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3-й
3 -й
Спеціальність:
051 Економіка
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6-й

6-й
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Освітній рівень:
перший (бакалаврський)
Освітня програма
«Економіка»

32 год.
8 год.
Практичні, семінарські
14 год.
4 год.
Лабораторні
0 год.
0 год.
Самостійна робота
59 год.
93 год.
ІНДЗ: 0 год.
Вид контролю: екзамен

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою вивчення дисципліни «Менеджмент» є формування системи базових знань у
сфері менеджменту, розуміння концептуальних засад системного управління
підприємствами та організаціями, здатності працювати у команді, набуття вмінь розробки й
прийняття управлінських рішень, використовуючи відповідні методи та інструментарій для
їх обґрунтування.
Завданням вивчення дисципліни «Менеджмент» є набуття знань з питань: теоретичних
та методологічних основ менеджменту; системного і комплексного підходу до управління
підприємством; інституційних рівнів та організаційних структур управління; методів
організації виробництва; форм і методів менеджменту; оцінки ефективності менеджменту;
вивчення методів використання базових інструментів управління організаціями; вивчення
впливу різних факторів на ефективність системи управління організацією; вироблення у
студентів практичних умінь та навичок управлінської діяльності; сприяння дослідницькій
діяльності, розвиток самостійності та відповідальності студентів.
Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної
програми: навчальна дисципліна «Менеджмент» належить до циклу обовʼязкових дисциплін
професійної і практичної підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 051
«Економіка»». Вивчення змісту дисципліни базується на освоєнні таких курсів, як
«Політична економія», «Історія економічної думки», «Мікроекономіка», «Макроекономіка»,
«Економіка аграрного підприємства».
Компетентності:
– здатність бути критичним і самокритичним.
– здатність приймати обґрунтовані рішення.
– навички міжособистісної взаємодії.
– здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних
ситуацій, пропонувати способи їх вирішення.
Програмні результати навчання:
– застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та
прийняття управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами,
домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади).
– демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та
професійному спілкуванні.
– демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із новими об’єктами, та у
невизначених умовах.
– показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне, креативне, самокритичне
мислення.

3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Поняття і сутність менеджменту
Тема 1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту
1.Управління, його різновиди та елементи.
2.Менеджмент як різновид господарської діяльності, його складові частини та види.
3. Сучасні концепції менеджменту.
4. Методи менеджменту.
5.Підходи до вивчення менеджменту
Тема 2. Історія розвитку менеджменту
1. Наукові погляди, що передували класичній теорії.
2. Школа наукового управління.
3. Школа адміністративного управління.
4. Теорія бюрократії.
5. Біхевіористська теорія.
6. Сучасні підходи до менеджменту.
Тема 3. Менеджер у соціально - економічній системі
1. Управлінська праця як складова управлінської діяльності.
2. Функціональний аналіз діяльності менеджера.
3. Управлінські ролі менеджера.
4. Вимоги, які пред'являються до сучасного менеджера.
Змістовий модуль 2. Функції та методи менеджменту
Тема 4. Організації як об'єкти управління
1.
Сутність організації. Формальні і неформальні організації.
2.
Види організацій та їх основні характеристики.
3.
Внутрішнє середовище організації та взаємозв'язок його елементів.
4.
Зовнішнє середовище організації.
Тема 5. Планування як функція менеджменту
1.Сутність планування як функції управління.
2.Сутність стратегічного планування.
3.Формулювання стратегії.
4.Надання стратегії конкретної форми.
Тема 6. Організація менеджменту
1. Поняття організації.
2. Делегування, повноваження та відповідальність.
3. Поняття організаційної структури управління виробництвом.
4. Основні типи структур управління виробництвом.
Тема 7. Мотивування як загальна функція менеджменту
1. Поняття та види мотивації.
2. Змістові теорії мотивації.
3. Процесні теорії мотивації.
4. Економічні мотиви діяльності людей.
5. Неекономічні методи мотивації.

