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1. ВІДОМОСТІ ПРО ВИКЛАДАЧА 

 

Викладач   Лисенко Наталія Степанівна к.е.н., доцент кафедри 

«Мнеджмент та економіка морського транспорту» 

Профайл викладача http://moodle.onma.edu.ua/course/view.php?id=1038 

E-mail: Natalylysenko10@gmal.com  

Сторінка курсу http://moodle.onma.edu.ua/course/view.php?id=1038 

Консультації Очні консультації: четвер 13.30 – 14.30 аудиторія 317, 

корпус 1 

 

 

 

2. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у аспірантів дослідницьких 

навичок в області теорії і методології менеджменту на транспорті, продукування нових 

теоретичних знань щодо сучасних моделей, концепцій менеджменту, практичні навички 

та вміння застосовувати основні методи та підходи менеджменту для розкриття причин та 

пошуку джерел розвитку менеджменту підприємств морської галузі та інших суб'єктів 

транспортно-логістичних  систем. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні та методологічні основи, 

методичні положення наукових напрямків менеджменту підприємств морського 

транспорту на сучасному етапі.  

Дана дисципліна включає в себе: вивчення генезису теорії менеджменту, 

представлення єдиних теоретико-методологічних основ менеджменту, напрямки 

удосконалення і розвитку менеджменту на транспорті, організацію самостійної науково-

дослідницької роботи і презентації результатів наукових досліджень 

Програма курсу «Теорія і методологія менеджменту на транспорті» сприяє 

засвоєнню універсальних і професійних компетенцій, що в свою чергу буде сприяти 

соціальній мобільності і успішності на ринку праці відповідно до міжнародних і 

національних вимог. 

Силабус складено відповідно до вимог освітньо-наукової програми «Менеджмент 

морської галузі» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 

073 Менеджмент. 

 

Мова навчання    українська 

Статус дисципліни  вибіркова 

 

Навчальна дисципліна забезпечує набуття перелічених нижче загальних та 

спеціальні компетентностей та досягнення програмних результатів навчання. 

Компетентності: 

ЗК01. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми 

ЗК02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел  



 

 

 

ЗК04. Здатність розв’язувати комплексні проблеми у сфері менеджменту на основі 

системного наукового світогляду та загального культурного кругозору із дотриманням 

принципів професійної етики та академічної доброчесності. 

СК01. Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових 

результатів, які створюють нові знання у менеджменті і дотичних до нього 

міждисциплінарних напрямах. 

СК06. Здатність ідентифікувати, формулювати та/або вирішувати наукові або 

практичні проблеми в менеджменті морської галузі. 

Програмні результати навчання: 

РН02. Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і нефахівцями результати 

досліджень, наукові та прикладні проблеми менеджменту державною та англійською 

мовами, кваліфіковано відображати результати досліджень у наукових публікаціях у 

провідних міжнародних наукових виданнях. 

РН05. Глибоко розуміти загальні принципи та методи управлінських наук, а також 

методологію наукових досліджень, застосувати їх у власних дослідженнях у сфері 

менеджменту та у викладацькій практиці. 

РН12. Здійснювати аналіз деталізованих, інноваційних, новітніх досліджень у 

сфері морської галузі.РН06.Здатність ідентифікувати, формулювати та/або вирішувати 

наукові або практичні проблеми в менеджменті морської галузі. 

РН13. Діяти на основі знання, розуміння та уміння прогнозувати наслідки рішень в 

менеджменті морської галузі. 

 

Кількість кредитів ЄКТС 3 кредити 

Форма підсумкового контролю  залік 

 

 

Заплановані результати навчання за навчальною дисципліною 

Успішне завершення програми навчальної дисципліни «Теорія і методологія 

менеджменту га транспорті» передбачає здобуття наступних результатів навчання 

за навчальною дисципліною. 

       -знати формування та розвиток теорії і практики менеджменту; основні підходи  

та методи менеджменту; функціональні основи менеджменту; характеристику 

сучасних проблем і перспектив розвитку менеджменту на транспорті; різновиди 

моделей управління організацією, обґрунтування та вибір виду структури 

управління, основні управлінські моделі прийняття управлінських рішень на 

транспорті; кількісні і якісні методи збору та аналізу економічної інформації, 

необхідної для прийняття рішень. 

