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1.  Коротка анотація до курсу – Навчальна  дисципліна  ―Вступ  до  спеціальності‖ відкриває цикл  професійних дисциплін.    

Вона    є    першою      фаховою    дисципліною  майбутніх  фахівців – управлінців та економістів,  де  вони  знайомляться  з  

історією    розвитку    економічної науки,  вимогами    до    майбутніх    фахівців    економічної    галузі,    напрямами   

отримання    певного    кваліфікаційного      рівня    та    перспективами  професійного    росту,      отримують    перші    навички     

з використання спеціальної  термінології. 

2.  Мета та цілі курсу.  Метою вивчення дисципліни «Вступ до спеціальності» дати студентам знання, що необхідні в управлінні 

бізнес-організаціями, публічному адмініструванні, в сфері організації комерційної діяльності та управлінні персоналом, а саме: 

- сформувати у студентів чітке уявлення про обрану спеціальність та логіку її вивчення; 

https://orcid.org/0000-0003-4168-3584
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- ознайомити із категоріальним апаратом сфери менеджменту бізнес-організацій, управління персоналом, організації комерційної 

діяльності  та публічного управління і адміністрування;  

- висвітлити характерні особливості, принципи і методи підготовки фахівців з управління; 

- сформувати основні професійні навички з  управління бізнес-організацією, персоналом, комерційною діяльністю, публічного 

управління і адміністрування;  

-  дати студентам уяву про зміст навчального плану підготовки фахівців з обраної спеціальності, показати значення і роль 

професійно спрямованих навчальних дисциплін у фаховій підготовці. 

Основними завданнями викладання дисципліни є прискорення адаптації студентів до умов та вимог вузівського життя, а також 

ознайомлення їх із сутністю, змістом та практичною спрямованістю обраної спеціальності; сформувати у студентів повну 

картину підготовки фахівців з обраної спеціальності; показати значення і роль основних навчальних дисциплін у  фаховій 

підготовці. 

3.  Формат курсу - Змішаний (blended) - курс, що має супровід в системі Moodle; 

4.  Результати навчання:  

знання: сучасну модель підготовки фахівців із обраної спеціальності; основні компоненти освітньо-кваліфікаційної 

характеристики та освітньо-професійної програми рівня підготовки «бакалавр»;  нормативно-правову базу підготовки фахівців; 

ділові компетенції спеціальності; структуру вищого навчального закладу та організацію навчально-виховного процесу; основні 

принципи індивідуальної самостійної роботи студентів; організацію науково-дослідницької роботи на кафедрі та університеті. 

вміння: приймати управлінські рішення щодо організації процесу навчання студентів у вузі; використовувати набуті знання за 

фахом в процесі формування власних лідерських якостей як майбутніх керівників сучасних бізнес-організацій та громадських 

установ. 

5.   Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна к-сть годин 

лекції  28 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 14  



самостійна робота  42 

 

 

6. Ознаки курсу: 

Рік викладання семестр спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний\ 

вибірковий 

2020-20201 1 073 «Менеджмент» 

076 

«Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність»  

051 «Економіка» 

281 «Публічне 

управління та 

біржова діяльність» 

1 Нормативний (Н) 

 

7. Пререквізити: Дисципліна «Вступ до спеціальності» є базовою для наступних професійно-спрямованих дисциплін:  «Теорія 

організації», «Менеджмент», «Управління персоналом», «Маркетинговий менеджмент»,  «Управління комерційною діяльністю 

підприємства» та інших. 

8. Схема курсу  



  

Тема 

Форма діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, групова 

робота)  

Література 

 

Завдання, 

год 

 Тема 1. Галузевий стандарт вищої освіти України 

Освітньо-професійна програма (ОПП), освітньо-кваліфікаційна 

характеристика (ОКХ) бакалаврів спеціальності 073 «Менеджмент», 281 

«Публічне управління та адміністрування», 051 «Управління персоналом 

та економіка праці», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність». 

Посади, виробничі функції, типові завдання діяльності та уміння, якими 

повинні володіти випускники ЦНТУ за спеціальностями 073 

«Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування», 051 

«Управління персоналом та економіка праці», 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність». Програма та робоча програма 

навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності».  

