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Опис дисципліни 
 

Дисципліна "Менеджмент» присвячена вивченню теорії та практики, рівнів та сфер 

менеджменту, законів організацій та організаційних процесів, принципів та функцій менеджменту, 

елементів організації та технології менеджменту, сутності і складових процесів управління, стилів 
та ефективності управління. Дисципліна орієнтує на формування сучасного управлінського 

мислення; формування розуміння концептуальних основ системного управління організаціями , 

зокрема в системі митних органів; набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього 

середовища; прийняття адекватних управлінських рішень в процесі управління митними 
органами. 

 

Структура курсу 
 

№ п/п Тема Результати навчання Завдання 

1 Менеджмент як система 

наукових знань 

Засвоєння студентами знань щодо 

понятійного апарату менеджменту, рівнів 

менеджменту, моделей поведінки менеджера, 
зокрема в системі митних органів  

Тести, 

питання  

2 Історія розвитку та 

сучасний стан 
менеджменту 

Формування у студентів знань щодо сучасних 

шкіл менеджменту, історичного розвитку 
менеджменту 

Кейси, 

тести, 
питання 

3 Організація як об'єкт 
управління 

Набуття студентами вмінь щодо ідентифікації 
стейкхолдерів організації та побудови 

матриці та карти стейкхолдерів 

Кейси, 
тести, 

питання  

4 Планування в 

менеджменті 

Формування практичних навичок щодо 

формулювання місії організації, вибору 
стратегій. 

Кейси, 

тести, 
питання 

5 Організування в 

менеджменті 

Набуття знань щодо змісту організаційної 

функції у менеджменті, процесу створення 

структури організації. 

Кейси, 

тести, 

питання 

6 Контролювання в 

менеджменті 

Формування знань щодо сутності та 

необхідності контролю, типів контролю, умов 

необхідності контролю в системі митних 
органів 

Кейси, 

тести, 

питання 
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7 Мотивування в 

менеджменті 

Набуття студентами теоретичних знань щодо 

змістових та процесуальних теорій мотивацій. 

Кейси, 

тести, 

питання 

8 Управління групами та 

командами 

Формування знань щодо сутності поняття та 

класифікації груп та команд, причин їх 
виникнення, виявляти основні відмінності 

між формальними та неформальними 

групами 

Кейси, 

тести, 
питання 

9 Влада і лідерство Набуття знань щодо норм керованості, 
сутності поняття керівництва, інструментів 

управління неформальним лідером в 

колективі, методів досягнення власних 
лідерських позицій в колективі митних 

органів 

 

Кейси, 
тести, 

питання 

10 Управлінські рішення як 
основний інструмент 

менеджменту 

Формування у студентів знань щодо сутності 
управлінських рішень, підготовки та їх 

прийняття. 

Кейси, 
тести, 

питання 

11 Етика управління та 

імідж організації  

Формування знань щодо змісту 

відповідальності, соціальної відповідальності 

управління, сутності та значення соціальної 

поведінки в системі митних органів 

 

Кейси, 

тести, 

питання 

12 Ефективність 

менеджменту 

Формування знань щодо сутності та основних 

параметрів результативності та ефективності 
менеджменту, зокрема враховуючи специфіку 

функціонування митних органів. 
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Політика оцінювання 

Політика щодо дедлайнів і перескладання. Для виконання індивідуальних завдань і 

проведення контрольних заходів встановлюються конкретні терміни. Перескладання 

модулів відбувається з дозволу дирекції факультету за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний).  

Політика щодо академічної доброчесності. Використання друкованих і 

електронних джерел інформації під час контрольних заходів та екзаменів заборонено.  

Політика щодо відвідування. Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання. За об’єктивних причин (наприклад, карантин, воєнний стан, хвороба, 

закордонне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із 

керівником курсу з дозволу дирекції факультету. 

 
 

Оцінювання 
 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Заліковий модуль 1 

 

Заліковий модуль 2 

(ректорська 

контрольна робота) 

Заліковий 

модуль 3 

(підсумкова 

оцінка за КПІЗ) 

Заліковий 

модуль 4 

(екзамен) 

Разом 

(%) 

 

20 20 20 40 100 
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Шкала оцінювання студентів: 

 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом  

 

 

Усне опитування під час занять  

(Тема 1-6 по 10 балів = 60 балів) 

Модульна контрольна робота, 

тестування = 40 балів 

Усне опитування під 

час занять (Тема 7-

12 по 10  балів = 60 

балів)  

Модульна 

контрольна робота, 

тестування = 40 

балів 

Підготовка КПІЗ 

на основі 

сформованих 

індивідуальних 

завдань  = 40 

балів 

Захист КПІЗ - 40 

балів 

Участь у 

тренінгу = 20 
балів 

Відповідь на два 

запитання, 

кожне з яких = 

20 балів, а у 

підсумку = 40 

балів  

2. Творче 

управлінське 

завдання = 60 

балів 
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