       - вміти здійснювати критичний аналіз, узагальнювати результати наукових  

досліджень, формулювати та обґрунтовувати висновки і пропозиції щодо розвитку 

концептуальних і методологічних знань у галузі  менеджменту; обирати та 

використовувати загально-наукові та спеціальні методи наукових досліджень у 

галузі менеджменту; ідентифікувати та класифікувати нові задачі в сфері 

менеджменту за видами економічної діяльності,  описувати, аналізувати та 

оцінювати відповідні об’єкти, явища та процеси, обирати оптимальні методи їх 

дослідження. 

   -володіти сучасними теоріями і концепціями у сфері менеджменту;  здатністю  

формулювати задачі моделювання, застосовувати статистичні методи і моделі для 

аналізу об’єктів і процесів у сфері менеджменту; здатністю до критичного 

мислення генерування нових складних ідей, аналізу та синтезу цілісних знань, 

здатністю до пошуку, обробки та аналізу та узагальнення інформації,  до 

самостійного опанування новими знаннями, використання сучасних освітніх та 

дослідницьких технологій у сфері менеджменту. 

 



 

 

 

3. ПРОГРАМА, СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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і тем 

Навчальне навантаження 

(години) 

Денна форма навчання 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

ау
д
и

то
р
н

и
х
 

го
д
и

н
 *

 

Л
ек

ц
ії

 

П
р
ак

ти
ч
н

і 

(с
ем

ін
ар

сь
к
і)

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

і 

р
о
б
о
ти

 

Теорія і методологія менеджменту на транспорті 

Тема 1. Теорія менеджменту: сутність, зміст, проблеми 2 2   

Тема 2. Еволюція шкіл та концепцій менеджменту. Етапи 

розвитку науки управління в України та у світі 

3 2 1  

Тема 3. Методологія «класичної школи» управління. 

Особливості англійської, американської, японської, 

європейської моделей 

2 2   

Тема 4.  Функціональні основи менеджменту: зміст, процес і 

механізм 

3 2 1  

Тема 5. Основи процесного підходу до управління 

підприємством 

4 3 1  

Тема 6. Різновиди моделей управління організацією. Основні 

управлінські моделі на транспорті 

3 2 1  

Тема 7.  Прийняття ефективних рішень з удосконалення 

управління продуктивністю підприємствами морського 

транспорту 

3 2 1  

Тема 8.Сучасні напрямки удосконалення управління 

діяльністю підприємствами морського транспорту. Розробка 

проектів в сфері менеджменту 

3 2 1  

Тема 9.  Гармонізація процесно-орієнтованого управління 

транспортних підприємств морської галузі на основі якості 

4 3 1  

Тема 10.  Інформаційне забезпечення управління 

транспортними процесами. 

3 2 1  

Всього аудиторних  годин 30 22 8  

Самостійна робота (години) 
з них на виконання індивідуального завдання ** 

60 

Загальний обсяг годин навчальної дисципліни 90 

  
 

 

 

 

4. АНОТАЦІЇ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Теорія менеджменту: сутність, зміст, проблеми 

 Об'єктивні умови формування та розвитку менеджменту як науки та управлінської 

діяльності. Сутність менеджменту. Менеджмент як функціональне та організаційне 

поняття.  Міжгалузевий характер менеджменту. Особливості менеджменту як науки. 

Менеджмент як процес, система та апарат управління сучасними організаціями. Основні 

проблеми менеджменту на транспорті. Фактори, що впливають на ефективність 



 

 

 

управління в умовах VUCA. Концептуальна модель управління підприємством в умовах 

VUCA-світу. 

Література [6-15, 24] 

 

Тема 2. Еволюція шкіл та концепцій менеджменту. Етапи розвитку науки 

управління в України та у світі  

Підхід з точки зору наукових шкіл. Процесний, системний та ситуативний підходи. 

Школа наукового управління. Основні принципи адміністративного управління А. 

Файоля. Школа людських стосунків. Школа наук поведінки. Кількісний підхід. Етапи 

становлення науки управління. 