Організація  та графік навчального процесу на факультеті економіки та 

менеджменту ЦНТУ. 

 Лекція, самостійна 

робота, практичне 

заняття, дискусія 

1-16 Опрацювання літератури, 

реферати, тестування, 

колоквіум (2 год ЛК, 2  1 год 

ПЗ) 

Тема 2. Менеджмент в системі управління 

Менеджмент і його роль у соціально-економічному розвитку держави. 

Функції менеджменту: планування, організування, мотивація, контроль, 

координація. Менеджер та сфери його діяльності. Менеджер як 

особистість. Основні риси сучасного менеджера.  

Бізнес-організація як об’єкт управління: характеристики і типи бізнес-

організацій, бізнес-середовище організації, структура організації; 

методологія менеджменту бізнес-організації. 

Система менеджменту бізнес-організації: стратегічний менеджмент 

організації, фінансовий менеджмент, кадровий менеджмент, операційний 

менеджмент, інноваційний менеджмент, інвестиційний менеджмент, 

маркетинговий менеджмент. 

Управління організаційними процесами: планування розвитку 

організації, організація діяльності, техніка контролю в організації. 

Оцінка ефективності управління організацією. 

Методичні підходи до визначення ефективності управління. Система 
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робота, практичне 

заняття, дискусія 

1-16 Опрацювання літератури, 

реферати, тестування, 

колоквіум (4 год ЛК, 2 год ПЗ) 



показників ефективності управління організацією: показники 

економічної ефективності кінцевих результатів: показники якості, 

результативності і складності праці; показники ефективності стратегії 

розвитку; показники ефективності організаційної структури управління; 

показники соціальної ефективності.  

 
Тема 3. Теорія і практика менеджменту бізнес-організації 

Організація як об’єкт менеджменту: сутність, загальні ознаки. Основні 

закони раціональної організації. 

Менеджер як фахівець з управління бізнес-організацією. Особливості 

положення і діяльності менеджерів: параметри, характеристики, ролі. 

Вимоги до якостей менеджерів: професійних, організаційних, 

особистісних. Типи менеджерів організації. Особисті та організаційні 

джерела влади менеджерів. 

Модель сучасного менеджера. 
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1-16 Опрацювання літератури, 

реферати, тестування, 

колоквіум (4 год ЛК, 2 год ПЗ) 

Тема 4. Теорія і практика організації комерційної діяльності бізнес-

організацій 

Організаційні форми бізнес-організацій та їх об’єднань. Суть і зміст 

комерційної діяльності. Чинники,що впливають на розвиток комерційної 

діяльності. Поняття суб’єкта комерційної діяльності. Суть і особливості 

організаційно-правових форм господарювання юридичних осіб. 

Основні елементи організації комерційної діяльності. Організаційні 

структури комерційних служб підприємства та координація їх 

діяльності. Основні аспекти формування організаційної структури 

комерційних служб. Технічні та економічні фактори, що впливають на 

організаційну структуру комерційних служб. Організаційна структура 

відділів збуту, маркетингу та матеріально-технічного забезпечення. 

Організаційні форми комерційно-посередницької діяльності. Основні 

принципи і зміст стратегічного планування торгівельно-посередницької 

фірми. Основні завдання оптово-посередницької фірми та перспективу. 

Диверсифікація напрямів посередницької діяльності підприємства. 

Оперативний бізнес-план. Ризики у комерційній діяльності.  

Менеджер з комерційної діяльності: посадові права, обовязки, 

відповідальності. 
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Тема 5. Теорія і практика публічного управління та адміністрування 

Публічне адміністрування: поняття та наукові засади. Принципи та 

закони публічного адміністрування. Об’єкти публічного управління і 

адміністрування. 

Організація публічного адміністрування в соціальній, економічній та 

політичній сферах. 

Механізми, органи, методи і стиль публічного адміністрування.  

Організація діяльності державного службовця. Організація робочого 

місця державного службовця. Робочий режим праці та відпочинку при 

роботі з комп’ютером. 

