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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 Години Кредити Семестр  
I II 

Всього годин за навчальним планом, з них: 90 3 90  

Аудиторні заняття, у т.ч:  30  30  

лекції 30  30  

лабораторні роботи     

практичні заняття     

Самостійна робота, у т.ч:  60  60  

   підготовка до аудиторних занять 20  20  

   підготовка до контрольних заходів 20  20  

   виконання курсового проекту або роботи     

   опрацювання розділів програми, які 
   не викладаються на лекціях 

20  20  

підготовка до екзамену     

Форма підсумкового контролю   залік  

 
3. СТИСЛИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета дисципліни «Вступ до фаху» – набути знання та розуміння предметної області 
управлінської праці, сформувати уяву про професійну діяльність менеджера та її напрямки у 
сучасних реаліях функціонування організацій, що характеризуються комплексністю та 
невизначеністю умов.  

Завдання дисципліни - сприяти  розумінню сутностіі та значущості професії 
менеджера, її місця й ролі у системі управління організації; сформувати уяву щодо загальних 
положень  діяльності менеджерів (управителів) організацій, з урахуванням специфіки 
будівельної галузі;  набути знання щодо загальних характеристик різних видів менеджменту; 

сприяти формуванню якостей сучасного менеджера. 

Пререквізити дисципліни: «Економічна теорія», «Загальний курс будівництва», 

«Оптимізаційні методи та моделі». 

Постреквізити дисципліни: «Компетенції менеджера», «Менеджмент», «Процесний 

менеджмент». «Самоменеджмент», «Адміністративний менеджмент», «Управління 
персоналом», «Операційний менеджмент», «Стратегія підприємства». 

Компетентності. Результатом вивчення дисципліни «Вступ до фаху» є здобуття 
студентами таких компетентностей:  

Інтегральна компетентність.  Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 
практичні проблеми, які характеризується комплексністю і невизначеністю умов, у сфері 
менеджменту або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів 
соціальних, економічних та поведінкових наук. 

Загальні компетентності: 
3К5 – Знання та розуміння предметної області, іі місця у загальній системі знань про 
природу і суспільство та розуміння професійної діяльності. 
3К9 – Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК13 – Здатність діяти соціально відповідально та свідомо, цінувати та поважати 
різноманітність та мультикультурність. 
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Спеціальні: 
СК1. Здатність визначати та описувати характеристики організації із врахуванням 
галузевої специфіки.  
СК2. Здатність визначати місію, цілі та критерії розвитку організації, аналізувати 
результати її діяльності з врахуванням факторів впливу зовнішнього та внутрішнього 
середовища, визначати перспективи розвитку організації. 
СК4.Уміння визначати функціональні області організації, зв’язки між ними, управляти 
організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту на засадах 
процесного управління. 
СК5. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту. 
СК10. Здатність формувати й демонструвати лідерські якості та поведінкові навички, 
мотивувати персонал.  
Заплановані результати навчання.  
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  

РН3. Демонструвати знання теорії, методів і функцій менеджменту, застосовувати їх 
для забезпечення ефективності діяльності організації. 
РН5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації. 
РН14. Здійснювати діагностику діяльності підприємства, ідентифікувати та управляти 
витратами, визначати їх вплив на фінансовий стан підприємства та його 
конкурентоспроможність. 
РН16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до 
нових знань, бути критичним і самокритичним. 
РН17. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера. 
 

Методи навчання: словесні, наочні, робота з книгою. 

Форми навчання: колективні, групові, фронтальні, індивідуальні. 
 

 

4. СТРУКТУРА (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН) ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва змістових модулів і тем 
 Кількість годин, у тому числі 

усього л п лаб. с/р 

Змістовий модуль 1. Характеристика управлінської діяльності, різновиди менеджменту 

Тема 1. Менеджмент бізнес-освіти 8 2   6 

Тема 2. Підходи до визначення сутності управління 
та менеджменту 

10 4   6 

Тема 3. Специфіка управління організаціями та 
підприємствами будівельної галузі 

12 4   8 

Тема 4. Галузевий менеджмент 12 4   8 

Тема 5. Кадровий  менеджмент 12 4   8 

Тема 6. Стратегічний  та процесний менеджмент 12 4   8 

Тема 7. Інноваційний менеджмент 12 4   8 

Тема 8. Маркетинговий  менеджмент 12 4   8 

Разом за змістовим модулем 1 90 30   60 

Усього годин 90 30   60 
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5. ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС 

№  
зан. 

