




 

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Профіль підготовки 

фахівця 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 

3,5  

 

 

 

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування» 
Обов’язкова 

Модулів – 1 
спеціальність: 

072 «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 3-й 4 -й 

Загальна кількість 

годин: –  105  

Семестр 

6-й 8-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3,2; 

самостійної роботи 

студента – 3. 

Освітній рівень: 

бакалавр 

 

Освітня програма  

 «Фінанси, банківська 

справа та страхування»  

36 год.  8 год. 

Практичні, семінарські 

18 год. 4 год. 

Самостійна робота 

51 год. 93 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 дисципліни «Менеджмент» в структурно-логічній схемі підготовки 

здобувачів вищої освіти:  

Пререквізити Кореквізити Постреквізити 

Мікроекономіка  Економічний аналіз  Економіка праці і 

соціально-трудові 

відносини 
Макроекономіка  Економіка підприємства 

Політична економія Фінансовий аналіз 

Історія економіки та 

економічної думки 

Маркетинг Виробнича практика 

Навчальна практика Виробнича практика Підсумкова атестація 

Компетентності, яких набувають студенти в результаті вивчення дисципліни 

«Менеджмент»:  

Загальні:  
ЗК 03. Здатність планувати та управляти часом.  

ЗК 09. Здатність бути  а критичним і самокритичним. 

ЗК 10. Здатність працювати в команді. 

ЗК 11. Здатність спілкуватися з представниками інших професій, груп різного рівня 

(з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

Спеціальні:  
СК08. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування.  

СК09. Здатність здійснювати ефективні комунікації.  

СК10. Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні 

рішення. 

Програмні результати навчання з дисципліни «Менеджмент»: 

ПР11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у 

сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ПР12. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, 

проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності.  

ПР17. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку. 

ПР18. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у 

дослідженнях та професійному спілкуванні. 

ПР20. Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані 

фінансові рішення. 

 

 

 



3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. Поняття і сутність менеджменту 

Тема 1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту 

1. Поняття організації. 

3. Визначення та суть менеджменту. 

3. Предмет, об'єкт і суб'єкт менеджменту. 

4. Принципи менеджменту. 

5. Види 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. 

 

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. 

 

Змістовий модуль 2. Функції менеджменту 

 

Тема 5. Планування як функція менеджменту 

1. Сутність планування як функції управління. 

2. Сутність стратегічного планування. 

3. Формулювання стратегії. 

4. Надання стратегії конкретної форми. 

5. Планування роботи менеджера. 

 

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. 



 

Тема 8. Контролювання як загальна функція менеджменту 

1. Поняття контролю, об’єкт, виконавець, наслідки та завдання. 

2. Принципи контролю. 

3. Види контролю. 

 

Змістовий модуль 3. Керівництво як об’єднувальна функція менеджменту 

 

Тема 9. Управлінські рішення в менеджменті 

1. Поняття і моделі прийняття рішень. 

2. Процес прийняття рішень. 

3. Методи творчого пошуку альтернативних варіантів. 

4. Класифікація методів обґрунтування управлінських рішень. 

5. Інструменти обґрунтування управлінських рішень. 

6. Обґрунтування рішень в умовах невизначеності. 

 

 

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. Управління групами і командами 

1.Типи груп і команд в організації 

2.Сучасні моделі управління формальними і неформальними групами 

3.Управління конфліктами в організації 

4.Способи активізації роботи груп і команд 

 

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 

(с) 

лаб інд с.р. л с 

(с) 

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 

менеджменту 
8 2 2   4 8 2    6 

Тема 2. Історія розвитку 

менеджменту 
8 2 2   4 8     8 

Тема 3. Менеджер у 

соціально - економічній 

системі 

7 2    5 7  
 

  7 

Тема 4. Організації як 

об'єкти управління 
8 2 2   4 8     8 

Разом за змістовим 

модулем 1 
31 8 6   17 31 2 

 
  29 

Змістовий модуль 2. Функції менеджменту 

Тема 5. Планування як 

функція менеджменту 
10 4 2   4 10  2   8 

Тема 6. Організація 

менеджменту 
10 4 2   4 10  2   8 

Тема 7. Мотивування як 

загальна функція 

менеджменту 

10 4 2   4 10 2 
 

  8 

Тема 8. Контролювання, як 

загальна функція 

менеджменту 

8 2 2   4 8     8 

Разом за змістовим 

модулем 2 
38 14 8   16 38 2 4   32 

Змістовий модуль 3. Керівництво як об’єднувальна функція менеджменту 

Тема 9. Управлінські 

рішення в менеджменті 
10 4 2   4 10 2    8 

Тема 10. 

