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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Галузь знань, напрям
підготовки (спеціальність)

Кількість кредитів -

Галузь знань
0506 «Енергетика
та енергетичне
машинобудування»
(шифр і назва)

Національних

ЕСТS

Спеціальність
5.05060101 «Монтаж і
експлуатація
теплоенергетичного
устаткування теплових
електростанцій

Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма
навчання

заочна форма
навчання

«Основи управлінської
діяльності»

(шифр, назва)

Години відповідно до
навчального плану
Денна форма
навчання:
аудиторних – 40
самостійної роботи
студента -68
Заочна форма
навчання:
аудиторних самостійної роботи
студента -

Семестр
VII-й

-й
Лекції

28 год.
- год.
Практичні, семінарські
12 год.
- год.
Лабораторні
- год.
- год.
Самостійна робота
68 год.
- год.
Індивідуальні завдання:
- год.
Вид контролю:
залік

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної
роботи становить:
для денної форми навчання – 58,8%.

РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА СЕМЕСТРАМИ

Курс навчання
Семестр
Повний обсяг
часу на дисципліну /год/

1
1

В тому числі
аудиторних занять :
З них: - лекції
- практичні
- семінарські
- лабораторні
Термін часу на
самостійну роботу
студента
Вид індивідуальних
завдань:
курсовий проект
курсова робота
розрахункова
робота
графічна робота
Консультації
Підсумкові форми
контролю

Доповнення та зміни:

2
2

3

3
4

5

4
6

7

8

Всього
годин
з дисципліни

108

108

40

40

28
4
8
-

28
4
8
-

68

68

Зал.

Зал.

Тематичний план дисципліни
«Основи управлінської діяльності»

лекції

практичні
заняття

семінарські
заняття

самостійна
робота

Всього годин

В тому числі

менеджменту.

10

4

-

-

6

Тема 2. Комунікації в менеджменті.

8

2

-

2

4

8

2

-

-

6

10

2

-

2

6

6

2

-

-

4

10

2

-

-

8

12

2

-

2

8

і «контроль».

8

2

-

-

6

Тема 9. Влада і лідерство.

8

2

2

-

4

10

2

-

2

6

8

4

-

-

4

10

2

-

2

6

108

28

2

10

68

Найменування тем

Тема 1. Основні поняття , сутність та види

Тема 3. Сутнісна характеристика
підприємницької діяльності.
Тема 4. Підприємство як організаційна
структура підприємництва.
Тема 5. Розробка та ухвалення
управлінських рішень.
Тема 6. Функції менеджменту. Планування
як функція менеджменту.
Тема 7. Організація в системі управління.
Функція менеджменту «організація».
Тема 8. Функції менеджменту «мотивація»

Тема10. Управління конфліктними
ситуаціями.
Тема 11. Маркетингова діяльність
підприємства.
Тема 12. Антикризове управління
діяльністю підприємства.
Разом

2. Предмет, мета та завдання дисципліни «Основи управлінської діяльності»
Ринкові реформи в економіці України набувають все більшої сили, формуючи нові
соціальні відносини, в тому числі, і в сфері управління. Сучасна система управління
найбільш адекватно відображає менеджмент, як науку та практику управлінської
діяльності. Нині потребу в менеджменті відчувають всі сфери життєдіяльності
суспільства, тому не дивно, що зростає число навчальних закладів, де вивчають теорію
менеджменту, і кількість людей, що нею цікавляться. Управління людьми є основою і
найважливішою частиною повсякденної діяльності керівника. Тому знання основних
положень теорії менеджменту стане йому, як фахівцю управління, у пригоді, давши
змогу підтвердити ефективність та результативність своїх організаційних зусиль.
Мета навчальної дисципліни «Основи управлінської діяльності» – надання
студентам знань про основні категорії та закономірності управління та формування
умінь, навичок ефективного використання сучасних управлінських методів та прийомів.
Предметом навчальної дисципліни «Основи управлінської діяльності» є
вивчення теоретичних концепцій та методологічних засад управління підприємством та
організацією.
Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:


усвідомлення студентами сутності основних понять і категорій науки

управління та загальних закономірностей формування, функціонування і розвитку
систем управління;


отримання фундаментальних знань про зміст та процеси реалізації функцій

управління;


розвиток і закріплення навичок використання ефективних прийомів, способів та

інструментів управління;


створення бази для вивчення спеціальних управлінських дисциплін.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні
знати:
 сфери, види та функції менеджменту;
 види організацій, цілі їх діяльності та критерії успіху, характеристики організацій;
 професійні та психологічні вимоги до менеджерів;
 рівні управління в організації;
 ролі менеджера в організації та його здібності;

