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Дисципліна «Вступ до спеціальності» спрямована на ознайомлення студентів першого курсу з 
вибраним фахом і майбутньою спеціальністю; показати на конкретних прикладах роль і місце 
менеджменту на підприємствах різних форм власності, видів господарювання і організаційно-право-
вого статусу; пояснити загальні питання державного стандарту вищої освіти в Україні та особливос-
ті організації підготовки фахівців даної професії.

Значне місце при вивчені дисципліни «Вступ до спеціальності» посідає знайомство студентів-першо-
курсників із кваліфікаційними вимогами до фахівців зі спеціальності «Менеджмент», завданнями та 
змістом діяльності, це «візитна картка» спеціальності.

Метою  викладання дисципліни є ознайомлення студентів першого курсу з вибраним фахом і 
майбутньою спеціальністю; показати на конкретних прикладах роль і місце менеджменту на 
підприємствах різних форм власності, видів господарювання і організаційно-правового статусу; 
пояснити загальні питання державного стандарту вищої освіти в Україні.

ПРН 3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій 
лідерства.
ПРН 5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації.
ПРН 16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових 
знань, бути критичним і самокритичним.
ПРН 17. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера.

4 кредити ECTS / 120 академічних годин
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Коротка анотація дисципліни

Результати навчання

Кредити ECTS

Передумова вивчення дисципліни

Мета та цілі дисципліни

1

4

5

Тема 1 Концепція вітчизняного 
менеджменту 2

2

2

2

6

10
Тема 2 Менеджер та управлінська 
діяльність

Структура дисципліни6

Найменування тем Лекції
Семінарські
заняття/
практичні/
лабораторні

Вид занять/год

Самостійна
робота

2

3



Тема 3 Менеджер — професійний 
керівник. Модель сучасного менеджера 4

4

2

2

10

6 4

2

20

12

6 20

Тема 4 Функції, які виконує сучасний 
керівник

Тема 5. Підприємство, як сфера 
майбутньої професійної діяльності

Тема 6. Сучасні типи підприємств
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Структура дисципліни6

Найменування тем Лекції
Семінарські
заняття/
практичні/
лабораторні

Вид занять/год

Самостійна
робота

1. Розгляньте існуючи в таблиці приклади діяльності менеджера і класифікуйте їх за 
               всіма ознаками, а також визначте, які ролі за Г. Мінцбергом ілюструє наведений приклад
2. Пошук документів за автором та назвою. Пошук документів за темою.
3. За наведеними зразками документів підприємства розробіть таблицю, яка буде 

Перелік вибіркових завдань8

1. Поняття менеджменту та менеджер
2. У чому відмінність управлінської праці  від інших видів трудової діяльності
3. Наведіть приклади кожного різновиду кадрів апарату управління
4. Назвіть найважливіші завдання керівника на кожному рівні управління
5. Що означає поділяти відповідальність за діяльність організації
6. Охарактеризуйте ситуацію у якої менеджер приймає управлінське рішення
7. Сутність методу «структурного спостереження»
8. Що характеризує набір певних поведінських правил
9. Сформулюйте систему якостей які повинен мати сучасний менеджер.
10. Проведіть оцінку будь-якого відомого Вам керівника за допомогою наданої шкали. 
              Зробіть особисту оцінку
11. Спробуйте оцінити себе за моделлю сучасного менеджера. Які Ваші сильні і слабкі 
              особисті якості порівняно з моделлю сучасного менеджер. Проаналізуйте сукупність
               Ваших організаційних здібностей і вольових рис. Чи маєте Ви потенціал лідера
12. Розробіть проект особистої кар’єрограми, яку б Ви надали до керівництва фірми згідно 
              до сучасних можливостей підприємництва в Україні
13. Добрати два-три приклади реальних підприємств, які ілюструють перебування 
              їх на кожному з етапів життєвого циклу
14. Визначити стадію їх життєвого циклу. аргументи викласти письмово
15. Зробить порівняльну характеристику різних форм власності письмово
16. Створить підприємство відповідної до Вашої спеціалізації, оберіть форму власності 
              та організаційно-правову форму

Перелік обов’язкових завдань7
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За результатами поточного контролю протягом семестру 
студент може отримати максимально – 100 балів, мінімаль-
на сума балів, що дозволяє студенту бути атестованим з 
дисципліни – 60 балів. 