Література [1; 3; 11; 19; 22] 

 

Тема 3. Методологія «класичної школи» управління. Особливості англійської, 

американської, японської, європейської моделей 

Досягнення американського та японського менеджменту в галузі прийняття та 

забезпечення виконання управлінських рішень. Характеристика окремих аспектів 

японського та американського менеджменту в сучасних умовах. Погляд на функції 

менеджменту шкіл менеджменту Японії та США. Порівняння моделей управління. 

 

 Література [2, 4, 9-11, 14-17] 

 

Тема 4. Функціональні основи менеджменту: зміст, процес і механізм 

Закономірності і принципи управління. Поняття про системи, типи систем. 

Організація процесу управління. Зміст планування як функції менеджменту. Організація 

взаємодії як функція менеджменту. Мотивація як функція менеджменту. Види планувань 

та іх взаємозв’язок. Аналіз стратегічних альтернатив. Контроль як функція менеджменту. 

Організаційне проектування систем управління підприємств транспорту морської галузі.  

Література [5; 10; 13; 19, 22-25] 

 

Тема 5.  Основи процесного підходу до управління підприємством  

Основні положення процесного підходу. Співвідношення функціональної структури 

управління бізнес-процесу. Порівняльна характеристика функціонального та процесного 

підходів. Основні точки зору на розуміння процесного підходу. Концептуальне бачення 

бізнес-процесів в організації. Універсальна структура бізнес-процесу певного напряму. 

Ідентифікація логістичних бізнес-процесів підприємств. Характеристика методів 

ідентифікації логістичних бізнес-процесів. Модель ідентифікації логістичних бізнес-

процесів та узагальнена модель на підприємствах морської галузі. Методи переходу до 

процесного управління підприємством. Характеристика методів переходу до процесного 

управління. 

Література [6, 7, 17, 19-22, 24] 

 

Тема 6. Різновиди моделей управління організацією. Основні управлінські 

моделі на транспорті  

Елементи управління. Модель елементів управління Г. Лівітта. Модель Т. Пітерса и 

Р. Уотермена (7-S). Характеристика елементів управління. Управлінські моделі: поняття, 

види. Класифікація управлінських моделей. Основні крос-культурні моделі менеджменту. 

Відмінності у веденні бізнесу між представниками країн універсалістських і 

партикуляристських культур. Відмінності у веденні бізнесу між представниками країн 

індивідуалістської та колективістської культур. Відмінності у веденні бізнесу між 

представниками країн конкретної і дифузійної культур. 

Література [1, 4, 8, 11, 21,24] 

 



 

 

 

Тема 7. Прийняття ефективних рішень з удосконалення управління 

продуктивністю підприємствами морського транспорту. 

 Методи діагностики проблеми управління . Методи генерації ідей, оцінювання і 

вибору варіанта рішення. Моделі та методи прийняття оптимальних рішень. Експертні 

методи в розробці управлінських рішень. Математичні методи розробки рішень у 

логістичній діяльності. Методи прогнозування в розробці управлінських рішень на 

підприємствах морської галузі.. 

Література [1, 3, 7, 11, 22-25]   

 

Тема 8.  Сучасні напрямки удосконалення управління діяльністю 

підприємствами морського транспорту. Розробка проектів в сфері менеджменту 

Сучасні тренди розвитку менеджменту. Складові поняття «менеджмент бізнес-процесів». 

Реінжиніринг бізнес-процесів (BPR – Busіness Process Reengіneerіng). Призначення РБП як 

методу управління. Взаємовідносин з клієнтами (CRM – Customer Relatіonshіp 

Management). Взаємодія організації зі стейкхолдерами. Загальна схема системи цілей 

бізнес-процесів підприємства. Розробка проектів у сфері менеджменту на транспорті.  

Оцінка ефективності проекту. 

Література [1, 6, 7, 15]   

 

Тема 9  Гармонізація процесно-орієнтованого управління транспортних 

підприємств морської галузі на основі якості  

Поняття «гармонізація процесів управління» підприємством. Відомі визначення 

поняття «гармонія». Етапи еволюції теорії гармонії економічно-управлінських відносин. 

Необхідність та умови гармонізації процесного управління підприємством на основі 

менеджменту якості. Варіанти формування ІСМ (інтегрована система управління). 