Внутрішньоорганізаційний 

обмін  інформацією. 

Комунікації в менеджменті 

7 2    5 7     7 

Тема 11. Управління 

групами і командами 
10 4 2   4 10     10 

Тема 12. Влада і лідерство в 

менеджменті 
9 4 

 
  5 9 2    7 

Разом за змістовим 

модулем 3 
36 14 4   18 36 4    32 

ІНДЗ 

«» 

  - -     - - -  

Усього годин 105 36 18   51 105 8 4   93 

 

 

 

 

 

 

 



 
5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

Змістовий модуль 1. Поняття і сутність менеджменту 

1 
Тема 1: Сутність, роль та методологічні основи 

менеджменту 
2 - 

2 Тема 2. Історія розвитку менеджменту 2 - 

3 Тема 3. Менеджер у соціально - економічній системі  - 

4 Тема 4. Організації як об'єкти управління 2 - 

 Разом за змістовим модулем 1 6 2 

Змістовий модуль 2. Функції менеджменту 

5 Тема 5. Планування як функція менеджменту 2 2 

6 Тема 6. Організація менеджменту 2 2 

7 Тема 7. Мотивування як загальна функція менеджменту 2 - 

8 Тема 8. Контролювання, як загальна функція менеджменту 2 - 

 Разом за змістовим модулем 2 8 2 

Змістовий модуль 3. Керівництво як об’єднувальна функція менеджменту 

9 Тема 9. Управлінські рішення в менеджменті 2 - 

10 
Тема 10. Внутрішньоорганізаційний обмін  інформацією. 

Комунікації в менеджменті 
- - 

11 Тема 11. Управління групами і командами 2 - 

12 Тема 12. Влада і лідерство в менеджменті - - 

 Разом за змістовим модулем 3 4 - 

Всього 18 4 

  

 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

Змістовий модуль 1. Поняття і сутність менеджменту 

1 
Тема 1: Сутність, роль та методологічні основи 

менеджменту 
4 6 

2 Тема 2. Історія розвитку менеджменту 4 8 

3 Тема 3. Менеджер у соціально - економічній системі 5 7 

4 Тема 4. Організації як об'єкти управління 4 8 

 Разом за змістовим модулем 1 17 29 

Змістовий модуль 2. Функції менеджменту 

5 Тема 5. Планування як функція менеджменту 4 8 

6 Тема 6. Організація менеджменту 4 8 

7 Тема 7. Мотивування як загальна функція менеджменту 4 8 

8 Тема 8. Контролювання, як загальна функція менеджменту 4 8 

 Разом за змістовим модулем 2 16 32 

Змістовий модуль 3. Керівництво як об’єднувальна функція менеджменту 

9 Тема 9. Управлінські рішення в менеджменті 4 8 

10 
Тема 10. Внутрішньоорганізаційний обмін  інформацією. 

Комунікації в менеджменті 

5 7 



11 Тема 11. Управління групами і командами 4 10 

12 Тема 12. Влада і лідерство в менеджменті 5 7 

 Разом за змістовим модулем 3 18 32 

Всього 51 93 

 

 

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
Теоретичні та практичні положення дисципліни вивчаються студентами в процесі 

роботи над лекційним курсом, участі у семінарських заняттях, при виконанні 

індивідуальних завдань (студентами заочної форми навчання), самостійній роботі, яка 

полягає у вивченні та опрацюванні наукової, навчально-методичної літератури, 

законодавчих і нормативних актів, виконанні навчальних завдань. 

Теоретичні та практичні положення дисципліни вивчаються студентами в процесі 

роботи над лекційним курсом, участі у семінарських заняттях, при виконанні 

індивідуальних завдань (студентами заочної форми навчання), самостійній роботі. 

Під час вивчення дисципліни «Менеджмент» використовуються наступні методи 

організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності:  

– словесні – розповідь-пояснення, лекція (лекція-бесіда, лекція-конференція);  

– наочні – ілюстрація, демонстрація;  

– практичні – розв’язання ситуативних практичних завдань 

– творчі, проблемно-пошукові – виконання самостійної роботи та самонавчання на 

основі конспектів лекцій, навчальних підручників і посібників, наукової й іншої 

рекомендованої літератури;  

– навчальна робота під та поза керівництвом викладача – виконання самостійної 

роботи, індивідуальне вирішення ситуаційних завдань;  

– інтерактивні – кейс-метод, робота в малих групах, дискусії, презентації, ділові та 

рольові ігри тощо; 

– бінарні, інтегровані: наочно-ілюстративний; наочно-проблемний; наочно-

практичний.  