Змістовий модуль 3. Керівництво як об’єднувальна функція менеджменту
Тема 8. Контролювання, як загальна функція менеджменту
1. Поняття контролю, об’єкт, виконавець, наслідки та завдання.
2. Принципи контролю.
3. Види контролю.
Тема 9. Управлінські рішення в менеджменті
1. Зміст та види управлінських рішень
2. Основні підходи до прийняття рішень
3. Технологія розробки рішень
4. Методи прийняття рішень
5. Встановлення приорітетів за допомогою АБВ аналізу, методів Паретто та Ейзенхауера
Змістовий модуль 4. Технології в менеджменті
Тема 10. Внутрішньоорганізаційний обмін інформацією. Комунікації в менеджменті
1. Інформаційне забезпечення управлінської праці.
2. Поняття і роль комунікації
3. Ділові наради - важливий елемент управлінської діяльності менеджера.
4. Методика проведення ділових нарад.
5. Форми проведення нарад.
Тема 11. Конфлікти та їх наслідки
1. Конфлікти, їх причини та наслідки.
2. Стилі та методи розв'язування конфліктів.
3. Моделі розв'язування конфліктів.
4. Управління внутрішньоособистісним конфліктом.
Тема 12. Влада і лідерство в менеджменті
1. Влада і відповідальність
2. Типи влади
3. Типи лідерства в менеджменті

4. Орієнтовна структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і
тем

Кількість годин

денна форма
Заочна форма
усього
у тому числі
усього
у тому числі
л п лаб інд с.р.
л п лаб інд с.р.
1
2
3 4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
Змістовий модуль 1. Поняття і сутність менеджменту
Тема 1: Сутність, роль та
методологічні основи
9
2 2
5
9
2
7
менеджменту
Тема 2. Історія розвитку
9
2 2
5
9
менеджменту
Тема 3. Менеджер у
9
2
7
9
2
соціально - економічній
системі
Разом за змістовим
27
6 4
17
27
2 2
модулем 1
Змістовий модуль 2. Функції та методи менеджменту
Тема 4. Організації як
9
2 1
6
9
об'єкти управління
Тема 5. Планування як
9
4 1
4
9
функція менеджменту
Тема 6. Організація
9
2 1
6
9
2
менеджменту
Тема 7. Мотивування як
9
2 1
6
9
2
загальна функція
менеджменту
Разом за змістовим
36
10 4
22
36
2 2
модулем 2
Змістовий модуль 3. Керівництво як об’єднувальна функція менеджменту
Тема 8. Контролювання,
9
2 2
5
9
як загальна функція
менеджменту
Тема 9. Управлінські
9
4 2
3
9
2
рішення в менеджменті
Разом за змістовим
18
6 4
8
18
2
модулем 3
Змістовий модуль 4. Технології в менеджменті
Тема 10.
Внутрішньоорганізаційний
8
2
6
8
2
обмін інформацією.
Комунікації в
менеджменті
Тема 11. Конфлікти та їх
8
4
4
8
наслідки
Тема 12. Влада і лідерство
8
4 2
2
8
в менеджменті
Разом за змістовим
24
10 2
12
24
2
модулем 4
ІНДЗ
«»
Усього годин
105
32 14
59
105
8 4
-

9
7
23

9
9
7
7
32

9
7
16

6

8
8
22

93

5.Теми практичних занять
№
з/п

1
2
3
5
6
7
8
9
10

Назва теми

(денна форма навчання)
Кількість
годин

Змістовий модуль 1
Тема 1: Сутність, роль та методологічні основи менеджменту
Тема 2. Історія розвитку менеджменту
Тема 3. Менеджер у соціально - економічній системі
Змістовий модуль 2
Тема 4. Організації як об'єкти управління
Тема 5. Планування як функція менеджменту
Тема 6. Організація менеджменту
Тема 7. Мотивування як загальна функція менеджменту
Змістовий модуль 3
Тема 8. Контролювання, як загальна функція менеджменту
Тема 9. Управлінські рішення в менеджменті

