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Метою вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент і 
адміністрування» є формування у майбутніх менеджерів сучасного 
управлінського мислення та системи спеціальних знань  у галузі 
менеджменту, формування розуміння концептуальних основ системного 
управління організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього і зовнішнього 
середовища, прийняття адекватних управлінських рішень 

Передумовами для вивчення навчальної дисципліни  «Менеджмент і 
адміністрування» є засвоєння Здобувачами знань наступних дисциплін: 
«Економічна теорія», «Вступ до спеціальності».  

Результати вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент і 
адміністрування».  
ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
СК5 Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію 
функцій менеджменту.  
СК7 Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій 
менеджменту.  
СК9 Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну 
взаємодію при вирішенні професійних завдань.  
ПРН 3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, 
сучасних концепцій лідерства. 
ПРН 8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності 
діяльності організації.  
ПРН 10. Показувати навички обґрунтування дієвих інструментів 
мотивування персоналу організації 
ПРН 17. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під 
керівництвом лідера. 

 

Обсяг навчальної дисципліни: Додаток  1.1 (оновлюється щорічно).  
                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 



Програма навчальної дисципліни 

  

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ, РОЛЬ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 
МЕНЕДЖМЕНТУ 

Менеджмент – система наукових знань та мистецтво управління. 
Взаємозв’язок між управлінням і менеджментом. Менеджери та підприємці: 
від консерватизму до інтрапренерства. Системи підготовки менеджерів у 
світі. 

Організація як об’єкт управління. Характеристики сучасної організації. 
Рівні управління та групи менеджерів. Ролі менеджерів в організації. 

Методи досліджень у менеджменті 
 

ТЕМА 2. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ 

Передумови виникнення науки управління. Існуючі парадигми 
менеджменту. Школа наукового управління. Класична (адміністративна) 
школа. Неокласична школа управління: школа людських стосунків і школа 
наук про поведінку. Характеристики підходів до управління: кількісний, 
системний, процесний і ситуаційний.   

Передумови зародження менеджменту в Україні. Специфіка радянської 
системи управління. Сучасний стан і перспективи розвитку менеджменту в 
Україні. 

 

ТЕМА 3. ЗАКОНИ, ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ПРИНЦИПИ 
МЕНЕДЖМЕНТУ 

Закони та закономірності менеджменту. Сутність, природа та роль 
принципів менеджменту в досягненні мети організації. Класифікація 
принципів менеджменту. Взаємозв’язок між принципами менеджменту 

Поняття функцій менеджменту. Сутність і класифікація методів 
менеджменту. Механізм взаємодії методів, принципів і функцій 
менеджменту.  

 

ТЕМА 4. ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТИ УПРАВЛІННЯ 

Організації та характеристики сучасної організації. Рівні управління у 
сучасній організації. 

Процес функціювання організації як системи. Поняття зовнішнього та 
внутрішнього середовища. Фактори прямої і непрямої дії зовнішнього 
середовища. 

Організації за різними факторами. Неформальні організації та які методи 
існують по їх управлінню. Види та організаційні форми підприємств. 

 

ТЕМА 5. ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ 
Сутність процесу управління, мета, учасники, предмет, засоби 

здійснення. Управлінський цикл. Особливості процесу управління: 
безперервність, нерівномірність, циклічність, послідовність, надійність. 



Класифікація управлінських рішень. Умови прийняття управлінських 
рішень. Фактори, моделі прийняття управлінських рішень. Підходи до 
прийняття рішень. Різновиди технологій прийняття рішень.  

 

ТЕМА 6. ФУНКЦІЯ ПЛАНУВАННЯ 

Сутність планування та його зміст. Види планування. Класифікація 
планів організації. Головні елементи системи планування. 

Цілі організації та їхні характеристики. Класифікація цілей і задач 
організації. Управлінське дослідження сильних і слабких сторін організації. 
Інструменти планування. Процес постановки цілей: традиційний підхід і 
метод управління за цілями. 

Стратегічне планування. Види стратегій. Політика, правила та 
процедури. 

 

ТЕМА 7. ОРГАНІЗУВАННЯ, ЯК ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ 

Зміст функції організування. Поняття та складові організаційної 
діяльності. Види робочих завдань. Класифікація технологій організації. 

