція, 

семінарські 
занняття, 

самостійна 

робота 

підготовка есе  
та рефератів, 

усне 
опитування, 

Залік 

20 % 

2.1 вміти визначати зміст базових 

понять з менеджменту 
підприємств 

дискусія, 

проведен
ня ділової 

гри 

письмове 

виконання, 
виконання 

ситуаційних 

завдань 

10 % 

2.2 уміти вести усне і письмове 

професійне спілкування 

українською мовою, 
підготувати й виступити з 

само презентацією 

розгляд 

практични

х ситуацій, 
самостійн

а 

робота 

захист 

індивідуальних 

самостійних завдань. 

залік 

10 % 

2.3 управляти своїм

 навчанням з метою самореалізації в професійній сфері 
проведен

ня ділової 

гри, 

розгляд 

кейсів 

виконання 

тестових та 

кейсових 

завдань 

20 % 

3.1 аргументувати власну точку 

зору в дискусії 

на основі етичних

 міркувань,

 соціально відповідально 

лекц
ія, 

диск

усія, 

розг
ляд 

ситуаці

йних 
завдань, 

самості

йна 

дискусія, 
проведення 

ділової гри, 

залік 

10 

% 

3.2 організовувати та здійснювати 

комунікації з 

представниками різних 

професійних груп та в 

міжнародному контексті 



 

 

3.3 демонструвати вміння 
взаємодіятиз  людьми та 

впливати на їх поведінку 

робота 

4.1 виявляти здатність

 досаморозвитку, 

навчаннявпродовж всього 

життя та   ефективного 

самоменеджменту 

дискусія, 

проведення 
ділової гри, 

розгляд 

ситуаційних 
та 

практичних 

завдань 

письмове 

виконання, 
презентація та 

захист 

творчих 

індивідуальних 

самостійних 

завдань, залік 

30 
% 

4.2 демонструвати здатність до 
адаптації та дії в новій 

ситуації, пов’язаній з 

роботою за фахом, вміння 
генерувати інноваційні ідеї в 

галузі науки «Архітектура та 

будівництво» 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін, які не входять до блоків  

спеціалізаці) 

                                 Результати навчання дисципліни (код) 

 Програмні результати навчання (назва) 

1

.

1 

2

.

1 

2

.

2 

2.

3 

3.

1 

3

.

2 

3

.

3 

4

.

1 

4

.

2 

ПРН1. Вільно спілкуватися в усній та письмовій формах державною 

та іноземною мовами з питань професійної діяльності + + +   +  +  

ПРН11. володіти методами землевпорядного проектування, 

територіального і господарського землеустрою, планування 

використання та охорони земель з врахуванням впливу низки умов 
соціально-економічного, екологічного, ландшафтного, природо-

охоронного характеру та інших чинників 

+   +  +    

ПРН16. Поєднувати критичність та самокритичність 
   + +  +   

ПРН17. Демонструвати здатність вчитися і бути сучасно навченим 
+  +      + 

ПРН20. Демонструвати визначеність і наполегливість щодо 

поставлених завдань і взятих обов’язків.  +    +    

ПРН21. Демонструвати прагнення до збереження навколишнього 
середовища, діяти професійно, безпечно та толерантно, у складних 

форс-мажорних обставинах, в різних природних, соціально-

економічних та етнокультурних умовах, зберігаючи природне та 

культурне різноманіття географічного середовища 

  +  +   + + 



 

 

 

 

7. Схема формування оцінки: 

7.1.Форми оцінювання студентів: рівень досягнення запланованих результатів 

навчання визначається за результатами участі у семінарських заняттях, виконання 

індивідуальних завдань, виконання групових завдань, написання письмових 

контрольних робіт та захисту індивідуальних самостійних завдань з елементами 

дискусії. 

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на 

належному рівні: 

– результати навчання 1.1. (знання) – до 20% ; 

– результати навчання 2.1. – 2.3 (уміння) – до 40% ; 

– результати навчання 3.1. – 3.3 (комунікація) – до 10% ; 

– результати навчання 4.1. – 4.2 (автономність і відповідальність) – до 30% . 

