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ВСТУП 
 

Програма вивчення навчальної дисципліни “Вступ до спеціальності” складена 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 
6.030601 «Менеджмент». 
 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є міське господарство як система 
життєзабезпечення міста, менеджмент і адміністрування як наука і практика. 
 
Міждисциплінарні зв’язки:  

Вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спираються: 

Вихідна 

Організація систем життєзабезпечення міст 

Менеджмент і адміністрування 

Організація виробництва на підприємствах 
міського господарства 
Менеджмент міського господарства 

Організація ремонту житла і будівель 

Регіональний менеджмент 

Державне та регіональне управління 

Маркетинг послуг ЖКГ 

Міська нерухомість 

Організація підприємницької діяльності на 
підприємствах ЖКГ та ін. 

 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів (ЗМ): 
ЗМ 1. Менеджмент системи життєзабезпечення міста; 
ЗМ 2. Особливості виробничої діяльності, організації менеджменту та 
адміністрування підприємств галузі міського господарства. 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Вступ до спеціальності” є 
ознайомлення студентів з особливостями майбутньої професії (менеджера), її 
змістом і завданнями управлінської діяльності, роллю керівників різних рівнів в 
управлінні підприємством, особливостями організації підготовки спеціалістів цього 
профілю у ХНУМГ. 
 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Вступ до спеціальності” є 
формування у студентів цілісного уявлення про систему підготовки за обраною 
спеціальністю, ознайомлення з методичними установками для подальшого 
опанування професії. 
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1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: 

- визначення понять “менеджмент і адміністрування”, їх взаємозв’язок та 
особливості, базові поняття дисципліни; 

- загальну структуру, функції та сучасні тенденції розвитку міста як соціально-
економічної системи; 

- визначення міського господарства та його структуру; 
- особливості організації підприємств міського господарства; 
- особливості підготовки фахівців в області менеджменту. 

 
вміти: 

- визначати особливості конкретних об'єктів професійної діяльності менеджера; 
- оцінювати суть і соціальну значущість своєї майбутньої професії; 
- критично осмислювати і використати вітчизняний і зарубіжний досвід у сфері 

менеджменту організації; 
- користуватись бібліотечним фондом та мережею Internet; 
- правильно організовувати режим праці та відпочинку; 
- долати труднощі початкового етапу і розвивати необхідні практичні навички. 

 
мати компетентності: 

- здатність використовувати методи персонального менеджменту; 
- здатність інтегрувати знання, уміння і навички та ефективно використовувати їх 

в умовах швидкої адаптації організацій до вимог зовнішнього середовища; 
- готовність формулювати цілі, реалізовувати стратегії організації; 
- здатність знаходити нестандартні рішення типових завдань і вирішувати їх. 

 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 годин – 2 кредити ЄКТС. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
Модуль 1. Вступ до спеціальності 
 
Змістовий модуль 1. Менеджмент системи життєзабезпечення міста 
 
Тема 1.1. Цілі і задачі курсу “Вступ до спеціальності”. Галузевий стандарт вищої 
освіти України 
Предмет, цілі і завдання курсу. Структура і зміст курсу. Історія, структура і напрями 
розвитку ХНУМГ. Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-професійна 
програма (ОПП) , Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) підготовки 
Бакалавра галузі знань 036 «Менеджмент і адміністрування». Посади, виробничі 
функції, типові завдання діяльності та уміння, якими повинен володіти випускник 
ХНАМГ за кваліфікацією “Бакалавр з менеджменту”, «Менеджер адміністратор». 
Багаторівнева система вищої освіти. Болонський процес в Україні.  Рейтингова 
система для оцінки успішності студентів. 
 
Тема 1.2. Адаптація до учбового процесу у вищому навчальному закладі 
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Організація роботи студента у ВНЗ. Основні документи, що регламентують правила 
навчання, внутрішнього розпорядку академії і поведінки студентів. Види і форми 
учбового процесу у ВНЗ: лекції, семінари, практичні заняття, учбова практика. 
Робота з літературою. Самостійна робота. Сесія у ВНЗ. Методи підготовки і здачі 
іспитів 
 
Тема 1.3. Основи персонального менеджменту 
Мета персонального менеджменту. Сутність персонального менеджменту. Функції і 
техніка персонального менеджменту. Планування особистої роботи менеджера. Вибір 
пріоритетних справ, принципи пріоритетності. Облік і аналіз робочого часу. Техніка 
прийняття рішень. Реалізація прийнятих рішень. Делегування повноважень. Мистецтво 
ділового спілкування. Контроль процесу роботи і результатів. Професійні, ділові і 
особистісні якості менеджера. Професійні уміння і навички, необхідні менеджерові. 
 