 етапи прийняття управлінських рішень;
 сутність та зміст комунікаційного процесу;
 сутність планування та основні елементи системи планування;
 сутність мотивації, процесуальні та змістовні теорії мотивації.
 інструменти управлінського контролю;
 стилі управління;
 психологічні аспекти управлінської діяльності;
 критерії ефективності організації.
вміти :
 визначати загальні та конкретні функції менеджменту в організації;
 визначати етапи прийняття раціональних рішень та враховувати фактори впливу
під час вирішення організаційних проблем;
 застосовувати аналітичні, статистичні, теоретико-ігрові методи прийняття рішень;
 застосовувати ефективні управлінські дії в організації;
 здійснювати аналіз та оцінку зовнішнього середовища в організації;
 володіти методами управлінського контролю поведінки робітників;
 використовувати теорії та концепції лідерства під час здійснення управлінського
впливу;
 здійснювати оцінку організаційної ефективності;
 визначати результативність та ефективність менеджменту.

3. Зміст дисципліни

Назва тем, зміст заняття

Вид
Обсяг
занят
годин
тя

1
2
Тема 1. Основні поняття,
сутність та види менеджменту.
 Сутність управління та
лек.
менеджменту.
Суть поняття управління та
менеджмент, менеджер.
Відмінності та спільні риси
менеджменту та управління.
 Цілі, задачі та види
менеджменту.
Суть завдань менеджменту та
їх аналіз. Значення
менеджменту.
 Модель менеджера та
його обов’язки.
Менеджери та їх роль і
управлінні підприємствами.
Ролі, що їх виконують
менеджери. Обов’язки
менеджерів, їх аналіз.
сам.
 Предмет і методи в
менеджменті.
Суть предмету менеджменту.
Об’єкт менеджменту. Методи
менеджменту та їх
характеристика.
 Особливості управління
підприємствами.
Вимоги до управління
підприємствами, їх аналіз.
Тема 2.Комунікації в
менеджменті.
 Поняття комунікацій та лек.
комунікаційного процесу.
Суть понять комунікації,
комунікаційний процес. Основні
елементи комунікацій та їх
характеристика.

3

Форма
контролю
4

Основні
вимоги до
знань і вмінь з Література
даної теми
програми
5
6

10
4

Поточний
контроль

Знати:
/1/с.
 Суть поняття
/2/с.
„управління”, його
предмет, завдання,
/3/с.
об’єкти та мету
вивчення.
 Сутність
менеджменту
 Роль та значення
/2/с.
менеджменту в
управлінні
підприємством.
 Взаємозв’язок
курсу з іншими
економічними
дисциплінами.

12-16
9-12
5-10

12-16

/1/с. 21-32

6

Перевірка
конспекту

Вміти:
 Проаналізувати
значення
менеджменту.
 Назвати та
пояснити методи
менеджменту.
 Проаналізувати
обов’язки
менеджерів на
підприємствах.

/2/,с. 16-17

/2/с. 17-21

8
2

Фронтальне
опитування

Знати :
 Суть поняття
комунікацій.
 Основні
елементи комунікацій.
 Види та
форми комунікацій.
 Канали
комунікацій.

/1/ с.84-88

 Види і форми
комунікацій.
Аналіз основних форм та видів
комунікацій. Формальні та
неформальні комунікації, їх
аналіз. Завдання, що їх
вирішують вертикальні
комунікації.
 Інформація як матеріал
комунікацій та її види.
Суть поняття інформація.
Класифікація інформації за
різними ознаками.
Семінарське заняття №1
Теми 1,2

 Аналіз
формальних та
неформальних
комунікацій.
Вміти:
 Назвати та
охарактеризувати
формальні та
неформальні
комунікації.

сам.

сем.

Тема 3. Сутнісна
характеристика
підприємницької діяльності.
 Поняття господарської лек.
діяльності, її види, суб’єкти та
ознаки.
 Підприємництво як
сучасна форма господарювання.
 Суб’єкти та об’єкти
підприємницької діяльності.
 Роль і значення
підприємництва в економічному
розвитку країни.
сам.
 Принципи
підприємництва.
 Типи підприємницької
діяльності.
 Економічна основа
підприємництва.
Тема 4. Підприємство як
організаційна структура
підприємництва.
 Підприємство, його
лек.
сутність та функції.
 Види та об’єднання
підприємств.
 Господарські
товариства.
 Фірма як організаційно –
господарська одиниця.
 Мікросередовище
менеджменту (внутрішні змінні

4

Перевірка
конспекту

2

Диктант,
опитування
студентів

/2/ с. 86-88

/1/с. 88-92

/2/ с. 88-91

8
2

6

Фронтальне
опитування

Перевірка
конспекту

Знати:
 види
підприємницької
діяльності;
 характеристику
основних
організаційноправових форм
підприємництва;
 сутність малого
підприємництва.

