
 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ" 

 

Спеціальність: 253  Військове управління  

(за видами Збройних Сил) 

Галузь знань: 25 Воєнні науки, національна безпека, 

безпека державного кордону 
 

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) 

Аналізувати і прогнозувати суспільні явища й процеси, 

виділяти нормативно-правові засади забезпечення 

національної безпеки України, питання правового 

регулювання ведення збройної боротьби; 

Володіти достатніми знаннями і розумінням сутності та 

основних питань етики збройної боротьби, визначення 

універсальних моральних норм в аспекті поведінки учасників 

збройної боротьби; 

Знати та розуміти правові засади функціонування держави, 

основи законодавства України; системи забезпечення 

національної безпеки України та основні принципи її 

функціонування; структуру сектору національної безпеки та 

оборони держави, особливості функціонування і взаємодії 

його складових; основи міжнародного права, структуру 

міжнародних організацій та основи їх діяльності в умовах 

інтеграційних процесів.  
Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.  

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,  

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 
 