У курсі передбачено 2 змістовні частини. Після завершення відповідних тем 

проводяться тематичні письмові контрольні роботи. Передбачено виконання та захист 

індивідуального завдання для демонстрації набутих знань та вмінь. 

7.2.  Поточне оцінювання: оцінювання здійснюється впродовж семестру усіх видів 

робіт, а саме: усне виконання практичних завдань з елементами дискусії під час 

семінарських занять; письмове виконання ситуаційних, тестових, творчих 

індивідуальних завдань, есе; письмові контрольні роботи; письмове виконання, 

презентація та захист групових та індивідуальних самостійних завдань; письмовий 

залік. Невід’ємною частиною підготовки студентів до контролю є наявність 

конспекту лекцій і відвідування практичних занять, а також своєчасне виконання 

індивідуальної та самостійної роботи. 

Модуль 1: оцінка за роботу на практичних заняттях та контрольна робота із 

теоретичних основ менеджменту – 40 балів (рубіжна оцінка 24 балів). 

Модуль 2: оцінка за роботу на семінарських заняттях та контрольна робота із 

практичних основ менеджменту – 40 балів (рубіжна оцінка 24 балів) 

Для студентів, які упродовж семестру не досягли мінімального рубіжного рівня 

оцінки (80% від максимально можливої кількості балів) проводиться заключна 

семестрова контрольна робота, максимальна оцінка за яку не може перевищувати 20% 

підсумкової оцінки (до 20 балів за 100-бальною шкалою). 

- підсумкове оцінювання проводиться у формі заліку максимальна оцінка 20 

балів (рубіжна оцінка 12 балів). Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 

100 балів), яка визначається як сума балів за систематичну роботу впродовж семестру 

та за результатами проведення заліку. Результатами навчання, які оцінюються під 

час заліку, є РН 1.1. - 4.2. 
 

При простому розрахунку отримаємо: 
 

 

 

 Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Залік Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 24 24 12 60 



 

 

Максимум 40 40 20 100 

 
 

 

 
 

Студент не допускається до заліку, якщо під час семестру набрав менше 48 балів. Для 

допуску до заліку студент обов’язково має написати передбачені програмою контрольні 

роботи, вирішити практичні завдання, представити і захистити самостійні роботи або 

написати заключну семестрову контрольну роботу. Оцінка за залік не може бути меншою 12 

балів для отримання загальної позитивної оцінки за курс. 

Умовою отримання позитивної результуючої оцінки з дисципліни є досягнення не 

менш як 80% від максимально можливої кількості балів. 

7.3.  Шкала відповідності 

Шкала відповідності 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

 

 
 

8. Структура навчальної  дисципліни. Тематичний план занять 

 

№  п/п 
 

Назва 

теми 

Кількість 
годин 

Лекції Практ

ичні 
Самостійна  
робота 

Змістовий модуль 1 «Теоретичні засади менеджменту» 

 
1 

Вступ. Тема 1. Менеджмент: наука, практика та 
мистецтво управління. Тема 2. Закони, 

закономірності, принципи та методи управління 

 
2 

 
 

2 

10 

2 Тема 3. Організація як об’єкт управління 
Тема 4. Організаційні структури управління 
підприємством 

4 
2 

10 

3 
Тема 5. Процес прийняття управлінських 
рішень 

2 2 6 

4 Тема 6. Методи управління. Тема 7. Комунікації в 
управлінні 

2 
2 

4 

Контрольна робота 1    

Змістовий модуль 2 «Практичні засади менеджменту» 

5 Тема 8. Планування як функція менеджменту 

Тема 9. Функція організації в економічному 
механізмі 

2 
2 

10 



 

 

6 Тема 10. Мотивація як функція менеджменту 2 2 10 

7 Тема 11. Функція менеджменту – контроль 2 4 2 

8 Тема 12. Керівництво, влада, особистий вплив 2 2 

Контрольна робота 2    

 ВСЬОГО 18 16 5
4 
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