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Дисципліна «Економічне забезпечення управлінської діяльності» 

спрямована на формування у здобувачів вищої освіти теоретичних знань і 

практичних навичок прийняття управлінських рішень щодо успішного та 

ефективного функціонування організації, на підставі використання 

різноманітних ресурсів, а також застосування сучасних методик пошуку 

напрямів й резервів підвищення результативності діяльності організації та 

забезпечення її розвитку. 

 
2. Мета та завдання курсу 

Мета дисципліни – формування у здобувачів вищої освіти умінь та 

компетенцій щодо здатності вирішувати економічні проблеми в процесі 

здійснення управлінської діяльності для забезпечення ефективного 

функціонування організації. 

 

Завдання курсу: 

− ознайомити здобувачів вищої освіти з організаційно-правовими 

умовами функціонування організацій та їх державного регулювання; 

− навчити здобувачів вищої освіти аналізувати інформацію про стан 

виробничих ресурсів організації, планувати та організовувати їх відтворення, 

визначати ефективність використання; 

− навчити здобувачів вищої освіти збирати та аналізувати інформацію, 

визначати показники для обґрунтування управлінських рішень щодо 

забезпечення підприємства трудовими ресурсами та стимулювання їх до 

продуктивної праці; 

− навчити обґрунтовувати управлінські рішення щодо матеріальної та 

нематеріальної мотивації персоналу; 

− вивчити формування фінансових результатів господарської діяльності 

організацій та вміти визначати показники ефективності господарювання; 

− навчити здобувачів вищої освіти застосовувати методи оцінки 

ефективності управлінських рішень за допомогою економічних показників. 

 
 

3. Результати навчання 

Маючи уявлення про організаційно-правові умови функціонування 

організацій та їх державного регулювання, планувати виробничі ресурси, їх 

відтворення, визначати ефективність використання, обґрунтовувати 

забезпечення трудовими ресурсами, стимулювання їх до продуктивної праці, 

матеріальну та нематеріальну мотивацію персоналу, визначати показники 

ефективності господарювання та оцінювати управлінські рішення за 

допомогою економічних показників. 

 
 

4. Структура курсу 
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ЛЕКЦІЇ 

1. Організаційно-правові умови функціонування організацій 
Поняття, організаційно-правові форми господарювання 
Державне регулювання діяльності організацій (підприємств) 
Система управління в організації 
2. Виробничі ресурси організацій та управління ефективністю їх використання 
Основні та оборотні засоби: поняття, значення та структура 
Планування та організація відтворення виробничих ресурсів 
Управління ефективністю використання виробничих ресурсів 

3. Трудові ресурси організацій та стимулювання їх до продуктивної праці 
Забезпечення підприємства трудовими ресурсами 
Категорії персоналу та забезпечення ефективності комунікаційних зв’язків в системі 

управління 
Продуктивність праці та трудомісткість продукції (робіт, послуг) 
Матеріальна та нематеріальна мотивація персоналу 
4. Фінансово-економічні результати господарської діяльності організацій. 
Управління витратами та формуванням собівартості продукції (робіт, послуг) та  
Вартісна оцінка продукції підприємства. Економічний склад прибутку, управління його 

формуванням та використанням. 

Види рентабельності, положення беззбитковості. 
5. Ефективність реалізації управлінських рішень 
Поняття ефекту та ефективності.  

Показники та загальні принципи.  

Економічні показники оцінки ефективності прийняття управлінських рішень 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 
1. Дослідження та аналіз організаційно-правових форм господарювання та державного 

регулювання діяльності організацій (підприємств) 
2. Оцінювання ефективності використання виробничих ресурсів 
3. Формування кадрового забезпечення, оплата та ефективність праці 

4. Оцінювання ефективності результатів господарської діяльності організацій (підприємств). 

5. Визначення ефективності управлінських рішень за допомогою економічних показників 

 

 

5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення 

На лекційних заняттях обов’язково мати з собою ґаджети зі стільниковим 

інтернетом.  

Активований акаунт університетської пошти (student.i.p.@nmu.one) на Офіс365. 

На практичних заняттях необхідні калькулятори. 