Категорії організаційних повноважень, функціональних обов’язків, 
управлінської та функціональної відповідальності. Класифікація 
повноважень: лінійні, функціональні, лінійно-функціональні та апаратні 
повноваження. Проблеми при делегуванні повноважень. Структуризація 
управління.  

 

ТЕМА 8. МОТИВУВАННЯ ЯК ЗАГАЛЬНА ФУНКЦІЯ 
МЕНЕДЖМЕНТУ 

Значення людського фактору в управлінні організацією. Поняття 
мотивування. Взаємозв’язок потреб, спонукань, цілей і винагород працівника 
в процесі мотивування. Принципи врахування інтересів при мотивуванні. 
Засоби мотиваційного впливу. Стимулювання праці: цілі, принципи, види, 
форми. 

Теорії та моделі процесів мотивування. Співставлення теорій 
мотивування. 

 

ТЕМА 9. КОНТРОЛЮВАННЯ ЯК ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ 
Зміст функції регулювання. Етапи процесу регулювання. Види 

регулювання.  
Поняття контролювання та його місце в системі управління. Принципи 

та цілі функції контролювання. Етапи процесу контролювання. Методи 
контролю. Види управлінського контролю. Модель процесу контролювання. 

 

ТЕМА 10. РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ЗАГАЛЬНА ФУНКЦІЯ 

МЕНЕДЖМЕНТУ 

Поняття регулювання та його місце в системі управління. Функція 
менеджменту «оперативне регулювання». Види регулювання. Етапи процесу 
регулювання. 



 

ТЕМА 11. ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМУНІКАЦІЇ У МЕНЕДЖМЕНТІ 

Інформація, її види та роль у менеджменті. Класифікація інформації. 
Носії інформації. Поняття та характеристика комунікацій. Різновиди 
комунікацій. Елементи комунікаційного процесу. Етапи комунікаційного 
процесу. Засоби комунікацій. Управління організаційними комунікаційними 

процесами. 

 

ТЕМА 12. КЕРІВНИЦТВО ТА ЛІДЕРСТВО 

 Основи керівництва: вплив, лідерство, влада. Підходи до керівництва. 

Стилі керівництва. Теорії лідерства. Теорії лідерства, які ґрунтуються на 
поведінковому підході. Теорії лідерства, які ґрунтуються на ситуаційному 
підході . 

 

ТЕМА 13. УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ  
 Сутність управлінських рішень. Середовище та умови прийняття 

управлінських рішень. Технології прийняття управлінських рішень. Чинники, 
що впливають на якість прийняття управлінських рішень. Методи прийняття 
управлінських рішень. 

 

ТЕМА 14. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ 

Організаційна ефективність: сутність, 
види та підходи до її визначення. Кількісні та якісні показники 

ефективності управління. Методи розрахунку економічної ефективності 
управлінської праці. 

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, 
вмінь та інших компетентностей за певний період навчання (навчальний 
семестр, навчальний рік). 

З навчальної дисципліни «Менеджмент і адміністрування» 
передбачено:  

для денної форми навчання 3 семестр – залік;  
для денної форми навчання 4 семестр – екзамен;  курсова робота. 

 

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 

 

Критерієм успішного проходження Здобувачем підсумкового 
оцінювання може бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок 
за кожним запланованим результатом навчання навчальної дисципліни. 

Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається за допомогою 
якісних критеріїв і трансформується в мінімальну позитивну оцінку 
використовуваної числової (рейтингової) шкали.  



За результатами аудиторної роботи здобувач має отримати 
максимальну кількість 30 балів (кожне заняття оцінюється за п’ятибальною 
шкалою); за результатами самостійної роботи – 15 балів та за результатами 
індивідуальної роботи – 15 балів. Таким чином бали за поточний контроль 
(40-60 балів). Бали за результатами успішного складання екзамену/заліку (20-

40 балів). 
 

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання Здобувачів для 
денної / заочної форми навчання 

 

Критерієм успішного проходження Здобувачем підсумкового 
оцінювання може бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок 
за кожним запланованим результатом навчання навчальної дисципліни. 

Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається за допомогою 
якісних критеріїв і трансформується в мінімальну позитивну оцінку 
використовуваної числової (рейтингової) шкали.  