Тема занять Кількість 
годин 

1  Тема 1. Менеджмент бізнес-освіти  
Важливість менеджмент-освіти. Зв'язок завдань бізнесу з технологією 
підготовки менеджерів. Цільові групи навчання менеджменту. Зміст та 
структура навчального процесу підготовки менеджерів у Придніпровській 
державній академії будівництва і архітектури. Головна мета підготовки 

студентів за спеціальністю «Менеджмент організацій». Стандарти 
підготовки менеджерів. 

2 

2,3 Тема 2. Підходи до визначення сутності управління та менеджменту 

Зміст понять «управління» та «менеджмент», їх спільне та відмінне. Об’єкт 
економічного управління. Еволюція менеджменту: етапи розвитку та 
головні задачі менеджменту. Значення для сучасної науки менеджменту 
концепцій різних шкіл та підходів. Види і рівні менеджменту. 

4 

4,5 Тема 3. Специфіка управління організаціями та підприємствами 
будівельним виробництвом 

Особливості управління будівництвом. Основі учасники будівництва: 
замовник, проектні організації, будівельні організації, підприємства 
будіндустрії, транспортні організації, забудовник, інвестори. 

Характеристика  основних задач, які вирішують менеджери організацій 
будівельної галузі.  

4 

6,7 Тема 4. Галузевий менеджмент 

Визначення і взаємозв’язок понять «галузевий», «виробничий» і 
«операційний» менеджмент.  Роль і місце виробничого менеджменту в 
здійсненні місії організації. Загальна модель структури підприємства. 
Функції виробничого менеджера в процесі виробничого перетворення.  
Взаємозв’язок «вхід – перетворення – вихід» у типових виробничих 
системах.  Операції в сфері послуг. 

4 

8,9 Тема 5. Кадровий  менеджмент 

Предмет, мета і зміст курсу. Місце кадрового менеджменту  в системі 
сучасних наук. Кадри, як об’єкт вивчення: поняття і класифікація. 
Концепція кадрового менеджменту. Елементи системи роботи з 
персоналом. Задачі в області кадрового менеджменту. 

4 

10,11 Тема 6. Стратегічний  та процесний менеджмент 

 Поняття стратегії та стратегічного менеджменту. Об’єкт досліджень в 
стратегічному менеджменті. Структурні рівні розробки стратегії. Еволюція 
стратегічного управління. Підхід до побудови стратегії. Етапи 
стратегічного планування як складові стратегічного менеджменту. Місія та 
цілі організації. Сутність та головні завдання процесного менеджменту. 

Застосування процесного менеджменту в сучасних організаціях.  

4 

12,13 Тема 7. Інноваційний менеджмент 

Історія виникнення інноваційної діяльності на підприємствах. Основні 
поняття інноваційного менеджменту, підходи до класифікації інновацій. 
Сутність діяльності менеджерів по управлінню інноваційною діяльністю в 
сучасних організаціях.Управління інноваційним процесом. 

4 

14,15 Тема 8. Маркетинговий  менеджмент 

 Ціль та призначення маркетингової діяльності. Концепція маркетингу та 
умови її застосування. Складові концепції маркетингу. Сутність діяльності 

4 
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організації, орієнтованої на маркетинг та орієнтованої на виробництво. 
Продуктивність і ефективність як категорії  маркетинг-менеджменту. 
Порівняльні особливості бізнесу, що направляється ринком та внутрішньо - 
орієнтованого бізнесу. Особливості управління компанією з ринковою 
спрямованістю. 

 Усього годин 30 

 

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Практичні заняття навчальним планом не передбачені. 

7.  ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

Лабораторні заняття навчальним планом не передбачені. 

8. САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ 
п/п 

Вид роботи / Назва теми Кількість 
годин 

1 Підготовка до аудиторних занять 20 

2 Підготовка до контрольних заходів 20 

3 Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях: 
Тема 1. Менеджмент бізнес-освіти: 

- Актуальність підготовки фахівців менеджерів на сучасному етапі 
економічного розвитку України; 

- Стандарти підготовки менеджерів. 

20 

2 

Тема 2. Підходи до визначення суті управління та менеджменту: 
- Еволюція менеджменту: етапи розвитку та головні задачі 

менеджменту; 
- Особливості менеджмент-освіти у розвинутих зарубіжних країнах. 

4 

Тема 3. Специфіка управління будівельним виробництвом: 
- Історія розвитку будівельної галузі. 

4 

Тема 4. Галузевий менеджмент: 
- Особливості управління будівельною організацією; 

- Операції в сфері послуг. 

2 

Тема 5. Кадровий  менеджмент: 

- Задачі в області кадрового менеджменту. 