 

6. Система оцінювання та вимоги  

6.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами 

вивчення курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 

Рейтингова шкала Інституційна шкала 

90 – 100 відмінно   
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75-89 добре  

60-74 задовільно  

0-59 незадовільно 

 

6.2. Здобувачі вищої освіти можуть отримати підсумкову оцінку з навчальної 

дисципліни на підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо набрана кількість 

балів з поточного тестування та самостійної роботи складатиме не менше 60 балів. 

 

Максимальне оцінювання: 

Теоретична 

частина 

Практична частина 

Бонус Разом 
При 

своєчасному 

складанні 

При 

несвоєчасному 

складанні 

58 40 30 2 100 

 

Практичні роботи приймаються за контрольними запитаннями до кожної 

з роботи. 

 

Теоретична частина оцінюється за результатами опитування студентів 

згідно плану теоретичного курсу та самостійної роботи.  
 

6.3. Критерії оцінювання підсумкової роботи  

Підсумкове оцінювання (якщо здобувач вищої освіти набрав менше 60 

балів та/або прагне поліпшити оцінку). 

Екзамен відбувається у формі письмового іспиту, екзаменаційні білети 

являють 3 відкритих запитання і задачу. Правильна відповідь на відкрите 

запитання оцінюється у 20 балів. Відкриті запитання оцінюються шляхом 

співставлення з еталонними відповідями. 

Задачі наводяться також у системі Microsoft Forms Office 365. Вирішена 

на папері задача сканується (фотографується) та відсилається на електронну 

пошту викладача впродовж часу, відведеного на здачу теоретичної частини. 

Несвоєчасно вислана відповідь враховується такою, що не здана.  

Правильно вирішена задача оцінюється в 40 балів, причому: 

− 40 балів – відповідність еталону, з одиницями виміру; 

− 25 балів – відповідність еталону, без одиниць виміру або помилками в 

розрахунках; 

− 15 балів – незначні помилки у формулах, без одиниць виміру; 

− 5 балів – присутні суттєві помилки у рішенні; 

− 1 бал – наведені формули повністю не відповідають еталону;  

− 0 балів – рішення не наведене. 

Максимальна кількість балів за екзамен: 100 

 

7. Політика курсу 

7.1. Політика щодо академічної доброчесності  
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Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти є важливою умовою для 

опанування результатами навчання за дисципліною і отримання задовільної оцінки з 

поточного та підсумкового контролів. Академічна доброчесність базується на 

засудженні практик списування (виконання письмових робіт із залученням зовнішніх 

джерел інформації, крім дозволених для використання), плагіату (відтворення 

опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства), фабрикації 

(вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі). Політика 

щодо академічної доброчесності регламентується положенням "Положення про 

систему запобігання та виявлення плагіату у Національному технічному університеті 

"Дніпровська політехніка". http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_ 

documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf. 

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності 

(списування, плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути 

виконана повторно. При цьому викладач залишає за собою право змінити тему 

завдання. 

 

7.2.Комунікаційна політика 

Здобувачі вищої освіти повинні мати активовану університетську пошту. 

Усі письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають надсилатися на 

університетську електронну пошту.  

 

7.3. Політика щодо перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин оцінюються 

на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу деканату за наявності 

поважних причин (наприклад, лікарняний). 

 

7.4 Політика щодо оскарження оцінювання 

Якщо здобувач вищої освіти не згоден з оцінюванням його знань він може 

опротестувати виставлену викладачем оцінку у встановленому порядку.  

 

7.5. Відвідування занять 

Для здобувачів вищої освіти денної форми відвідування занять є обов’язковим. 

Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в університетських 

заходах, академічна мобільність, які необхідно підтверджувати документами. Про 

відсутність на занятті та причини відсутності здобувач вищої освіти має повідомити 

викладача або особисто, або через старосту.  

За об’єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність) навчання може 

відбуватись в он-лайн формі за погодженням з керівником курсу. 

 

7.6. Бонуси  

Здобувачі вищої освіти, які регулярно відвідували лекції (мають не більше двох 

пропусків без поважних причин) та мають написаний конспект лекцій отримують 

додатково 2 бали до результатів оцінювання до підсумкової оцінки. 

 

8 Рекомендовані джерела інформації 

1. Податковий кодекс України. URL: 
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http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_%20documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf
http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_%20documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
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