Однією з форм сучасного навчального процесу є дистанційне навчання на 

платформі інформаційного освітнього середовища Moodle. Провадження даного виду 

навчання здійснюється в межах норм положення «Про організацію поточного, 

семестрового контролю та проведення атестації здобувачів освіти із застосуванням 

дистанційних технологій в Уманському національному університеті садівництва». 

Матеріали дисципліни «Менеджмент» освітньому середовищі Moodle розміщені за 

посиланням: https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=1597. 

В разі запровадження карантинних обмежень проводяться відеоконференції в 

форматі лекцій, практичних або семінарів. Зв'язок студентів з викладачем забезпечують 

різноманітні сучасні платформи, такі як: Zoom, Google Meet, Moodle.  

 

 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

В основу рейтингового оцінювання знань студента закладена 100-бальна шкала 

оцінювання (максимально можлива сума балів, яку може набрати студент за всіма видами 

контролю знань з дисципліни з урахуванням поточної успішності, самостійної роботи,  

підсумкового контролю тощо). Кількість балів, які можна набрати у ході вивчення курсу 

дисципліни розподіляються наступним чином:  

Поточний контроль. Максимальна сума балів поточного контролю – 70.  

Об’єктами поточного контролю знань студентів є:  

https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=1597


1. Систематичність та активність роботи на семінарських заняттях. При контролі 

систематичності та активності роботи на семінарських заняттях оцінюванню в балах 

підлягають: рівень знань, необхідний для виконання завдань, що передбачені завданнями 

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 як предмет дискусії тощо.  

2. Виконання самостійної роботи. Самостійна робота здобувачів полягає у вивченні 

та опрацюванні опрацюванні лекційного матеріалу, наукової, навчальнометодичної 

літератури, виконанні тестових завдань, підготовці до виступу на семінарських заняттях. 

контрольній перевірці здобувачами власних знань за допомогою розв’язування тестових 

завдань по кожній з тем курсу, підготовку до модульного контролю; систематизації 

вивченого матеріалу з метою підготовки до підсумкового контролю (екзамену). 

3. Модульний контроль. При виконанні модульних (контрольних) завдань 

оцінюванню в балах підлягають теоретичні знання і практичні уміння, яких набули 

здобувачі після опанування певного змістового модуля. Модульний контроль проводиться 

письмово у формі тестів. Максимальна оцінка за Модульний контроль 1 – 7 балів (70 

тестів), Модульний контроль 2 –7 балів (70 тестів). Модульний контроль 3 – 8 балів (80 

тестів). 

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 61% від 

максимально можливої суми за цей модуль. В такому випадку можливе повторне 

перескладання модуля у терміни, встановлені викладачем.  

4. Підсумковий контроль з дисципліни «Менеджмент» здійснюється у формі 

екзамену. Екзаменаційний білет складається із 3 питань, кожне з яких оцінюється за 

шкалою від 0 до 10 балів.  

 

Розподіл балів, які отримують студенти з навчальної дисципліни  

«Менеджмент» (денна форма навчання) 
Види робіт Поточний (модульний) контроль 
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Розподіл балів за видами роботи для студентів денної форми навчання 

здійснюється наступним чином: 

– участь в обговоренні питань семінару, вирішення ситуаційних та 

аналітично-ситуаційних завдань, максимум – 2,5 бали; 

– виконання самостійної роботи по темах 1,2,4,5,6,7,8,9,11 – максимум 1,5 

бали (з них, 1,5 бали – розв’язування тестів по темах (по 0,1 б на 1 тестове завдання); по 

темах: 3,10,12 – 4 бали (з них, 3 бали – розв’язування тестів по темах (по 0,1 б на 1 тестове 

завдання) і 1 – бал ситуаційні, практичні завдання, винесені на самостійне опрацювання) 

 

Розподіл балів, які отримують студенти з навчальної дисципліни  

«Менеджмент» (заочна форма навчання) 
Види робіт Поточний (модульний) контроль 
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Однією з форм самостійної роботи для здобувачів освіти заочної форми навчання є 

виконання контрольної роботи. Контрольна робота складається з 4 теоретичних питань. 

Контрольна робота виконується здобувачем особисто та захищається окремо від 

самостійної Максимальна сума балів – 30. 