За результатами аудиторної роботи здобувач денної форми навчання 
має отримати максимальну кількість 30 балів (кожне заняття оцінюється за 
п’ятибальною шкалою); за результатами самостійної роботи – 15 балів та за 
результатами індивідуальної роботи – 15 балів. Таким чином бали за 
поточний контроль (40-60 балів). Бали за результатами успішного складання 
екзамену/заліку (20-40 балів). 
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ПОЯСНЕННЯ 

5 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому 
рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні 
завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час 
заняття продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді 
на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення 
власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому 
знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

4 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені 
планом заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з 
неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована 
ініціативність. Відповіді на питання, розв’язання практичних завдань, 
висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 
ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 
практики. 

3 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом 
заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 



2 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 
носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані 
недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних 
завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини 
програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено 
відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає 
змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, 
необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 
 

Критерії оцінювання самостійної роботи Здобувачів денної форми 
навчання 
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ПОЯСНЕННЯ 

11-15 

Питання, винесені на самостійну роботу, засвоєні у повному обсязі; на 
високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі 
завдання, передбачені самостійною роботою, виконані в повному 
обсязі. Під час самостійної роботи продемонстрована стабільна 
активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання та 
розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 
дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного 
законодавства, економічної теорії та практики. 

6-10 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені 
планом завдання виконані в повному обсязі з неістотними 
неточностями. Під час самостійної роботи продемонстрована 
ініціативність. Відповіді на питання, розв’язання практичних завдань, 
висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 
ґрунтується на знанні чинного законодавства, економічної теорії та 
практики. 

1-5 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; поставлені завдання, передбачені планом 
самостійної роботи, виконані, деякі види завдань виконані з 
помилками. 
Окремі питання засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять 
істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані 
недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з 
виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують 
подальшого усунення. 

0 

Здобувач не готовий до виконання самостійного завдання, не знає 
більшої частини програмного матеріалу, з труднощами виконує 
завдання,  допускає змістовні помилки, не володіє відповідними 
вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних 
завдань. 

 

Критерії оцінювання індивідуальної роботи Здобувачів денної форми 
навчання 



БА
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

11-15 

Питання, винесені на індивідуальну роботу, засвоєні у повному обсязі; 
на високому рівні сформовані необхідні аналітичні навички та 
практичні вміння; всі розрахункові завдання, передбачені 
індивідуальною роботою, виконані в повному обсязі. Під час 
індивідуальної роботи продемонстрована стабільна активність та 
ініціативність. Відповіді на теоретичні питання та розв’язання 
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних 
питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, 
економічної теорії та практики. 

6-10 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені 
планом завдання виконані в повному обсязі з неістотними 
неточностями. Під час індивідуальної роботи продемонстрована 
ініціативність. Відповіді на питання, розв’язання практичних завдань, 
висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 
ґрунтується на знанні чинного законодавства, економічної теорії та 
практики. 

1-5 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; поставлені завдання, передбачені 
планом індивідуальної роботи, виконані, деякі види завдань виконані з 
помилками. 
Окремі питання засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять 
істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані 
недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з 
виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують 
подальшого усунення. 

0 

Здобувач не готовий до виконання індивідуального завдання, не знає 
більшої частини програмного матеріалу, з труднощами виконує 
завдання, допускає змістовні помилки, не володіє відповідними 
вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних 
завдань. 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи Здобувачів для заочної форми 
навчання 

БА
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

21-30 

Питання, винесені на самостійну роботу, засвоєні у повному обсязі; на 
високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі 
завдання, передбачені самостійною роботою, виконані в повному обсязі. 
Під час самостійної роботи продемонстрована стабільна активність та 
ініціативність. Відповіді на теоретичні питання та розв’язання 
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних 
питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, 
економічної теорії та практики. 



11-20 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені 
планом завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. 
Під час самостійної роботи продемонстрована ініціативність. Відповіді 
на питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки 
стосовно дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні чинного 
законодавства, економічної теорії та практики. 

1-10 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; поставлені завдання, передбачені планом 
самостійної роботи, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 
Окремі питання засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять 
істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані 
недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних 
завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого усунення. 

0 

Здобувач не готовий до виконання самостійного завдання, не знає 
більшої частини програмного матеріалу, з труднощами виконує 
завдання,  допускає змістовні помилки, не володіє відповідними 
вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних 
завдань. 