Сучасні інтегровані системи менеджменту. Підходи до розгляду системи менеджменту 

якості в системі управління підприємством. Схема реалізації основних положень 

концепції гармонізації управління підприємством на основі менеджменту якості. Оцінка 

рівня гармонізації системи управління підприємством. Схема оцінки рівня гармонізації 

системи управління на основі якості. 

Література [1, 3, 7, 8]   

 

 

Тема 10.  Інформаційне забезпечення управління транспортними процесами 

Сучасні інформаційно-логістичні потоки. Логістична інформація як стратегічний ресурс 

транспортних потоків та передумови її ефективного використання. Параметри 

інформаційних потоків у логістиці. Система управління логістичними інформаційними 

ресурсами. Програмне забезпечення в транспортній логістиці. Інформаційне забезпечення 

механізму державного регулювання транспортної галузі України. 

Література [1, 3, 7, 8,25 ]   

 

 

 

4. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з/п 
Назва теми План практичних занять 

1 Еволюція шкіл та 

концепцій 

менеджменту 

1. Менеджмент та організації до ХХ століття. 2. Еволюція 

менеджменту як наукової дисципліни. 3. Розкриття суті 

еволюції світової управлінської думки. 3. Наукові теорії 

4.Підходи до управління. 5. Особливості менеджменту в 

Україні. 6.Розвиток транспортно – експедиційних послуг. 

7. Закономірності формування ринку транспортних послуг. 



 

 

 

8. Розв’язання завдань  

  

2 Закони, закономірності, 

принципи 

функціональні основи 

менеджменту 

1. Закони та закономірності менеджменту. 2. Класифікація 

принципів менеджменту. 3. Закони розвитку виробництва. 

3. Закономірності управління . 4.Взаємозвязок принципів 

менеджменту. 5.Функції менеджменту. 6.Характеристика 

окремих аспектів японського та американського 

менеджменту в сучасних умовах. 7. Розв’язання завдань 

3 Основи процесного 

підходу до управління 

1.Процесний підхід до управління підприємством 

в контексті антикризового розвитку. 2.Основні 

інструменти якісного та кількісного аналізу бізнес-

процесів. 3.Процесно-орієнтований підхід до 

антикризового управління підприємством. 4. Недоліки 

процесного підходу. 5. Розв’язання завдань . 

4 Моделі управління 

організацією.  

1. Моделі організації як відкритої системи 2. 

Характеристики моделей. 3.Критерії типологізації 

управлінських систем. 4.Особливості транспортних систем 

як об`єкту моделювання. 5. Способи побудови моделей.  6. 

Розв’язання завдань 

5 Прийняття ефективних 

рішень з удосконалення 

управління 

продуктивністю 

підприємствами 

морського транспорту 

1. Методологія підвищення ефективності транспортних 

систем з використанням методів прийняття рішень. 2. 

Моделі та методи прийняття оптимальних рішень 3. 

Математичні методи розробки рішень у логістичній 

діяльності. 4. Інформаційні системи як основа 

інформаційної підтримки автоматизації процесів 

прийняття управлінських рішень. 5. Розв’язання завдань 

6 Сучасні напрямки 

удосконалення 

управління діяльністю 

підприємствами 

морського транспорту 

1. Інформаційні системи та їх роль в діяльності сучасних 

підприємств. 2.Національна транспортна стратегія України. 

3. Вдосконалення бізнес-процесів сучасних судноплавних 

компаній. 4. Автоматизація процесу підтримки прийняття 

рішень на підприємствах морської галузі. 5.Складові 

поняття «менеджмент бізнес-процесів». 6. Реінжиніринг 

бізнес-процесів 7. Розв’язання завдань 

7 Процесно-орієнтовне 

управління підприємств 

морської галузі 

1.Менеджменту якості. 2. Формування ІСМ (інтегрована 

система управління). 3. Сучасні інтегровані системи 

менеджменту. 4. Підходи до розгляду системи 

менеджменту якості в системі управління підприємством. 5. 

Методи оцінки рівня гармонізації системи управління на 

основі якості. 6. Розв’язання завдань. 