Тема 1.4. Теорія і практика менеджменту і адміністрування 
Менеджмент. Теорія фірми. Підприємство як відкрита соціально-психологічна 
система. Місія, цілі, стратегія організації. Фактори та елементи проектування 
організації. Організаційно-правові форми підприємств. Управління соціально-
психологічною системою. Етика ділового спілкування та діловий етикет. Основи 
адміністрування. 
 
Змістовий модуль 2. Особливості виробничої діяльності, організації менеджменту 
та адміністрування підприємств галузі міського господарства 
 
Тема 2.1. Місто як соціально-економічна система 
Місто як соціальна система. Еволюція міст в історичному розвитку людства. 
Урбанізація. Місто як феномен соціокультурного розвитку. Типи міст. Проблеми 
сталого розвитку міст України. 
 
Тема 2.2. Основи місцевого самоврядування в Україні 
Визначення, принципи, функції і моделі місцевого самоврядування. Сутність і зміст 
місцевого самоврядування в Україні. Суб’єкт місцевого самоврядування. Система 
місцевого самоврядування. Особливість місцевого самоврядування. Європейська 
хартія місцевого самоврядування. 
 
Тема 2.3. Поняття і склад міського господарства 
Визначення терміну та склад галузі міського господарства. Основні функції, 
організаційна структура управління містом. Особливості міського господарства. 
Житлово-комунальне господарство, як складова галузі міського господарства. 
 
Тема 2.4. Особливості менеджменту і адміністрування підприємств міського 
господарства 
Основи технології, особливості менеджменту та адміністрування підприємств галузі 
міського господарства: житлове господарство; водопостачання та водовідведення; 
благоустрій та санітарне очищення міст; теплопостачання; міський електричний 
транспорт; шляхове господарство; зелене господарство та будівництво. 
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Індивідуальні завдання (для заочної форми навчання):  
- контрольна робота на тему «Профіль посади і система оцінки кандидатів». 
 
3. Рекомендована література: 
 

1. Бардаков В.А., Костюк В.О., Княжеченко В.В. та ін. Економіка міського 
господарства: Навч.посібник. /В.А. Бардаков,- Харків: ХДАМГ, 2002. – 672с. 

2. Бардаков В.А. Конспект лекцій „Вступ до спеціальності” для студентів 1 
курсу денної і заочної форми навчання напряму 6.030601 “Менеджмент/ Укл.: 
В.А. Бардаков – Харків: ХНАМГ, 2012. – 65с. 

3. Карлова О.А. Менеджмент міського господарства. Навч. посіб 
/О.А Карлова –Х.: ХНАМГ, 2008. – 266с. 

4.  Мескон М. Основи менеджменту / М. Мескон . — К.: Кондор, 1992. — 742 с. 
 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 
 
5. Засоби діагностики успішності навчання: поточні та підсумкові тестові 
завдання, контрольні роботи, захист індивідуальних завдань.  
 
 

АНОТАЦІЯ 
                                                                                  

Програма навчальної дисципліни “Вступ до спеціальності” складена 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 
6.030601 “Менеджмент”. 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Вступ до спеціальності”  є 
формування у студентів цілісного уявлення про систему підготовки за обраною 
спеціальністю, ознайомлення з методичними установками для подальшого 
опанування професії. 

 
ABSTRACT 

 
The program of the discipline "Introduction to the speciality" is composed in 

accordance with the educational and vocational Bachelor degree program 6.030601 
"Management". 

The main tasks of the discipline "Introduction to speciality" are forming of holistic 
understanding of students of the system of their speciality, introduction to the methodical 
settings for the further career development. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

                                                                             
Программа учебной дисциплины “Введение в специальность” составлена в 

соответствии с образовательно-профессиональной программой подготовки 
бакалавра направления 6.030601 “Менеджмент”. 
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Основными заданиями изучения дисциплины “Введение в специальность” 
являются формирование у студентов целостного представления о системе 
подготовки по выбранной специальности, ознакомление с методическими 
установками для дальнейшего освоения профессии. 
 