 

Критерії оцінювання знань здобувачів при виконанні  та захисті контрольної роботи 

 

  1. Текст контрольної роботи  20 балів  

1.1  Відповідність логічної побудови роботи назві теми, а також 

поставленим цілям і завданням, пропорційність структури роботи  

  

5  1.2  Правильність оформлення роботи (нумерація сторінок, оформлення 

титульного аркуша, дотримання вимог до розміру полів, шрифту, 

міжрядкового інтервалу та інше), відсутність редакційних помилок  

1.3  Повнота і відповідність висновків змісту роботи  

1.4  Якість і глибина теоретико-методологічного аналізу проблеми. 

Наявність та якість критичного огляду літературних джерел. 

Самостійність суджень і викладу матеріалу (наявність формулювання 

власної думки студента – автора)  

15 балів  

  2. Захист контрольної роботи  10 балів  

2.1  Вміння стисло (в межах регламенту), послідовно й чітко викласти 

сутність і результати дослідження.  

5  

2.2  Повнота і ґрунтовність відповідей на запитання викладачів, здатність 

аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди  

5  



 
Поточний контроль за кожним змістовим модулем для заочної форми навчання 

здійснюється за допомогою тестового опитування, в основу якого покладено пройдений 

матеріал та охоплюються основні його поняття та категорії. За кожною опрацьованою 

темою студент отримує 15 тестових запитань із чотирма поданими відповідями, одна з 

яких є правильною. За кожен блок тестових вправ максимально можна отримати 3 бали. 

Крім цього, по темах 5 і 6 передбачено виконання аналітично-ситуаційного завдання, яке 

оцінюється максимум у 6 балів.  

Модульний контроль проводиться письмово у формі тестів. Максимальна оцінка за 

Модульний контроль 1 – 7 балів (70 тестів), Модульний контроль 2 –7 балів (70 тестів). 

Модульний контроль 3 – 8 балів (80 тестів). 

 

Критерії та шкала оцінювання знань і вмінь студентів 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

для екзамену 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

Оцінка «відмінно» (90 – 100 балів). Здобувач має систематичні та глибокі знання 

навчального матеріалу, вміє без помилок виконувати практичні завдання, які передбачені 

програмою курсу, засвоїв основну й ознайомився з додатковою літературою, викладає 

матеріал у логічній послідовності, робить узагальнення й висновки, наводить практичні 

приклади у контексті тематичного теоретичного матеріалу. 

Оцінка «добре» (74 – 89 балів). Здобувач повністю засвоїв навчальний матеріал, 

знає основну літературу, вміє виконувати практичні завдання, викладає матеріал у 

логічній послідовності, робить певні узагальнення й висновки, але не наводить 

практичних прикладів у контексті тематичного теоретичного матеріалу або допускає 

незначні помилки у формулюванні термінів, категорій, невеликі помилки у розрахунках 

при вирішенні практичних завдань. 

Оцінка «задовільно» (60 – 73 бали). Здобувач засвоїв матеріал не у повному обсязі, 

дає неповну відповідь на поставлені теоретичні питання, припускається грубих помилок 

при вирішенні практичного завдання. 

Оцінка «незадовільно» (менше 60 балів). Здобувач не засвоїв навчальний матеріал, 

дає неправильні відповіді на поставлені теоретичні питання, не володіє основними 

методами наукових досліджень при виконанні практичних завдань. Здобувач не 

допускається до складання іспиту, якщо кількість балів одержаних за результати 

успішності під час поточного та модульного контролю (відповідно змістовому модулю) 

впродовж семестру в сумі не досягла 35 балів. 

 

 

 



9. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Загороднюк О.В. Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять 

з дисципліни «Менеджмент» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

денної і заочної форм навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування». Умань, УНУС. 2021. 38 с. 

2. Загороднюк О.В. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з 

дисципліни «Менеджмент» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

денної і заочної форм навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування». Умань, УНУС. 2021. 145 с. 

3. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни 

«Менеджмент» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня заочної форм 

навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Умань, УНУС. 

2021. 19 с. 

4. Загороднюк О.В.  «Менеджмент». Електронний навчальний курс для 

дистанційного вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент»  для студентів 

спеціальності  072 «Фінанси, банківська справа та страхування», URL: 

https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=1594. 

 

 

10. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова: 

 

1. Василенко В.А. Теорія і практика розробки управлінських рішень [текст]: 

Навчальний посібник. К.: ЦУЛ, 2016. 420 с. 

2. Гаєва О.В., Основи менеджменту [текст]: Навч. Посібник. К.: Центр учбової 

літератури, 2017. 524 с. 

3. Верезомська І. Г.,  Олійник О. М. Менеджмент : практикум. Київ : Ліра-К, 2019. 

66 с. 

4. Верезомська  І. Г., Олійник О. М. Менеджмент : конспект лекцій. Київ : Ліра-К, 

2019. 73 с. 