8 Характеристика 

сучасних проблем і 

перспектив розвитку 

менеджменту на 

транспорті 

1 Сучасні технології та перспективи розвитку морського 

транспорту. 2. Визначення ефективності транспортного 

менеджменту й логістичного забезпечення комерційної 

діяльності 3. Інформаційне забезпечення управління 

транспортними процесами. 5. Система управління 

логістичними інформаційними ресурсами. 6. Розв’язання 

завдань. 

 

 

5. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Самостійна робота призначена для поглиблення, розширення і закріплення 

теоретичних знань, отриманих на лекціях. Вона допомагає  набути навики самостійної 

роботи з довідковою, навчальною і науковою літературою, державними і галузевими 



 

 

 

стандартами; підвищити якість самостійної проробки аспірантами навчальної інформації 

шляхом її конкретизації і цілеспрямування. 

Види самостійної роботи: 

1. Робота по опрацюванню лекційного курсу. 

2. Робота по вивченню окремих розділів курсу, не висловлюваних при читанні лекцій (що 

задаються викладачем). 

3. Виконання практичних розрахунків, заданих викладачем.  

4. Підготовка до практичних занять; 

5.Виконання індивідуальних завдань (розрахункової роботи) . 

 

 

Перелік тем, винесених на самостійне вивчення:  

№ 

з/п 
Назва теми 

1.  Особливості формування сучасної моделі менеджменту в Україні: 

1. Головні передумови виникнення науки управління 

2.Напрямки розвитку управління в Україні.  

3. Дослідження тенденцій світового менеджменту та особливостей становлення 

соціально-економічних відносин в Україні.  

4. Порівняльний аналіз основних світових моделей управління.  

Література [5-16, 23] 

2.  Людський фактор і психологічні аспекти управлінських рішень. 

1. Класифікація управлінських рішень . 

2.Місце людського фактору у процесі прийняття рішень. 

3. Особливості стилів прийняття управлінських рішень . 

4. Неформальні аспекти розробки рішень . 

Література [2, 7, 9, 17-22,24] 

3.  Моделі та методи прийняття оптимальних рішень: 

1. Математичне моделювання економічних систем  

2. Математичне програмування як засіб прийняття оптимальних управлінських 

рішень . 

 3. Задачі лінійного програмування  

4. Транспортна задача за загальним критерієм вартості 

Література [1, 3, 8-12, 14, 16, 23] 

4.  Управлінські рішення у сфері інноваційної діяльності: 

1.Поняття і класифікація інновацій, джерела інноваційного розвитку  

2.Управління інноваційним процесом у компанії . 

3. Прийняття інноваційних рішень у маркетинговій товарній політиці. 

Література [1, 2, 4-6, 9-11, 15-19,25 ] 

5.  Методи прогнозування в розробці управлінських рішень:  

1. Кількісні методи прогнозування  

2. Якісні методи прогнозування 

 [1, 2, 9-11, 13-15] 

6.  Прийняття стратегічних управлінських рішень : 

1 Стратегічний менеджмент і стратегічні рішення.  

2. Стратегічне мислення і бачення. 

3. Процес установлення організаційних цілей. 

Література [6, 7, 11, 18, 20, 23,25] 

7.  Моделі та моделювання транспортних систем. 

1. Транспорт як об’єкт моделювання. 

2. Способи побудови моделей. 

3. Ознаки моделі 

Література [ 3, 7, 11, 19-22] 



 

 

 

8.  Експериментальні дослідження функціонування транспортних джерел: 

1. Основи планування експериментальних досліджень 

2. План експерименту та методи його побудови. 

3. Параметри оцінки результатів експерименту. 

4. Закономірності перебігу результатів експерименту. 

Література [5-16] 

 

 

6. ПОЛІТИКА КУРСУ І ЦІННОСТІ 

 

 Освоєння дисципліни «Теорія і методологія менеджменту на транспорті» 

передбачає обов'язкове відвідування лекційних та практичних занять, а також самостійну 

роботу аспіранта. 