/15/
с. 24-48
/16/
с. 119-144

Вміти:
 розкрити
особливості та
вказати відмінності
основних
організаційноправових форм
підприємництва.

10
2

Фронтальне
опитування

Знати:
 суть підприємства;
 функції
підприємства;
 види підприємств;
 форми об’єднань
підприємств.
 значення фірми в
ринковому
середовищі.

/1/ с. 64-66
/1/с.70-84
/16/
с. 145-156

організації).
 Зовнішнє середовище
менеджменту (умови
господарювання).
Суть зовнішнього середовища
підприємства. Чинники, що
визначають макросередовище
організації.
сам.
 Правове регулювання
діяльності підприємства.
Аналіз нормативно – правових
документів, що регламентують
діяльність підприємств в
Україні.
Суть внутрішнього середовища
підприємства. Фактори
мікросередовища та ї
характеристика.
Семінарське заняття №2
Теми 3,4

сем.

Тема 5. Розробка та ухвалення
управлінських рішень.
 Класифікація
управлінських рішень.
лек.
Суть управлінського рішення.
Ухвалення управлінського
рішення.
 Процес вироблення
раціонального рішення.
Основні етапи процесу
підготовки і ухвалення рішень
та їх аналіз.
 Групове ухвалення
сам.
рішень.
Необхідність використання
групового ухвалення рішень.
Методи групового ухвалення
рішень та їх характеристика.
Тема 6. Функції менеджменту.
Планування як функція
менеджменту.
 Характеристика та
лек.
класифікація функцій
менеджменту.
 Зміст функції планування.
Стратегічне планування та його
види.

Вміти:
 характеризувати
особливості
функціонування
підприємств різних
видів та об’єднань;
 визначати фактори
впливу середовища
фірми.

6

Перевірка
конспекту

2

Диктант,
опитування
студентів

6
2

4

Фронтальне
опитування

Перевірка
конспекту

Знати:
 Що таке
управлінське
рішення.
 Як проходить
ухвалення
управлінького
рішення.
 Основні етапи
процесу підготовки і
ухвалення рішень.
Вміти:
 Пояснити
необхідність
використання
групового ухвалення
рішень.

/1/с. 110114

/1/ с. 114116

/1/ с. 116119

10
2

Фронтальне
опитування

Знати:
 Суть функції
менеджменту.
 планування.
 Види
планування та їх
характеристика.
 Методи

/2/с.117-128
/1/с.132-154
/4/с.46-47

 Методи організаційного
планування. Процес планування
реалізації стратегії.
o Оперативно-календарне
планування.
o Бізнес-план. Аналіз матриці
БГК.
Тема 7. Організація в системі
управління. Функція
менеджменту «організація».
 Організація, її роль і
значення. Структурна побудова
організацій.
 Класифікація
організаційних структур
управління.
 Лінійна структура
управління. Функціональна
структура управління. Лінійнофункціональна структура
управління.
o Культура організації.
o Організації в Україні та
їхній розвиток.
Семінарське заняття № 3
Теми 5, 6, 7
Тема №8. Функції
менеджменту «мотивація» і
«контроль».
Поняття мотивації та її зміст.
 Мотиваційні теорії. Роль
заохочення та стягнення в
ефективності мотивації.
Механізм дії мотивації до
праці через потреби.
 Поняття і зміст контролю.
 Ознаки та характеристики
контролю.
 Види контролю.
o Мотивація та компенсація.
o Процесуальні теорії
мотивації.
o Процес контролю і техніка
його проведення.
o Система контролю.
Тема 9. Влада і лідерство.
 Поняття влади і лідерства.

організаційного
планування.

сам.

8

Перевірка
конспекту

Вміти:
 здійснювати
процес стратегічного
планування;
 визначати цілі
та завдання
підприємства.

/1/с.154-183
/2/с.128-141
/4/с.48-54

12
лек.

2

Фронтальне
опитування

Знати:
 Суть організації.
 Роль організації.
 Види
організаційних
структур.

/2/с.141-154
/1/с.183-214

Вміти:

обирати
організаційну
структуру для
конкретного
підприємства.

сам.

сем.

8

2

Перевірка
конспекту

/4/с.60-82

Опитування
студентів

8
лек.

сам.

лек.

2

6

8
2

Фронтальне
опитування

Перевірка
конспекту

Фронтальне

Знати:
 Суть мотивації.
 Роль
заохочення та
стягнення в
ефективності
мотивації.
 Зміст контролю.
 Ознаки
контролю.
 Види контролю.
Вміти:
 застосовувати
механізми мотивації
до праці.
 здійснювати
контроль за
діяльністю
колективу
підприємства.