 

 

 

Критерії оцінювання індивідуальної роботи Здобувачів для заочної 
форми навчання 

БА
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

7-10 

Питання, винесені на індивідуальну роботу, засвоєні у повному обсязі; 
на високому рівні сформовані необхідні аналітичні навички та практичні 
вміння; всі розрахункові завдання, передбачені індивідуальною роботою, 
виконані в повному обсязі. Під час індивідуальної роботи 
продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на 
теоретичні питання та розв’язання практичних завдань, висловлення 
власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому 
знанні чинного законодавства, економічної теорії та практики. 

4-6 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені 
планом завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. 
Під час індивідуальної роботи продемонстрована ініціативність. 
Відповіді на питання, розв’язання практичних завдань, висловлення 
власної думки стосовно дискусійних питань переважно ґрунтується на 
знанні чинного законодавства, економічної теорії та практики. 



1-3 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; поставлені завдання, передбачені планом 
індивідуальної роботи, виконані, деякі види завдань виконані з 
помилками. 
Окремі питання засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять 
істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані 
недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних 
завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого усунення. 

0 

Здобувач не готовий до виконання індивідуального завдання, не знає 
більшої частини програмного матеріалу, з труднощами виконує 
завдання,  допускає змістовні помилки, не володіє відповідними 
вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних 
завдань. 

 

 

 

Для денного навчання: 
 

Розрахунок підсумкової оцінки з навчальної дисципліни «Менеджмент 
i адміністрування» здійснюється відповідно до формули:  

П=ПК+З≤100, 
 де ПК – бали за поточний контроль (40-60 балів),       

З – бали за результатами складання заліку 

Поточний контроль (ПК) Підсумковий 
контроль 

ЗАЛІК (З) 
Аудиторна 

робота 

Самостійна 
робота 

Індивідуальна 
робота 

≤ 30 ≤ 15 ≤ 15 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤ 100 

 

 

Розрахунок кількості балів за аудиторну роботу 

 

Ад= (30*В)/(5*n), де 

 

В – отримані здобувачем бали на заняттях 

n – кількість занять 

 

Для заочної форми навчання: 
 

Розрахунок підсумкової оцінки з навчальної дисципліни «Менеджмент 
i адміністрування» здійснюється відповідно до формули:  

П=ПК+З≤100, 
 де ПК – бали за поточний контроль (40-60 балів),       

З – бали за результатами складання заліку 



Поточний контроль (ПК) Підсумковий контроль  
 

ЗАЛІК (З)/ 
 

Аудиторна 
робота 

Самостійна 
робота 

Індивідуальна 
робота 

≤ 20 ≤ 30 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤ 100 

 

Аз= (20*В)/(5*n), де 

 

В – отримані здобувачем бали на заняттях 

n – кількість занять 

Підсумкова оцінка для денної/заочної форми навчання з дисципліни 
«Менеджмент i адміністрування» визначається як середньозважене оцінок, 
отриманих Здобувачем за кожен семестр вивчення дисципліни. Саме ця 
оцінка виставляється у додаток до диплома. 

 

П=  w1*П1+w2*П2 +...wN*ПN ≤100, 
w1+w2+wN 

де П – підсумкова оцінка з навчальної дисципліни; 
П1, П2, …ПN – підсумкові оцінки (за 100-бальною шкалою) за кожен 

семестр вивчення дисципліни, незалежно від форми контролю (залік, 
екзамен); 

N – кількість семестрів, протягом яких вивчалася дисципліна; 
w1, w2, …wN – кількість кредитів ЄКТС дисципліни у відповідному 

семестрі. 
 

 

 

 

 

Критерії переведення оцінок за 100-бальною шкалою у національну шкалу та 
шкалу ЄКТС для денної та заочної форми навчання 

Оцінка 
в балах 

Оцінка за 
національною 

шкалою 

О ц і н к а  з а  ш к а л о ю  Є К Т С 

Залік Екзамен
/ 

диферен
ційован
ий залік 

О
ці

нк
а 

Пояснення 

90–100 

за
ра

хо
ва

н
о Відмінно А 

«Відмінно» – теоретичний зміст курсу засвоєний у повному 
обсязі; сформовані необхідні практичні навички роботи із 
засвоєним матеріалом; всі навчальні завдання, передбачені 
програмою навчання, виконані в повному обсязі. 