2
2
2
1
1
1
1
2
2

Змістовий модуль 4
11

Тема 10. Внутрішньоорганізаційний обмін інформацією. Комунікації в
менеджменті

12 Тема 11. Конфлікти та їх наслідки
13 Тема 12. Влада і лідерство в менеджменті
Всього

№
з/п

1
2
3
5
6
7
8
9
10

Назва теми

2
2
2
14

(заочна форма навчання)
Кількість
годин

Змістовий модуль 1
Тема 1: Сутність, роль та методологічні основи менеджменту
Тема 2. Історія розвитку менеджменту
Тема 3. Менеджер у соціально - економічній системі
Змістовий модуль 2
Тема 4. Організації як об'єкти управління
Тема 5. Планування як функція менеджменту
Тема 6. Організація менеджменту
Тема 7. Мотивування як загальна функція менеджменту
Змістовий модуль 3

2

2

Тема 8. Контролювання, як загальна функція менеджменту
Тема 9. Управлінські рішення в менеджменті

Змістовий модуль 4
11

Тема 10. Внутрішньоорганізаційний обмін інформацією. Комунікації в
менеджменті

12 Тема 11. Конфлікти та їх наслідки
13 Тема 12. Влада і лідерство в менеджменті
Всього

4

6. Самостійна робота (денна форма навчання)
№
з/п

1

2

3

5

6

7

8

9

10

Назва теми
Змістовий модуль 1
Тема 1: Сутність, роль та методологічні основи менеджменту.
Управління, його різновиди та елементи. Менеджмент як різновид
господарської діяльності, його складові частини та види. Сучасні
концепції менеджменту. Методи менеджменту. Підходи до
вивчення менеджменту.
Реферат*. [1, 3, 7, 12, 13, 19, 25]
Тема 2. Історія розвитку менеджменту.
Наукові погляди, що передували класичній теорії. Школа
наукового управління. Школа адміністративного управління.
Теорія бюрократії. Біхевіористська теорія. учасні підходи до
менеджменту.
Реферат*. [1, 3, 7, 12, 13, 19, 25]
Тема 3. Менеджер у соціально - економічній системі.
Управлінська праця як складова управлінської діяльності.
Функціональний аналіз діяльності менеджера. Управлінські ролі
менеджера. Вимоги, які пред'являються до сучасного менеджера.
Реферат*. [1, 3, 7, 12, 13, 19, 25]
Змістовий модуль 2
Тема 4. Організації як об'єкти управління
Сутність організації. Формальні і неформальні організації. Види
організацій та їх основні характеристики. Внутрішнє середовище
організації та взаємозв'язок його елементів. Зовнішнє середовище
організації.
Реферат*. [1, 3, 7, 12, 13, 19, 25]
Тема 5. Планування як функція менеджменту.
Планування як функція менеджменту. Сутність планування як
функції управління. Сутність стратегічного планування.
Реферат*. [1, 3, 7, 12, 13, 19, 25]
Тема 6. Організація менеджменту.
Поняття
організації.
Делегування,
повноваження
та
відповідальність. Поняття організаційної структури управління
виробництвом. Основні типи структур управління виробництвом.
Реферат*. [1, 3, 7, 12, 13, 19, 25]
Тема 7. Мотивування як загальна функція менеджменту.
Поняття та види мотивації. Змістові теорії мотивації. Процесні
теорії мотивації. Економічні мотиви діяльності людей.
Неекономічні методи мотивації.
Реферат*. [1, 3, 7, 12, 13, 19, 25]
Змістовий модуль 3
Тема 8. Контролювання, як загальна функція менеджменту.
Поняття контролю, об’єкт, виконавець, наслідки та завдання. Принципи
контролю. Види контролю.
Реферат*. [1, 3, 7, 12, 13, 19, 25]
Тема 9. Управлінські рішення в менеджменті.
Зміст та види управлінських рішень. Основні підходи до прийняття
рішень. Технологія розробки рішень. Методи прийняття рішень.
Встановлення приорітетів за допомогою АБВ аналізу, методів Паретто та
Ейзенхауера.
Реферат*. [1, 3, 7, 12, 13, 19, 25]

