
 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ" 

 

Спеціальність: 125  Кібербезпека 

Галузь знань: 12  Інформаційні технології 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового  компонента циклу 

загальної підготовки 
Курс 3 (третій) 
Семестр 6 (шостий) 
Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість 

годин 

2,5 кредита / 75 годин 

Мова викладання Українська 
Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення 

загальних закономірностей, принципів формування, 

функціонування та розвитку системи управління 

організацією,  управлінських відносин. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою викладання навчальної дисципліни Основи 

менеджменту є сформувати  сучасне управлінське мислення 

та систему спеціальних знань у галузі менеджменту, 

розуміння концептуальних основ системного управління 

організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього та 

зовнішнього середовища, прийняття адекватних 

управлінських рішень. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Діяти на основі законодавчої та нормативно-правової бази 

України та вимог відповідних стандартів, у тому числі 

міжнародних в галузі інформаційної та /або кібербезпеки. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 

(вільного демократичного) суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини 

і громадянина в Україні. 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни: 

Змістовий модуль 1. Поняття і сутність менеджменту. 

Організація як об’єкт управління. 

Сутність і роль управління та менеджменту. Закони, 

закономірності та принципи менеджменту. Історія розвитку 

менеджменту. Організації як об’єкти управління. 

Змістовий модуль 2. Функції та методи менеджменту. 

Функції та технологія менеджменту. Планування як загальна 

функція менеджменту. Організаційна діяльність як загальна 

функція менеджменту. Мотивування як загальна функція 

менеджменту. Контролювання як загальна функція 

менеджменту. Регулювання як загальна функція 

менеджменту. Методи менеджменту. 

Змістовий модуль 3. Керівництво як об’єднувальна функція 
менеджменту. 

Управлінські рішення. Інформація та комунікації в 

менеджменті. Керівництво та лідерство. Менеджмент груп 

та команд. Відповідальність та етика в менеджменті. 



Організаційний розвиток та організаційні зміни. 

Ефективність менеджменту.   

 

Види занять: лекції, семінарські. 

Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн   

Форми навчання: очна 

Пререквізити Українська мова за професійним спрямуванням, історія 

України та української культури 

. 

Постреквізити Військова педагогіка та психологія (у тому числі лідерство), 

правознаввство (у тому числі основи військового 

законодавства та міжнародне гуманітарне право), економіка 

ІТ-проектів, морально-психологічне забезпечення підготовки 

та застосування Збройних Сил України,  

 

Рейтингова система 

оцінювання (РСО) з 

навчальної дисципліни 

Рейтингова оцінка здобувачів вищої освіти з кредитного 

модуля (навчальної дисципліни), складається з балів: 

відповідей на групових заняттях; 

виконання практичних завдань; 

виконання модульної контрольної роботи; 

штрафні та заохочувальні бали; 

відповідь на диференційованому заліку. 

Розподіл балів кредитного модуля 

Рейтинговий бал з 

кредитного модуля 

за семестр 

Рейтинговий бал з 

кредитного модуля за 

диференційований 

залік 

Сума 

60 40 100 

Умови допуску до диференційованого заліку 

Здобувач вищої освіти допускається до диференційованого 

заліку, якщо він до початку диференційованого заліку 

ліквідував заборгованість за всіма видами робіт, які 

передбачені робочим навчальним планом (робочою 

програмою навчальної дисципліни). 

Рейтинговий бал з кредитного модуля за семестр має бути не 

менше ніж 35% від суми вагових балів контрольних заходів 

протягом семестру. 

Здобувач вищої освіти, який протягом семестру набрав 

менше ніж 21 бал, до диференційованого заліку не 

допускається і повинен підвищити свій рейтинговий бал 

(суму балів) з кредитного модуля за семестр за рахунок часу, 

відведеного на самостійну роботу. 

Переведення середньої зваженої рейтингової оцінки (в 

балах) до оцінок за розширеною (національною) шкалою 

Значення RСЗРО 
Оцінка 

за розширеною шкалою 
90 - 100 відмінно 
80 - 89 дуже добре 
65 - 79 добре 
55 - 64 задовільно 
50 - 54 достатньо 
35 - 49 незадовільно 
1 - 34 неприйнятно 

 

Дотримання академічної Дотримання принципів академічної доброчесності та етики 



 

 

доброчесності академічних взаємовідносин усіх категорій здобувачів вищої 

освіти та співробітників інституту визначено Кодексом 

академічної доброчесності Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. 

Факт ознайомлення з Кодексом академічної доброчесності  

Інституту та їх зобов'язання щодо дотримання норм цього 

Кодексу фіксується підписанням усіх категорій здобувачів 

вищої освіти та співробітників інституту Декларації про 

дотримання принципів академічної доброчесності 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ 

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. Основи менеджменту. Теорія і практика : Навч. посіб. / 

Г.Є. Мошек, І.П. Миколайчук, Ю.І. Палеха, Ю.В. Поканєвич, 

А.С. Соломко, О.В. Коваленко, Н.В. Коваленко, В.С. 

Ціпуринда, Г.П. Сиваненко, О.І. Бєлова; за заг. ред. проф. 

Мошека Г.Є. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 528 с.  

2. Карлова О. А. Основи менеджменту і маркетингу : 

підручник / О. А. Карлова, С. І. Плотницька, М. К. Гнатенко. 

– Харків : Друкарня Мадрид, 2016. – 228 с.  

3. Мазаракі А.А. Основи менеджменту: підручник для 

студентів вищих навчальних закладів / А.А. Мазаракі, О.Є. 

Кузьмін, О.Г. Мельник та ін.; за ред. А.А. Мазаракі. – 

Харків: Фоліо, 2014. – 846 с.  

4. Кузьмін О.Є. Менеджмент: графічна і таблична 

візуалізація: навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, І.С. 

Процик, С.Б. Романишин, Р.З. Дарміць. – Львів: 

Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 196 с  

5. Назарчук Т.В. Менеджмент організацій: навч. посіб. / Т.В. 

Назарчук, О.М. Косіюк – К.: «Центр учбової літератури», 

2015. – 560 с.  

6. Осовська Г.В. Менеджмент: підручник / Г.В. Осовська, 

О.А. Осовський – вид. 4-е, перероблене і доповнене. - К.: 

Кондор-Видавництво, 2015. - 563 с. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік 

Кафедра Військово-гуманітарних дисциплін 

 

Факультет  

Викладач(і) СКИДАН РОМАН ОЛЕКСАНДРІВИЧ 

Посада: старший викладач кафедри 

Вчене звання:  

Науковий ступінь:  

Профайл викладача:  

Тел.: (044)256-22-03 

 E-mail: http:/viti.edu.ua 

                              Робоче місце: 324* 

 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

 

Лінк на дисципліну  

Начальник кафедри            САЄНКО Олександр  Григорович 

 

Розробник               СКИДАН Роман Олександрович 