Оцінка 
в балах 

Оцінка за 
національною 

шкалою 

О ц і н к а  з а  ш к а л о ю  Є К Т С 

Залік Екзамен
/ 

диферен
ційован
ий залік 

О
ці

нк
а 

Пояснення 

83–89 

Добре 

B 

«Дуже добре» – теоретичний зміст курсу засвоєний у 
повному обсязі; в основному сформовані необхідні 
практичні навички роботи із засвоєним матеріалом; всі 
навчальні завдання, передбачені програмою навчання, 
виконані, якість виконання більшості з них оцінена 
кількістю балів, близькою до максимальної. 

75–82 C 

«Добре» – теоретичний зміст курсу засвоєний цілком; в 
основному сформовані практичні навички роботи із 
засвоєним матеріалом; всі навчальні завдання, передбачені 
програмою навчання, виконані, якість виконання жодного з 
них не оцінена мінімальною кількістю балів, деякі види 
завдань виконані з помилками. 

68–74 

Задовіль
но 

D 

«Задовільно» – теоретичний зміст курсу засвоєний не 
повністю, але прогалини не носять істотного характеру; в 
основному сформовані необхідні практичні навички роботи 
із засвоєним матеріалом; більшість передбачених 
програмою навчання навчальних завдань виконано, деякі з 
виконаних завдань містять помилки. 

60–67 E 

«Достатньо» – теоретичний зміст курсу засвоєний 
частково; не сформовані деякі практичні навички роботи; 
частина передбачених програмою навчання навчальних 
завдань не виконані або якість виконання деяких з них 
оцінено числом балів, близьким до мінімального. 

35–59 

Н
ез

ар
ах

ов
ан

о 

Незадові
льно 

FX 

«Умовно незадовільно» – теоретичний зміст курсу 
засвоєний частково; не сформовані необхідні практичні 
навички роботи; більшість навчальних завдань не виконано 
або якість їх виконання оцінено кількістю балів, близькою 
до мінімальної; при додатковій самостійній роботі над 
матеріалом курсу можливе підвищення якості виконання 
навчальних завдань (з можливістю повторного 
складання). 

1–34 F 

«Безумовно незадовільно» – теоретичний зміст курсу 
не засвоєний; не сформовані необхідні практичні навички 
роботи; всі виконані навчальні завдання містять грубі 
помилки або не виконані взагалі; додаткова самостійна 
робота над матеріалом курсу не призведе до значного 
підвищення якості виконання навчальних завдань. 

 

 

 

 

  



Параметри та критерії оцінювання курсових робіт ЄКТС для денної та 
заочної форми навчання 

Параметри оцінювання 

Ді
ап

аз
он

 
ба

лі
в 

Критерії оцінювання 

1. Оцінювання курсової роботи під час рецензування (0-60 балів) 
1.1. Відповідність змісту 
курсової роботи темі та 
затвердженому плану; 
логічність та послідовність 
викладення матеріалу. 

0-10 

5 – зміст роботи (окремих розділів, підрозділів) частково не 
відповідає темі та плану (є вужчим або, навпаки ширшим, 
неконкретним); відсутня або порушується логічність та 
послідовність викладення матеріалу; 
10 – зміст курсової роботи відповідає темі та затвердженому плану; 
матеріал викладено логічно та послідовно. 

1.2. Правильність визначення 
мети, завдань, об’єкта та 
предмета курсової роботи. 0-5 

0 – неправильно (або частково) визначено мету, завдання, об’єкт та 
предмет курсової роботи; 
5 – правильно визначено мету, завдання, об’єкт та предмет курсової 
роботи. 

1.3. Ступінь розкриття 
теоретико-правових аспектів 
проблеми, обраної для 
дослідження, та коректність 
використання поняттєвого 
апарату. 

0-10 

0 – теоретико-правові аспекти проблеми не розкрито; поняттєвий 
апарат не сформовано; 
5 – вільне оперування поняттєвим апаратом, теоретико-правові 
аспекти проблеми розкрито частково; 
10 – представлено власні підходи до формування поняттєвого 
апарату, теоретико-правові аспекти проблеми розкрито. 

1.4. Наявність критичних 
порівнянь та узагальнень 
різних точок зору та підходів 
до постановки та розв’язання 
проблеми. 