Кількість
годин

5

5

7

6

4

6

6

5

3

Змістовий модуль 4
Тема 10. Внутрішньоорганізаційний обмін інформацією. Комунікації в
менеджменті.
Інформаційне забезпечення управлінської праці. Поняття і роль
комунікації. Ділові наради - важливий елемент управлінської діяльності
менеджера. Методика проведення ділових нарад. Форми проведення
нарад.
Реферат*. [1, 3, 7, 12, 13, 19, 25]

6

Тема 11. Конфлікти та їх наслідки.
Конфлікти, їх причини та наслідки. Стилі та методи розв'язування
конфліктів. Моделі розв'язування конфліктів. Управління
внутрішньоособистісним конфліктом.
Реферат*. [1, 3, 7, 12, 13, 19, 25]
13 Тема 12. Влада і лідерство в менеджменті. Типи влади. Типи
лідерства в менеджменті.
Реферат*. [1, 3, 7, 12, 13, 19, 25]
Всього

4

11

12

2
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Примітка: * Реферат (за вибором студента)

Тематика рефератів з дисципліни «Менеджмент»
Назва та номер теми
Тема 1. Сутність, роль та
методологічні основи
менеджменту
Тема 2. Історія розвитку
менеджменту

Тема 3. Менеджер у соціально
- економічній системі
Тема 4. Організації як об'єкти
управління
Тема 5. Планування як
функція менеджменту
Тема 6. Організація
менеджменту
Тема 7. Мотивування як
загальна функція
менеджменту
Тема 8. Контролювання, як
загальна функція
менеджменту
Тема 9. Управлінські рішення
в менеджменті
Тема 10.
Внутрішньоорганізаційний

Тема реферату
1. Сутність роль та методологічні основи менеджменту
2. Історія розвитку менеджменту
3. Наукові погляди, що передували класичній теорії
1. Школа наукового управління
2. Школа адміністративного управління
3. Теорія бюрократії
4. Біхевіористська теорія
5. Сучасні підходи до менеджменту
1. Менеджер у соціально - економічній системі
2. Умови і особливості діяльності сучасного менеджера
Адапптивні організаційні структури
Бюрократичні організаційні структури
1. Сутність планування як функції управління
2. Сутність стратегічного планування.
1. Делегування, повноваження та відповідальність
2. Управління персоналом
3. Переваги і недоліки делегування
1. Поняття та види мотивації
2. Змістові теорії мотивації
3. Процесні теорії мотивації
1. Контролювання, як загальна функція менеджменту
2. Ефективність управління
1. Відповідальність та етика у менеджменті
2. Організаційні зміни та ефективність менеджменту
3. Моделі і методи прийняття управлінських рішень
1. Ділове спілкування в менеджменті
2. Ведення ділових переговорів

обмін інформацією.
Комунікації в менеджменті
Тема 11. Конфлікти та їх
наслідки
Тема 12. Влада і лідерство в
менеджменті

3. Правила прийому відвідувачів
1.Функціональні і дисфункціональні наслідки конфліктів.
2. Стилі і методи вирішення конфліктних ситуацій
1..Типи влади
2. Влада примусу
3. Єталонна влада