Специфіка роботи сучасного публічного управлінця. Професійні 

обов’язки державного службовця. Особисті якості керівника та способи 

їх удосконалення. Загальні принципи ефективного керівництва та їх 

застосування в публічному управлінні. Комунікації керівника для 

реалізації своєї ролі в інформаційному обміні, процесі прийняття 

управлінських рішень. Ділове спілкування на державній службі.  

Лекція, самостійна 
робота, практичне 

заняття, дискусія 

1-16 Опрацювання літератури, 
реферати, тестування, 

колоквіум (4 год ЛК, 2 год ПЗ) 

Тема 6. Теорія і практика управління трудовими ресурсами 

Посада менеджера з кадрів: основні ділові, особистісні якості особи, яка 

обіймає цю посаду. Професійні установи та служби орієнтовані на 

управління трудовими ресурсами державного та регіонального значення. 

Механізм управління трудовими ресурсами. Формування якісного 

складу трудових ресурсів. Підготовка, перепідготовка та підвищення 

кваліфікації кадрів.  

Механізм використання трудових ресурсів на основі вивчення попиту та 

пропозиції робочої сили. Застосування механізму управління 

персоналом у організації.  

Механізм управління зайнятістю населення через формування, розвиток 

і врегулювання ринку праці та стимулювання організації нових робочих 

місць. 
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колоквіум (4 год ЛК, 2 год ПЗ) 

Тема 7. Праця менеджера і практика управління персоналом 

організації  

Сутність та види управлінської праці менеджера: евристична, 

адміністративна, операторська. Напрями управлінської праці менеджера: 

управління організацією й бізнесом, управління персоналом, управління 

собою.  

Управлінські ролі та функціональні обов’язки менеджерів. 

Механізми управлінського впливу в праці менеджера: сутність та 
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1-16 Опрацювання літератури, 
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колоквіум (4 год ЛК, 2 год ПЗ) 



способи.  

Праця менеджерів з управління персоналом та його діяльністю: 

планування потреб, добір, розстановка, оцінювання кадрів; створення 

середовища, в якому працівники могли б вноси¬ти найбільший внесок у 

досягнення загальних цілей; організація навчання персоналу, 

підвищення інтелекту¬ального капіталу працівників та їхньої 

креативності. 

Підходи до управління персоналом: технократичний та гуманістичний.  

Типи командної культури в організації.  

Корпоративна культура та її види. 

Тема 8. Вдосконалення професіоналізму менеджера 

Сутність професіоналізму менеджера: загальні ознаки. Вимоги до 

професії менеджера: узагальнений перелік ділових, професійних і 

особистісних якостей менеджера. 

Компетенції та компетентність менеджера. Сутність поняття 

«компетенція». Набір компетенцій сучасного менеджера: управлінська, 

лідерська, комунікативна. Компетентність та некомпетентність 

менеджера. 

Сучасна система професійної підготовки та розвитку менеджерів.  

Самовдосконалення управлінських компетенцій менеджера. Шляхи 

досягнення самовдосконалення. Формування мудрого ставлення до 

професії та життя. Формування культури мислення та інформаційної 

культури менеджера.  

 Самоактуалізація і успішність менеджера. Шляхи досягнення 

успішності. Управління кар’єрою менеджера. Критерії оцінювання праці 

менеджера.    

Лекція, самостійна 

робота, практичне 

заняття, дискусія 

1-16 Опрацювання літератури, 

реферати, тестування, 

колоквіум (2 год ЛК, 1 год ПЗ) 

9. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система 

оцінювання курсу 

участь в роботі впродовж семестру/залік – 100 балів. 

Вимоги до письмової 

роботи 

Впродовж семестру кожен студент має підготувати 2 реферати на обрану тематику. Реферати мають 

бути подані до початку рубіжного контролю. Відсутність рефератів не допустима. У разі дистанційного 

навчання, реферати подаються на електронну пошту викладачеві. Допускаються цитування не більш ніж 

60% обсягу роботи. До кожного рубіжного контролю студенти виконують індивідуальні завдання, а також 

зобов’язані пройти тестування в системі Moodle або очно. До кожної теми здається колоквіум.  

Умови допуску до 

підсумкового 

Наявність 2 рефератів, виконані індивідуальні завдання до рубіжних контролів та пройдені тести в 

системі Moodle або очно. Пройдені колоквіуми до кожної теми. 



контролю 
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