 Самостійна робота є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, 

вільний від обов’язкових аудиторних занять. Зміст самостійної  роботи визначається 

програмою навчальної дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та вказівками 

викладача, які  передбачають можливість проведення самоконтролю.  Самостійна  робота 

може виконуватися в бібліотеках, аудиторіях Університету, а також за місцем проживання 

аспіранта. У випадку виникнення запитань за темами, винесеними на самостійне 

вивчення, аспірант може отримати необхідну консультацію викладача  (за розкладом).  

 Частина матеріалу навчальної дисципліни, передбачена навчальним планом для 

самостійного засвоєння, виноситься на іспит разом з навчальним матеріалом, якої 

опрацьовувався при проведенні аудиторних навчальних занять.  

 У разі пропуску занять з поважної причини (підтвердженої відповідними 

довідками), Аспірант самостійно вивчає пропущений матеріал.  

 Після вивчення навчальної дисципліни проводиться екзамен  в усній формі.  

 Екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння аспірантом теоретичного та 

практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за семестр.  

 На підготовку к екзамену дається 2-3 дні згідно з розкладом екзаменаційної сесії. 

 Екзамен передбачає відповідь на білет. Білет включає два теоретичних запитання та 

практичне завдання. Перелік питань до екзамену надається аспірантам в началі семестру. 

Практичні завдання розв’язуються на практичних або семінарських заняттях впродовж 

семестру. На підготовку усної відповіді за екзаменаційним білетом надається 20-30 

хвилин.  

 Знання та вміння аспіранта оцінюються за шкалою, визначеною Університетом. 

 Аспірантам, які одержали незадовільну оцінку, дозволяється ліквідувати 

академічну заборгованість до початку наступного семестру. При цьому повторне 

складання екзаменів допускається не більше двох разів: один раз – викладачу, другий – 

комісії, яка створюється завідувачем кафедрою. 

 Аспіранти, які не з’явилися на екзамен без поважних причин, вважаються такими, 

що одержали незадовільну оцінку. 

          Під час вивчення курсу здобувачі вищої освіти повинні дотримуватись правил 

академічної доброчесності. 

 

7. ВИМОГИ ВИКЛАДАЧА 

 

Основними вимогами викладача навчальної дисципліни «Організація логістичних систем» 

до аспіранту є:  

 - обов'язкове відвідування лекційних та або практичних занять за розкладом; 

 - активність під час практичних занять; 

 - конструктивне підтримувати зворотний зв'язок на всіх заняттях; 

 - взаємодія викладач-аспірант базується на засадах взаємоповаги, такту та 

коректної поведінки; 



 

 

 

 - письмові роботи слід здавати в установлені строки; за несвоєчасну здачу робіт 

оцінка знижується; 

 - аспіранти, які не виконали заплановані  завдання, до екзамену не допускаються. 

 Неприпустимо: 

  - пропуски з неповажних причин; 

 - користування телефонами під час занять; 

 - списування при здачі екзамену; 

 - проходження процедур контролю замість себе іншими особами; виконання 

навчальної роботи для інших осіб; здача навчальних завдань, підготовлених іншими 

особами; 

 - використання робіт (рефератів, курсових, контрольних, і ін. робіт) виконаних 

іншими особами в якості результатів своєї праці; 

 - відвідування занять  в одязі, що не відповідає вимогам навчального закладу; 

           - порушувати тишу в приміщеннях загального доступу, призначених для навчальної 

та наукової діяльності. 

 

 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Поточне оцінювання аспірантів здійснюється у вигляді демонстрації їх результатів 

навчання та оцінювання: усної відповіді на питання лекційного курсу або тестування 

знань з певного розділу (теми) або з певних окремих питань лекційного курсу; розв’язання 

задач, вправ, виконання певних розрахунків тощо; виступу на практичних заняттях.  

Підсумковий контроль проводиться для оцінювання якості засвоєння навчального 

матеріалу дисципліни з урахуванням результатів поточного контролю. Форма 

підсумкового контролю: залік. 

 

Методи демонстрації результатів навчання за навчальною дисципліною 

 
№ 

п/п 
Результати навчання Методи демонстрації 

1   Знати формування та розвиток теорії і 

практики менеджменту, основні підходи 

та методи менеджменту; різновиди 
моделей управління організацією. 

Усна відповідь на питання лекційного курсу, 

виступ на заняттях, в дискусії, стандартизовані 

тести. 