6. Самостійна робота (заочна форма навчання)
№
з/п

1

2

3

5

6

7

8

9

Назва теми

Кількість
годин

Змістовий модуль 1
Тема 1: Сутність, роль та методологічні основи менеджменту.
Управління, його різновиди та елементи. Менеджмент як різновид
господарської діяльності, його складові частини та види. Сучасні
концепції менеджменту. Методи менеджменту. Підходи до
вивчення менеджменту.
[1, 3, 7, 12, 13, 19, 25]
Тема 2. Історія розвитку менеджменту.
Наукові погляди, що передували класичній теорії. Школа
наукового управління. Школа адміністративного управління.
Теорія бюрократії. Біхевіористська теорія. учасні підходи до
менеджменту.
[1, 3, 7, 12, 13, 19, 29]
Тема 3. Менеджер у соціально - економічній системі.
Управлінська праця як складова управлінської діяльності.
Функціональний аналіз діяльності менеджера. Управлінські ролі
менеджера. Вимоги, які пред'являються до сучасного менеджера.
[1, 3, 7, 12, 13, 19, 21]
Змістовий модуль 2
Тема 4. Організації як об'єкти управління
Сутність організації. Формальні і неформальні організації. Види
організацій та їх основні характеристики. Внутрішнє середовище
організації та взаємозв'язок його елементів. Зовнішнє середовище
організації.
[1, 3, 7, 12, 13, 19, 25]
Тема 5. Планування як функція менеджменту.
Планування як функція менеджменту. Сутність планування як
функції управління. Сутність стратегічного планування.
[1, 3, 7, 12, 13, 19, 25]
Тема 6. Організація менеджменту.
Поняття
організації.
Делегування,
повноваження
та
відповідальність. Поняття організаційної структури управління
виробництвом. Основні типи структур управління виробництвом.
[1, 3, 7, 12, 13, 19, 21]
Тема 7. Мотивування як загальна функція менеджменту.
Поняття та види мотивації. Змістові теорії мотивації. Процесні
теорії мотивації. Економічні мотиви діяльності людей.
Неекономічні методи мотивації.
[1, 3, 7, 12, 13, 19, 29]
Змістовий модуль 3

9

Тема 8. Контролювання, як загальна функція менеджменту.

9

7

9

7

9

7

7

10

Поняття контролю, об’єкт, виконавець, наслідки та завдання. Принципи
контролю. Види контролю.
[1, 3, 7, 12, 13, 19, 27]
Тема 9. Управлінські рішення в менеджменті.
Зміст та види управлінських рішень. Основні підходи до прийняття
рішень. Технологія розробки рішень. Методи прийняття рішень.
Встановлення приорітетів за допомогою АБВ аналізу, методів Паретто та
Ейзенхауера.
[1, 3, 7, 12, 13, 19, 29]

7

Змістовий модуль 4
Тема 10. Внутрішньоорганізаційний обмін інформацією. Комунікації в
менеджменті.
Інформаційне забезпечення управлінської праці. Поняття і роль
комунікації. Ділові наради - важливий елемент управлінської діяльності
менеджера. Методика проведення ділових нарад. Форми проведення
нарад.
[1, 3, 7, 12, 13, 19, 25]

6

Тема 11. Конфлікти та їх наслідки.
Конфлікти, їх причини та наслідки. Стилі та методи розв'язування
конфліктів. Моделі розв'язування конфліктів. Управління
внутрішньоособистісним конфліктом.
[1, 3, 7, 12, 13, 19, 21]
13 Тема 12. Влада і лідерство в менеджменті. Типи влади. Типи
лідерства в менеджменті.
[1, 3, 7, 12, 13, 19, 29]
Всього