1 семестр 1 семестр Так 1 курс Цикл загальної
підготовки

Співвідношення між національними 
та ECTS оцінками і рейтингом студента:  
https://ieu.edu.ua/docs/pol-mark-esb.pdf

У процесі вивчення дисципліни здійснюється поточний та підсумковий контроль знань студентів.
Підсумкова залікова оцінка виставляється відповідно до сумарного рейтингу студента 

              характеризувати документи до належності їх внутрішнім елементам або факторам 
              зовнішнього середовища підприємства
4. Визначити прояви галузевої специфікації в управлінні обраним самостійно підприємством
5. Розробіть у таблиці специфіку управління підприємствами ресторанного господарства,
               торгівлі, гостинного та туристичного бізнесу

Перелік вибіркових завдань8

Ознаки дисципліни

Термін
викладання Семестр

Міжнародна
дисциплінарна
інтеграція

Курс
(рік навчання)

Цикли:
загальної підготовки/
професійної підготовки/
вільного вибору

9

Система оцінювання та вимоги10

Загальна 
система оцінювання 

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати здобувач освіти за поточну навчальну діяльність за 
семестр для допуску до підсумкового контролю – 
36 балів. Оцінка за дисципліну визначається як сума підсумкового балу за поточну діяльність та 
балу за підсумковий контроль і виражається за багатобальною шкалою. Оцінка з дисципліни, яка 
завершується екзаменом, визначається як сума балів  за поточну навчальну діяльність (не менше 
36), бали за індивідуальну самостійну роботу здобувача освіти (не більше 6) та балів за екзамен (не 
менше 24). Загальна бал з дисципліни становить 100. Сумарна оцінка за вивчення дисципліни 
виставляється за національною та європейською шкалою. Підсумковий контроль у формі екзамену 
проводиться після завершення вивчення усіх тем дисципліни і складається здобувачами освіти у 
період екзаменаційної сесії. Екзамен проводиться згідно з розкладу.
https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf 

Умови допуску до підсумкового контролю 11
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Для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни здійснюються 
проблемні лекції, презентації, кейси, робота в малих групах та семінари-дискусії, що використову-
ють мультимедійне техніко-програмне забезпечення.
На заняттях та під час підготовки до них студенти мають бути чесними та відповідальними, ретель-
но готуватись до практичних занять, докладати зусиль до своєчасного виконання всіх завдань, 
складання заліків та екзаменів. Важливо активно займатися самостійною роботою, використовуючи 
методичні посібники, рекомендації викладачів, додатково
опрацьовувати нову літературу, використовувати усі можливості для отримання необхідних знань. 
Студентам варто уникати створення конфліктних ситуацій, а в разі виникнення таких ситуацій 
врегульовувати їх на засадах поваги й толерантності.
Викладач повинен підтримувати високий рівень педагогічної кваліфікації, чесно і об’єктивно 
оцінювати знання, вміння і навички осіб, які навчаються, не вимагатиму і не прийматиму матеріаль-
них цінностей або послуг та не вчиняти корупційні дії. Ніколи не допускатиму висловлювань, що 
принижують честь і гідність осіб, які навчаються, не вдаватимуся до застосування грубої лексики по 
відношенню до них.

Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не підлягав поточному контролю 
має право пройти поточний контроль у двотижневий термін після повернення до навчання.
Студент, що був відсутній на заняттях без поважних причин, не брав участі у заходах поточного 
контролю, не ліквідував академічну заборгованість, не допускається до підсумкового семестрового 
контролю знань з цієї дисципліни, а в день складання екзамену в екзаменаційній відомості науко-
во-педагогічним працівником виставляється оцінка «недопущений». Повторне складання екзамену з 
дисципліни призначається за умови виконання всіх видів навчальної, самостійної (індивідуальної) 
роботи, передбачених робочою навчальною програмою дисципліни, i проводиться згідно із затвер-
дженим директоратом графіком ліквідації академічної заборгованості. 
https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf 

Учасники освітнього процесу керуються принципами академічної доброчесності 
https://ieu.edu.ua/docs/011.pdf 

Політика дисципліни12

Політика щодо пропусків занять та виконання завдань 
пізніше встановленого терміну13

Політика дотримання академічної доброчесності14

Основна література:
Іванова І.В. Менеджер – професійний керівник: Навч. посіб. – К.: Київський нац. торг.-екон. 
ун-т, 2001
Кузьмін О.Є. Теоретичні та практичні засади менеджменту: [навч.посібник] / О.Є.Кузьмін, 
О.Г.Мельник – [3-тє вид.доп. і перероб.] - Львів: 2007 
Кузьмін О.Є. Основи менеджменту: [підручник] / О.Є.Кузьмін, О.Г.Мельник. – К.: 2005
Додаткова література
1. Менеджмент та маркетинг інновацій. Монографія. Ілляшенко С. // С. Ілляшенко. В: 
Університетська книга, - 2015

Рекомендовані джерела інформації15



Якщо Ви бажаєте бути успішним в цій дисципліні, то:
- визначте свою мету, складіть собі чіткий графік
- наполегливо працюйте
- будьте впевненим і свідомим
- будьте креативним і активним.
Тому я бажаю Вам завзятості, цілеспрямованості і оптимізму. І тоді успіх прийде сам! 
До зустрічі на заняттях!

Поради з успішного навчання на курсі16
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