2 

Тема 6. Стратегічний  та процесний менеджмент: 
- Еволюція стратегічного управління; 
-  Застосування процесного менеджменту в сучасних організаціях. 

2 

Тема 7. Інноваційний менеджмент: 

- Діяльності менеджерів по управлінню інноваційною діяльністю; 
- Управління інноваційним процесом 

- Інтернет – мобільні інновації ХХI століття 

2 

Тема 8. Маркетинговий менеджмент: 

- Особливості управління компанією з ринковою спрямованістю. 
- Історія виникнення та розвитку маркетингової діяльності. 
- Маркетингова діяльність українських підприємств 

2 

Усього годин 60 
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9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ  

Методами контролю з даної дисципліни є усний контроль (здійснюється у вигляді 
поточного опитування за темою попереднього заняття); тестовий, а також методи 
самоконтролю та самооцінки. 

 

10. ПОРЯДОК  ТА  КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Поточний контроль знань студента здійснюється залежно від набраних балів за 
змістовим модулям з різних видів діяльності студента при обов’язковому виконанні змісту 
навчального плану дисципліни, що вивчається.  

Оцінювання відбувається за 100 бальною шкалою.  Максимальна оцінка знань 
теоретичного матеріалу дисципліни – 60 балів. Максимальна оцінка знань з самостійної 
роботи студента – 40 балів.  

Критерії оцінки теоретичних знань  поточного контролю 

№ 
з/п Вид критерію  Зміст критерію 

Кількість балів за 
змістовим модулям 

Змістовий  модуль 
№1 

1. Відвідування лекційних 
занять 

2 бали за відвідування студентом 
кожного лекційного заняття 

0 - 30 

2. Правильні відповіді на тести  
(15 тестів у змістовому 
модулі) 

2 бали за кожну правильну 
відповідь  

0 - 30 

  Разом: 0-60 

 

 

Критерії оцінки знань з самостійної роботи студента за змістовними модулями 

№ 
з/п 

Вид критерію Зміст критерію 

Кількість 
балів за 

змістовими 
модулями 

Змістовий 
модуль №1 

1. Підготовка та 
захист 
реферату 

10 балів за підготовлений та захищений реферат 0-10 

2. Якість 
виконання і 
захист 
реферату 

Виконання реферату відповідно до вимог їх якості. При 
захисті студент показав знання, отримані з додаткових 
літературних джерел. 

18-20 

Виконання  реферату з незначними зауваженнями щодо їх 
якості. При захисті в основному використовував 
лекційний теоретичний матеріал. 

14-17 

Виконання реферату відповідають мінімальним вимогам 
щодо їх якості, а саме: матеріал наведено у вигляді 
окремих тез без логічного їх взаємозв’язку. 

8-13 

Реферат не відповідає поставленій темі, не розкриває 
змісту основних підрозділів. 

1-7 

Невиконання реферату 0 
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3. 

 

 

Якість 
виконання і 
відповіді на 
питання, що 
не 
викладаються 
на занятті та 
виносяться 
на самостійне 
опрацювання. 

Законспектовані питання з використанням додаткових 
літературних джерел. При захисті студент відслідковує 
логічний взаємозв’язок між окремими питаннями.  

9-10 

Законспектовані питання з використанням недостатньої 
кількості  додаткових літературних джерел. При захисті 
студент опирається в основному на лекційний матеріал. 

5-8 

Законспектовані питання виконано  не повністю, частково 
розкривають сутність питань. При захисті студент 
невпевнено відповідає на запитання за темою реферату. 

3-4 

Сутність питань не розкрито зовсім або у вигляді 
загальних тез. Студент не орієнтується в сутності 
матеріалу. 

0-2 

Разом  40 

  

У процесі підготовки до самостійної роботи, особливо під час написання реферату, 
студент повинен дотримуватися правил академічної доброчесності, що передбачає: 
 надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації;  
 посилання на джерела інформації у разі запозичення ідей, розробок, тверджень, 

відомостей;  
 використання лише перевірених та достовірних джерел інформації, грамотне посилатися 

на них. 
Підсумкова оцінка з дисципліни «Вступ до фаху» виставляється за результатами 

набраних балів за змістовим модулем 1. 

Порядок зарахування пропущених занять. Студент повинен опанувати всі 
пропущені лекції та підтвердити це викладачеві на поточних заняттях чи консультаціях 
наступним чином: 

 відповісти на всі питання викладача з тієї теми лекції, яка розглядалась на  
пропущеному занятті; 

 надати правильні відповіді на тести. 

Порядок перескладання результатів. У разі складання студентом поточного 
контролю знань на оцінку «незадовільно», він має право перескласти його. Перескладання 
поточного контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається.  
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