8

11

12

8

93

8. Методи навчання
Теоретичні, розрахункові і практичні положення дисципліни вивчаються
студентами в процесі роботи над лекційним курсом, участі у семінарських заняттях, при
виконанні контрольної роботи, самостійній роботі з навчальною і спеціальною
літературою.
Лекція є основною формою навчального процесу. Мета лекції – розкрити основні
положення теми, досягнення науки, з’ясувати невирішені проблеми, узагальнити досвід
роботи, дати рекомендації щодо використання основних висновків за темами на
практичних заняттях. Семінарське заняття ‒ це колективний науковий пошук певної
навчальної проблеми і шляхів її ефективного розв'язання. Учасники заняття аналізують
проблему, виявляють причинно-наслідкові зв'язки, висувають шляхи її оптимального
вирішення, відповідають на запитання і дискутують. Самостійна робота студентів полягає
у вивченні та опрацюванні наукової, навчально-методичної літератури, законодавчих і
нормативних актів, виконанні навчальних завдань.
При викладанні навчальної дисципліни для активізації навчального процесу
передбачено застосування сучасних навчальних технологій, таких, як: проблемні лекції,
робота в малих групах, семінари-дискусії, кейс-метод, ділові ігри, презентації. Проблемні
лекції – при читанні лекції студентам даються проблемні питання для самостійного
розміркування, на які вони можуть відповісти в процесі лекції. Система питань у ході
лекції відіграє активізуючу роль, примушує студентів сконцентруватися і почати активно
мислити в пошуках правильної відповіді. Робота в малих групах – використовуються з

метою активізації роботи студентів при проведенні семінарських і практичних занять. Це
так звані групи психологічного комфорту, де кожен учасник відіграє особливу роль і
певними своїми якостями доповнює інших. Використання цієї технології дає змогу
структурувати практично-семінарські заняття за формою і змістом, створює можливості
для участі кожного студента в роботі за темою заняття, забезпечує формування
особистісних якостей та досвіду соціального спілкуванні. Семінари-дискусії (круглий
стіл) – передбачають обмін думками і поглядами учасників з приводу даної теми, а також
розвивають мислення, допомагають формувати погляди і переконання, виробляють
вміння формулювати думки й висловлювати їх, вчать оцінювати пропозиції інших людей,
критично підходити до власних поглядів. Кейс-метод (метод аналізу конкретних ситуацій)
– дає змогу наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів і
передбачає розгляд виробничих, управлінських та інших ситуацій, складних конфліктних
випадків, проблемних ситуацій, інцидентів у процесі вивчення навчального матеріалу.
Ділові ігри – форма активізації студентів, за якої вони задіяні в процесі інсценізації певної
виробничої ситуації у ролі безпосередніх учасників подій.

9. Методи контролю
Для забезпечення оцінювання студентів проводиться поточно-модульний
контроль. З дисципліни «Менеджмент», для якої підсумковий контроль передбачено у
формі екзамену, на поточно-модульний контроль виділяється 70 балів
При контролі систематичності та активності роботи на семінарських заняттях
оцінюванню в балах підлягають: рівень знань, необхідний для виконання завдань, що
передбачені для самостійного опрацювання; повнота, якість і вчасність їх виконання та
результати захисту; рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на
семінарських заняттях; активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські
заняття; результати експрес-контролю тощо.
Модульний контроль передбачає перевірку стану засвоєння визначеної системи
елементів знань та вмінь студентів з того чи іншого модулю.
При контролі виконання індивідуальних завдань, які передбачені робочою
навчальною програмою дисципліни, оцінюванню в балах підлягають: самостійне
опрацювання окремих питань; написання рефератів, есе; підготовка конспектів
навчальних чи наукових тестів; підготовка реферативних матеріалів з публікацією тощо.
При виконанні модульних (контрольних) завдань оцінюванню в балах підлягають
теоретичні знання і практичні уміння, яких набули студенти після опанування певного
модуля. Модульний контроль проводиться письмово у формі тестів.
Результати поточно-модульного контролю виставляються в журналах обліку
роботи викладача.
Повторне виконання модульних контрольних робіт та індивідуальних завдань на
вищу кількість балів дозволяється, як виняток, з поважних причин за погодженням
викладача, який викладає дисципліну, з дозволу декана факультету до початку
підсумкового контролю (екзамену).
У разі невиконання певних завдань поточного контролю з об’єктивних причин,
студенти мають право, з дозволу викладача, скласти їх до останнього семінарського
заняття. Час і порядок складання визначає викладач.

