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Опис вибіркової навчальної дисципліни «ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ» 

для підготовки здобувачів ступеня бакалавр 

за спеціальністю232 Соціальне забезпечення 

Названавчальноїдисцип

ліни 
ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ 

Кафедра  Менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування 

Курс та семестр 2 курс, 3 семестр 

Форма контролю Залік 

Викладач (орієнтовно) 

Лекції, консультації:  

Захарчук Віктор Миколайович, доцент кафедрикримінального права 

та процесу, кандидат юридичних наук, доцент 

(https://www.univer.km.ua/profile/zakharchuk-viktor-mykolayovych). 

Семінарськізаняття, консультації:  

Захарчук Віктор Миколайович, доцент кафедрикримінального права 

та процесу, кандидат юридичних наук, доцент 

(https://www.univer.km.ua/profile/zakharchuk-viktor-mykolayovych). 

 

Мета 

навчальноїдисципліни 

Дисципліна «Основи менеджменту» дозволяє студентам 

сформуватисучаснеуправлінськогомислення та оволодіти системою 

спеціальнихзнань у галузі менеджменту щодоконцептуальних основ 

системного управлінняорганізаціями; набути 

умінняаналізувнутрішнього та зовнішньогосередовища, 

здобутинавикиприйняттяадекватнихуправлінськихрішень.. 

Цядисципліна у теоретичному плані покликана 

сформуватизначеннящодозаконів та закономірностей менеджменту, 

методів та прийомівкерівництва, 

послідовноїреалізаціїуправлінськихрішень, а у прикладному — 

сформуватинавички у сферіобґрунтування та 

прийняттяуправлінськихрішень, обрання адекватного умовам стилю 

керівництваорганізацією. 

Програмнікомпетентнос

ті, якіздобуваютьсяпід 

час 

вивченнянавчальноїдисц

ипліни відповідно до 

стандарту вищої освіти 

Загальні компетентності: 

ЗК 03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 04. Здатність планувати та управляти часом. 

ЗК 10. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 11. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 12. Здатність працювати в команді. 

ЗК 13. Здатність до міжособистісної взаємодії. 

ЗК 14. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

ЗК 15. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і 

взятих на себе обов’язків. 

ЗК 16. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо при 

прийнятті рішень та вирішенні проблемних ситуацій у сфері 

соціального забезпечення. 

Фаховікомпетентностіспеціальності 
СК 12. Здатність до організації та управлінняпроцесами в 

соціальномузабезпеченні. 



СК 13. Здатністьдотримуватисяетичнихпринципів та стандартів у 

професійнійдіяльності. 

СК 14. Здатність до генеруванняновихідей та креативності у 

професійнійсфері. 

Результатинавчання 

відповідно до стандарту 

вищої освіти 

ПР 03. Застосовуватиметодизборуінформації: аналіздокументів, 

опитування та спостереження. 

ПР 09. Виявлятиготовність до взаємодії з колегами по роботі, 

прийматиуправлінськірішення в організаціїроботивиконавців, 

здійснюватипрофесійнудіяльність на основіетичнихпринципів, 

дотримання прав особи, сприяннявирішенню проблем. 

ПР 11. Визначатисоціальніпроблеми та потреби і причини 

їхвиникнення, тенденціїрозвитку, наслідки, соціальний стан 

певнихкатегорійнаселення. 

ПР 14. Визначатизмістспівпраці з організаціями та установами з 

метою залученняїх до соціальногозахистунаселення. 

ПР 15. Прийматипрактичнірішення для 

покращеннясоціальногодобробуту та підвищеннясоціальноїбезпеки. 

ПР 19. Ефективнопрацювати як індивідуально, так і у 

складіміждисциплінарноїкомандифахівців. 

Змістнавчальноїдисципл

іни 

Тема 1. Сутність, роль та методологічніоснови менеджменту 

Тема 2. Історіярозвитку менеджменту 

Тема 3. Закони, закономірності та принципи менеджменту 

Тема 4. Функції та методи менеджменту 

Тема 5. Планування як загальнафункція менеджменту 

Тема 6. Організування як загальнафункція менеджменту 

Тема 7. Мотивування як загальнафункція менеджменту 

Тема 8. Контролювання як загальнафункція менеджменту 

Тема 9. Регулювання як загальнафункція менеджменту 

Тема 10. Інформація і комунікації в менеджменті 

Тема 11. Керівництво та лідерство 

 