2 Знати функціональні основи 

менеджменту; характеристику сучасних 
проблем і перспектив розвитку 

менеджменту на транспорті. 

Усна відповідь на питання лекційного курсу, 

виступ на практичних заняттях з аналітичним 
оглядом, ессе, стандартизовані тести. 

3 Знати обґрунтування та вибір виду 

структури управління, основні 
управлінські моделі прийняття 

управлінських рішень на транспорті. 

Усна відповідь на питання лекційного курсу, 

виступ на практичних заняттях з аналітичним 
оглядом, виконання певних розрахунків 

4 Знати кількісні і якісні методи збору та 

аналізу економічної інформації, 
необхідної для прийняття рішень. 

Усна відповідь на питання лекційного курсу, 

виступ на практичних заняттях з доповіддю, в 
дискусії, презентації результатів виконаних 

завдань, виконання певних розрахунків, 
розв’язання задач 

5 Уміти здійснювати критичний аналіз, 
узагальнювати результати наукових  

досліджень, формулювати та 

обґрунтовувати висновки і пропозиції 

щодо розвитку концептуальних і 
методологічних знань у галузі  

менеджменту. 

Розв’язання задач, вправ, виконання певних 
розрахунків; виступ на практичних заняттях з 

аналітичним оглядом,  презентації результатів 

виконаних завдань, ессе, стандартизовані тести 

6 Уміти обирати та використовувати Усна відповідь на питання лекційного курсу, 



 

 

 

загально-наукові та спеціальні методи 

наукових досліджень у галузі 
менеджменту. 

виступ на практичних заняттях з доповіддю,  

презентації результатів виконаних завдань, 
ессе. 

7 Уміти ідентифікувати та класифікувати 

нові задачі в сфері менеджменту за 

видами економічної діяльності,  
описувати, аналізувати та оцінювати 

відповідні об’єкти, явища та процеси, 

обирати оптимальні методи їх 
дослідження. 

Усна відповідь на питання лекційного курсу, 

виступ на практичних заняттях з доповіддю, 

презентації результатів виконаних завдань, 
розв’язання задач 

8 Уміти аналізувати актуальні проблеми 

розвитку економічної науки та критерії 

вибору напрямку наукового 
дослідження. 

 

Розв’язання задач, вправ, виконання певних 

розрахунків, виступ на практичних заняттях з 

аналітичним оглядом, ессе. 

9 Уміти володіти сучасними теоріями і 

концепціями у сфері менеджменту;  
здатністю, формулювати задачі 

моделювання, застосовувати статистичні 

методи і моделі для аналізу об’єктів і 
процесів у сфері менеджменту;. 

Усна відповідь на питання лекційного курсу, 

виступ на заняттях, в дискусії, стандартизовані 
тести. 

10 Володіти здатністю до критичного 

мислення генерування нових складних 

ідей, аналізу та синтезу цілісних знань, 
здатністю до пошуку, обробки та аналізу 

та узагальнення інформації,  до 

самостійного опанування новими 
знаннями, використання сучасних 

освітніх та дослідницьких технологій у 

сфері менеджменту 

Усна відповідь на питання лекційного курсу, 

виступ на практичних заняттях з аналітичним 

оглядом, ессе, стандартизовані тести. 

 

 

 

9. СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ ЗА НАВЧАЛЬНОЮ ДИСЦИПЛІНОЮ 

 

Шкала 

оцінювання 

ВНЗ 

Національна 

оцінка 
Критерії оцінювання 

А відмінно 

Аспірант проявляє особливі здатності, уміє самостійно 

добувати знання, без допомоги викладача знаходить і обробляє 

необхідну інформацію, уміє використовувати набуті знання й 

уміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, 

переконливо аргументує відповіді, самостійно розкриває власні 

дарування й похилості 

B 

добре 

Аспірант вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, 

застосовує його на практиці, вільно вирішує вправи й завдання 

в стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені 

помилки, кількість яких незначно 

C 

Аспірант уміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати 

інформацію під керівництвом викладача; у цілому самостійно 

застосовувати її на практиці; контролювати власну діяльність; 

виправляти помилки, серед яких є істотні, підбирати аргументи 

для підтвердження думок 



 

 

 

D 

задовільно 

 

Аспірант відтворює значну частину теоретичного матеріалу, 

виявляє знання й розуміння основних положень; за допомогою 

викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти 

помилки, серед яких значна кількість істотних 

E 

Аспірант володіє навчальним матеріалом на рівні вище 

початкового, значну частину його відтворює на 

репродуктивному рівні 

FX 
не 

задовільно 

Аспірант володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що 

становлять незначну частину навчального матеріалу 

 

 

10. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

1.Сутність менеджменту. 