У разі, коли студент не з’явився на проведення модульної контрольної роботи без
поважних причин, він отримує нуль балів.
Перездача модульного контролю допускається у строки, які встановлюються
викладачем.
Знання студента з певного модуля вважаються незадовільними, за умови коли сума
балів його поточної успішності та за модульний контроль складають менше 60% від
максимально можливої суми за цей модуль. В такому випадку можливе повторне
перескладання модуля у терміни встановлені викладачем.
Рейтингова сума балів з навчальної дисципліни після складання поточномодульного контролю виставляється як сума набраних студентом балів протягом
семестру. Якщо у підсумку студент отримав за рейтинговим показником оцінку “FX”, то
він допускається до повторного складання поточно-модульного контролю з дисципліни.
Студент, допущений до повторного складання поточно-модульного контролю
зобов’язаний у терміни, визначені деканатом, перездати невиконані (або виконані на
низькому рівні) завдання поточно-модульного контролю, виконати модульні контролі.
Рейтинговий показник студента з навчальної дисципліни при цьому визначається за
результатами повторного складання і не впливає на загальний рейтинг студента.
9. Розподіл балів, які отримують студенти
Усі види роботи студента під час вивчення дисципліни оцінюються за наведеною
нижче методикою і дають можливість формувати сумарний рейтинг протягом семестру
(поточна успішність, підготовка реферату, модульний контроль) до 100 балів.
Розподіл балів, присвоюваних студентам при вивченні дисципліни
«Менеджмент»
(денна форма навчання)
Види робіт

Кількість
балів за
змістовий
модуль
Контроль
знань
Практичні
заняття
Виконання
самостійної
роботи
Поточний
модульний
контроль

ЗМ 1
Т1 Т2 Т3
18

Поточний (модульний) контроль
ЗМ 2
ЗМ 3
Т4 Т5 Т6 Т7 Т8
Т9 Т10
22
17

ЗМ 4
Т11 Т12
13

3

3

3

3

3

3

2

3

3

2

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

Підсумковий
контроль
(екзамен)

Сума

30

100

Розподіл балів, присвоюваних студентам при вивченні дисципліни
«Менеджмент»
(заочна форма навчання)
Види робіт

Підготовка і
захист
к.р.

Поточний (модульний) контроль

Підсумковий тест
(екзамен)

Сума

Контроль
знань
Практичні
заняття
Виконання
самостійної
роботи

2

2

2
2

2

2

-

Т4
2

Т5 Т6
2

2

Т7
2

2

2

2

-

2

Т8

Т9

Т10

2

2

2

2

2

2

Змістовий
модуль
4
Т11

Т12

2

2

2

2

Модульний контроль (4 бали)

Т1 Т2 Т3

Змістовий
модуль
3

Модульний контроль (4 бали)

Тема

Змістовий
модуль
2

Модульний контроль (4 бали)

Змістови
й модуль
1

Модульний контроль (4 бали)

ЗМ

30

30

100

10. Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі види
навчальної діяльності

Оцінка ECTS

90 – 100
82-89
74-81
64-73
60-63

А
В
С
D
Е

35-59

FX

0-34

F

Оцінка за національною шкалою
для екзамену
відмінно
добре
задовільно
незадовільно з можливістю
повторного складання
незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням дисципліни

11. Методичне забезпечення
1. Загороднюк О.В., Длугоборська Л.В. Методичні рекомендації для підготовки до
семінарських занять з дисципліни «Менеджмент» для студентів спеціальності 051
«Економіка». Умань, УНУС. 2021. 39 с.
2. Загороднюк О.В., Длугоборська Л.В. Методичні рекомендації для виконання
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освітньої програми та навчального плану; оновлено список рекомендованої літератури