0-10 

0 – критичні порівняння та узагальнення відсутні; 
5 – наведено різні точки зору та підходи до постановки та 
розв’язання проблеми, але вони не проаналізовані та не 
супроводжені коректними узагальненнями; 
10 – критичні порівняння наявні, проаналізовані автором та 
супроводжені коректними узагальненнями з визначенням власної 
позиції. 

1.5. Використання в роботі 
даних щодо практичної 
діяльності ОВС (статистичні 
дані, зразки процесуальних 
документів, приклади), 
наявність відповідних 
додатків. 

0-10 

0 – дані практичної діяльності ОВС в роботі не використані; 
5 – додатки є, але вони не знайшли відображення в змістовній 
частині роботи; 
10 – представлені додатки (статистичні дані, зразки процесуальних 
документів, приклади) кореспондуються зі змістом курсової роботи. 

1.6. Обсяг та адекватність 
використання при написанні 
роботи навчальних, наукових, 
методичних видань, 
нормативних актів; 
дотримання етики посилань, 
правильність їх технічного 
оформлення. 

0-10 

0 – використано матеріали лише навчальних підручників та 
посібників (до 15 джерел), етика посилань не дотримана; 
5 – використано матеріали навчальних підручників та посібників, 
періодичних видань (понад 25 джерел), етика та правильність 
технічного оформлення посилань дотримана частково; 
10 – використано матеріали навчальних підручників та посібників, 
монографій, статистичних збірників та довідників, періодичних 
видань та мережі Internet (понад 35 джерел), дотримана етика 
посилань та правильність їх технічного оформлення. 

1.7. Відповідність технічного 
оформлення курсової роботи 
встановленим вимогам (обсяг 
роботи; культура мови і 
письма, акуратність; 
параметри сторінки; 
правильність оформлення 
титульного аркуша; 
дотримання терміну подання 
курсової роботи на реєстрацію 
та рецензування). 

0-5 

0 – курсова робота оформлена з суттєвими порушеннями 
встановлених вимог; 
5 – курсова робота оформлена з дотриманням встановлених вимог. 

2. Оцінювання курсової роботи під час захисту (0-40 балів) 
2.1. Вміння чітко та правильно 
викласти мету, завдання, 0-10 

0 – Здобувач неспроможний чітко та правильно викласти мету, 
завдання, об’єкт, предмет та основні результати дослідження; 
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об’єкт, предмет та основні 
результати дослідження. 

5 – Здобувач допускає плутанину при викладенні мети, завдання, 
об’єкта, предмета курсової роботи, не може чітко сформулювати 
основні результати дослідження; 
10 – Здобувач чітко та правильно формулює мету, завдання, об’єкт, 
предмет та основні результати дослідження. 

2.2. Використання додатків 
при викладенні основних 
результатів дослідження 

0-10 

0 – матеріал, викладений в додатках, при доповіді не використано; 
10 – доповідь супроводжена посиланнями на використані матеріали 
практики ОВС. 

2.3. Повнота та 
обґрунтованість відповідей за 
темою роботи. 

0-20 

0 – Здобувач неспроможний надати відповіді на поставлені 
запитання; 
10 – Здобувач надає неповні, поверхові, необґрунтовані відповіді на 
поставлені запитання; 
20 – Здобувач надає повні відповіді на поставлені запитання, 
обґрунтовує відповідь посиланням на навчальні видання, 
нормативні акти. 

Примітка: При поверненні курсової роботи на доопрацювання можуть застосовуватися штрафні санкції – до 
20 балів, на які зменшується загальна напрацьована кількість балів. 
Підставами для повернення курсової роботи на доопрацювання є: 
1. Невідповідність змісту курсової роботи темі та затвердженому плану. 
2. Плагіат. 
 

 

  



Додаток 2  
до Робочої програми з 
навчальної дисципліни   

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ 

 

МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ 

 

Освітній ступінь      бакалавр  Спеціальність  073 Менеджмент 
     (назва ступеня вищої освіти)      (шифр і назва) 

на 2020/ 2021 навчальний рік 

 

Основні нормативні акти: 

1.  Конституція України. Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 
червня 1996 року // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
https://zakon.rada.gov.ua/go/254к/96-вр. 

 

Підручники: 

1. Федоренко В.Г., 2015. Менеджмент: підручник / В.Г. Федоренко  3-тє 
вид., переробл. і доповн.  К.: Алерта, 492 с. 