Знати:
 Знати що таке

/2/с.154-175
/1/с.214-234

/2/с.175-189
/1/с.234-255

/4/с.88-105

/4/с.105-121

2/с.213-217

Суть поняття влади, керівництва
та лідерства. Стадії процесу
керівництва колективом. Якості,
якими повинен володіти керівник. .
 Стилі керівництва та їх
характеристика.
Поняття стилю керівництва.
Одномірний, двомірний та
трьохмірни й описи стилі
керівництва. Авторитарний,
демократичний та ліберальний
стилі керівництва.
 Шляхи вдосконалення
сам.
керівництва колективом.
Вдосконалення об’єкту та
суб’єкту керівництва. Шляхи
вдосконалення керівництва
підприємством.
Практична робота №1
Вивчення рівня стилю
практ.
керівництва менеджера на
основі методики фірми «ECCO».
Тема 10.Управління
конфліктними ситуаціями.
 Природа конфлікту, його лек.
складові та види конфліктів.
Суть поняття конфлікт.
Природа виникнення
конфліктних ситуацій. Складові
конфліктів. Функції конфліктів.
Класифікація конфліктів за
ознаками.
 Причини виникнення
конфліктів.
Умови виникнення конфліктних
ситуацій в трудових
колективах. Причини виникнення
конфліктів та їх аналіз.
 Способи розв’язання
сам.
конфліктних ситуацій.
Структурні методи
розв’язання конфліктних
ситуацій та їх
характеристика.
Семінарське заняття №4
сем.
Теми 8, 9, 10

опитування

4

Перевірка
конспекту

2

Оформити
звіт

влада, лідерство,
/1/с.298-303
керівництво.
/4/с.152-156
 Стадії
процесом управління
колективом.
 Що таке стиль
керівництва?
 Типи
керівників.
/2/с.213-215
 Шляхи
вдосконалення
/1/с.303-307
керівництва
/4/с.156-159
організації.
Вміти:
 Охарактеризу /2/с.226-231
вати стилі
/4/с.159-161
керівництва.
 Проаналізувати якості, якими
повинен володіти
керівник.

10
2

Фронтальне
опитування

Фронтальне
опитування

6

Перевірка
конспекту

2

Опитування
студентів

Знати:
/1/с.334-337
 Що таке
/4/с.202-206
конфлікт.
 Природу
виникнення
конфліктної ситуації
 Складові
конфліктів.
 Функції
конфліктів та їх
аналіз.
 Класифікацію
/1/с.337-341
конфліктів за
/4/с.207-209
ознаками.
 Умови
виникнення
конфліктних ситуацій.
Вміти:
 Пояснити
причини виникнення
конфліктних ситуацій /4/с.210-212
та обрати вірні методи /1/с.342-352
розв’язання
/2/с.242-247
конфліктних ситуацій.

Тема 11. Маркетингова
діяльність підприємства.
 Функції, принципи та цілі
лек.
маркетингу.
 Концепції маркетингу.
 Тактика і стратегія
маркетингу.
 Цінова політика підприємства
у системі маркетингу.
 Маркетингове середовище.
 Економічна, господарська та сам.
комерційна сторона маркетингу.
 Види маркетингу.
 Аналітична функція
маркетингу.
 Система маркетингу.
Тема 12. Антикризове
управління діяльністю
підприємства.
 Суть кризи підприємства, лек.
її види.
 Банкрутство та його види.
 Складові антикризового
управління діяльністю
підприємства.
 Роль і значення санації в
запобіганні банкрутства
підприємств.
o Реструктуризація та
сам.
реорганізація підприємств.
o Державне регулювання
антикризових процесів.
Семінарське заняття №5
сем.
Теми 11, 12

8
4

4

Фронтальне
опитування

Перевірка
конспекту

Знати:
 Функції, принципи
та цілі маркетингу.
 Концепції
маркетингу.
 Види маркетингу;
 Систему маркетингу;
 Складові комплексу
«чотирьох P»;
 Види маркетингових
досліджень.
Вміти:
 Характеризувати
загальні та конкретні
цілі маркетингу;
 Пояснити суть
основних концепцій
маркетингу
 Аналізувати
маркетингове
середовище фірми.

/7/ стор.
5-80;
/8/ стор. 724.

10
2

Фронтальне
опитування

6

Перевірка
конспекту

2

Контрольна
робота

Знати:
 Що таке
криза, види кризи.
 Що таке
банкрутство, його
види.
 Складові
антикризового
/4/с.294-309
управління діяльністю
підприємства.
Вміти:
 застосовувати
складові
антикризового
управління.
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