2. Еволюція теорій менеджменту. Неокласична, бихевіористична школи управління. 

3. Процесний системний та ситуаційних підходи в менеджменті. 

4. Сучасні технології менеджменту: Total Quality Management; Process Integrated Quality 

System; Work Flow Management System; "Шість сигма; Balanced Scorecard; Lean  

anagement. 

5. Історія розвитку менеджменту. 

6. Школа наукової організації управління. 

7.Представники школи адміністративного управління. 

8. Школа людських відносин та біхевіористська школа.  

9. Математична (кількісна) школа в управлінні.. 

10. Основні крос-культурні моделі менеджменту. 

11. Концептуальна модель управління підприємством в умовах VUCA-світу. 

12. Характеристика окремих аспектів японського та американського менеджменту в 

сучасних умовах. 

13. Основні проблеми менеджменту на транспорті. 

14. Сучасні тренди розвитку менеджменту. 

15. Сутність організації як процесу. Альтернативні парадигми організаційного процесу.  

16. Концептуальні положення процесного підходу. Інформаційна складова процесного 

підходу. 

17. Закономірності і принципи управління. 

18. Поняття про системи, типи систем. 

19. Організація процесу управління. 

20. Зміст планування як функції менеджменту. 

21. Організація взаємодії як функція менеджменту. 

22. Мотивація як функція менеджменту. 

23. Контроль як функція менеджменту. 

24. Елементи управління. 

25. Модель елементів управління Г. Лівітта.  

26. Модель Т. Пітерса и Р. Уотермена (7-S).  

27. Управлінські моделі: поняття, види.  

28. Класифікація управлінських моделей.  

29. Основні крос-культурні моделі менеджменту. 

30. Методи діагностики проблеми управління .  

31. Моделі та методи прийняття оптимальних рішень.  

32. Експертні методи в розробці управлінських рішень.  

33. Математичні методи розробки рішень у логістичній діяльності.  

34. Методи прогнозування в розробці управлінських рішень на підприємствах морської 

галузі. 



 

 

 

35. Організаційне проектування систем управління на підприємствах морської галузі. 

36. Залежність методів та функцій управління від особливостей об’єкту управління. 

37. Критичний аналіз поняття "організація" як функції управління. 

38 Стадії та етапи організаційного проектування. 

39. Складові поняття «менеджмент бізнес-процесів».  

40.Реінжиніринг бізнес-процесів (BPR – Busіness Process Reengіneerіng).  

41. Загальна схема системи цілей бізнес-процесів підприємства.  

42. Розробка проектів у сфері менеджменту на транспорті. Оцінка ефективності проекту. 

43. Процесно-орієнтовані організаційні структури. 

44. Необхідність та умови гармонізації процесного управління підприємством на основі 

менеджменту якості. 

45. Логістичні бізнес-процеси на підприємствах морського транспорту. Менеджмент 

процесів. 

46. Варіанти формування ІСМ (інтегрована система управління).  

47.Сучасні інтегровані системи менеджменту.  

48. Підходи до розгляду системи менеджменту якості в системі управління 

підприємством.  

49. Оцінка рівня гармонізації системи управління підприємством.  

50. Взаємодія організації зі стейкхолдерами. 

51. Сучасні інформаційно-логістичні потоки.  

52. Логістична інформація як стратегічний ресурс транспортних потоків та передумови її 

ефективного використання.  

53. Система управління логістичними інформаційними ресурсами.  

54.Програмне забезпечення в транспортній логістиці.  

55. Інформаційне забезпечення механізму державного регулювання транспортної галузі 

України 
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