2. Осовська Г.В., 2015. Менеджмент: підручник / Г.В. Осовська, О.А. 
Осовський видання 4-е, перероблене і доповнене. К.: Кондор-

Видавництво, 563 с. 
3. Друкер Питер, 2010. Менеджмент: пер. с англ. Питер Друкер, Джозеф А. 

Макьярелло. М.: ООО “И.Д. Вильямс", 704 с 

 

Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали: 

1. Іванова І.В., 2017. Менеджмент. Збірник задач І.В. Іванова  К.: НАУ, 56 

с. 
2. Керівництво організацією: навч.посіб., 2008. О.Є. Кузьмін, Н.Т. Мала, 

О.Г. Мельник, І.С. Процик. –  Л.: Вид-во нац. ун-ту «Львів. 
Політехніка», 244 с. 

3. Кузьмін О.Є., 2017.  Менеджмент: практичні і лабораторні заняття: 
навч.посібник / О.Є. Кузьмін, І.С. Процик, Х.С. Передало, Р.З. Дарміць. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjStt71msPiAhURxqYKHaZfAK0QFjAAegQICBAC&url=https%3A%2F%2Fzakon.rada.gov.ua%2Fgo%2F254%25D0%25BA%2F96-%25D0%25B2%25D1%2580&usg=AOvVaw0MM7dOYb5eONV3aCIwoHE0


4-те видання, доп. і переробл. Львів: Видавництво Львівської 
політехніки, 172 с. 

4. Менеджмент: навч. Посібник, 2015 [Г.Є. Мошек, М.М. Ковальчук, 
Ю.В. Поканєвич та ін.]; за заг. редакцією Г.Є. Мошека.К.: Ліра-К, 550 

с. 
5. Назарчук Т.В., 2015. Менеджмент організацій: навч. посіб. 

Т.В. Назарчук, О.М. Косіюк. К.: “Центр учбової літератури”, 560 с. 
6. Писаревський І. М., 2016. Менеджмент організацій: Навчальний 

посібник. [Писаревський І. М., Нохріна Л.А., Познякова О.В.]. Харків: 
ХНАМГ, 322с. 

7. Сучасний менеджмент у питаннях і відповідях, 2018. Навч.посібн. За 
ред.. Балашова А.М., Мошека Г.Є. К.Алерта,  620с. 

8. Шкільняк М.М., 2017. Менеджмент: навч. посібник / М.М. Шкільняк, 
О.Ф. Овсянюк-Бердадіна, Ж.Л. Крисько, І.О. Демків. – Тернопіль: 
Крок, 252 

9. Шкільняк М.М.,.Овсянюк-Бердадіна О.Ф, Крисько Ж.Л., Демків І.О. 
Менеджмент: навчальний посібник . Тернопіль. Крок, 2017. 351с. 

10. Юргутіс  І.А., 2018.  Основи  менеджменту.  Навч.  посібник / І.А. 
Юргутіс, І.І. Кравчук  К.: «Освіта», 253с. 

 

Монографії та інші наукові видання: 

1. Сухарський В.С., 2017. Менеджмент: теорія, методологія, практика. 
Монографія / В.С. Сухарський  Тернопіль: Астон, 416 с. 

2. Хміль Ф.І., 2015. Менеджмент / Ф.І. Хміль  К.: Вища школа,  351 с.  
3. Довгань Л.Є., Малик І.П, Мохонько Г.А., Шкробот М.В. Менеджмент 

організації. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. 271 с. 
URL:http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/22243/1/%D0%9C%D0%9E_20

17.pdf 

 

Інтернет-ресурси: 

1. http://iportal.rada.gov.ua/ - Офіційний портал Верховної Ради України 

2. http://www.president.gov.ua/ - Офіційне представництво Президента 
України 

3. http://www.kmu.gov.ua/control/ - Урядовий портал 

4. http://www.nau.ua - Інформаційно-пошукова правова система 
«Нормативні акти України (НАУ)» 

5. http://www.nbuv.gov.ua/ - Національна бібліотека України імені В. І. 
Вернадського 

Розглянуто на засіданні кафедри аналітичної економіки та менеджменту 
15.09.2020 р., протокол № 2  

Керівник кафедри      Сергій ІВАНОВ 
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