5. Верезомська І. Г.,  Олійник О. М. Менеджмент : практикум. Київ : Ліра-К, 2019. 

66 с. 

6. Гірняк О.М. Менеджмент. Теоретичні основи і практикум: навчальний посібник 

для студентів вищих закладів освіти.  К. : Магнолія плюс, Львів: «Новий світ – 2000», 

2013. 336 c. 

7. Гончаров В.И. Менеджмент: учебное пособие. Минск: Современная школа, 2010.    

635 с. 

8. Карий О.І., Кулиняк І.Я., Галаз Л.В., Рачинська Г.В., Гвоздь М.Я. Менеджмент 

організацій і адміністрування: 1001 тест: збір. тест. Завдань. Львів: Видав-во «Растр-7», 

2018. 278 с. 

9. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г., Процик І.С., Романишин С.Б., Дарміць Р.З. 

Менеджмент: графічна і таблична візуалізація: навч. Посібник. 4-те вид., випр. та допов. 

Львів: Видав-во Львівської політехніки, 2018. 208 с. 

10. Мостенська Т.Л. Менеджмент: підручник. 2-ге видання. К.: Кондор, 2012. 758 с. 

11. Назарчук Т. В. Менеджмент організацій : навчальний посібник. Київ : Центр 

учбової літератури, 2019. 559 с. 

12. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Підручник. Видання 4-е, перероблене і 

доповнене. К.: «Кондор», 2012. 664 с. 



13. Черваньов Д. Менеджмент : терміни, тести, вправи, завдання. Навчальні 

конкретні ситуації (кейси). Проблематика курсових, випускних, дисертаційних робіт: 

підручник. Київ : Київський університет, 2019. 853 с. 

14. Черваньов Д. Менеджмент : терміни, тести, вправи, завдання. Навчальні 

конкретні ситуації (кейси). Проблематика курсових, випускних, дисертаційних робіт: 

підручник. Київ : Київський університет, 2019. 853 с. 

15. Шегда А.В. Основы менеджмента [текст]: учеб. Пособие. К.: "Знання", КОО, 

2013. 514 с. 

16. Шинкарук Л.В., Мостенська Т.Л., Власенко Т.О. Менеджмент:навч. посіб. Киів: 

Видав. дім «Кондор», 2018. 220 с. 

           17. Adizes I. Managing Corporate Lifecycles: How to get and stay at the top. Santa 

Barbara, CA: Adizes Institute Publications, 2004. 484 p. 

 

Допоміжна: 

1. Загороднюк О.В, Малюга Л.М. Система прийняття і реалізація управлінських 

рішень в управлінні змінами. Електронне наукове фахове видання «Економіка та 

суспільство» Мукачіївський державний університет.  Вип. 14. 2018. С. 16-18. 

2. Загороднюк О.В., Півтрак М.В., Малюга Л.М. Основні напрями підвищення 

якості та ефективності розробки і прийняття управлінських рішень.  Приазовський 

економічний вісник.  2019. №4 (15). С. 94-98. (Index Copernicus). 

3. Загороднюк О.В., Півтрак М.В., Клименко Л.В. Розробка моделі реалізації 

стратегії підприємства. Економічні студії.  2019. №4 (26). С. 50-56. 

4. Загороднюк О.В. Гоменюк М.О. Корпоративний тайм-менеджмент: сучасна нау-

кова концепція. Збірник наукових праць Уманського НУС. 2021. № 98. С. 81-89. 

5. Клименко Л.В., Загороднюк О.В., Халахур Ю.Л. Діалектика поняття «Економіч-

ний розвиток підприємств в системі менеджменту». Підприємництво та інновації, 2020. 

№ 12. С. 120-125. 
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11. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 
 

1. Публикации по менеджменту, экономике, маркетингу. URL:  

http://tourlib.net/management.htm.   

2. Бібліотека з менеджменту – ВВМ.  URL: http:// management.com.ua / 

3. Електронні каталоги бібліотек України.  URL:  http://e-catalog.name/  

4. Електронна бібліотека Lib.com.ua.  URL: http://www.lib.com.ua/  
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8. Google Scholar  – пошукова система, яка індексує повний текст наукових 
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12. ЗМІНИ У РОБОЧІЙ ПРОГРАМІ НА 2021-2022 н.р. 

Зміни, внесені до робочої програми на 2021-2022 навчальний рік, охоплюють: 

1.Внесення відповідних коригувань в розподіл балів, що їх отримують студенти в 

процесі вивчення дисципліни; 

2. Оновлення переліку рекомендованої літератури.  

3. Оновлення методичного забезпечення 
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