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ВСТУП  

 
Викладання дисципліни «Самоменеджмент» є складовою частиною 

підготовки висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців у сфері  
управління та адміністрування, здатних вирішувати практичні проблеми та складні 
спеціалізовані задачі у сфері управління організаціями та їх підрозділами на засадах 
оволодіння системою компетентностей. 

 
Анотація 

 

Викладання дисципліни «Самоменеджмент» є складовою частиною 
підготовки кваліфікованих фахівців у сфері менеджменту.  

Робоча програма навчальної дисципліни “Самоменеджмент” розроблена на 
основі ОПП і навчального плану 2017 р. для студентів спеціальності 073 
«Менеджмент».  

Предметом дисципліни „Самоменеджмент” є процеси самоорганізації і 
саморозвитку соціальних систем, а також процеси самоуправління. 

 Вивчення дисципліни “Самоменеджмент” базується на знаннях, отриманих 
з таких навчальних дисциплін, як «Вступ до спеціальності» та «Основи психології 
та педагогіки».  

Освоєння студентами програми курсу повинно сприяти зміцненню наявних 
знань і навиків із навчальних курсів «Теорія організацій» та «Менеджмент». 

 Ключові слова: система, система управління, цінності, політика 
самоменеджменту, мислення, саморозвиток, етика, кар’єра, критерії оцінювання.  
 

Summary 
 

 Teaching the discipline "Self-management" is an integral part of the training of 

qualified specialists in the field of management. 
 The work program of the discipline "Self-management" is developed on the basis 
of the OPP and the curriculum of 2017 for students specialty 073 "Management". 
 The subject of discipline "Self-management" is the processes of self-organization 
and self-development of social systems, as well as processes of self-management. 
 The study of the discipline "Self-management" is based on the knowledge gained 

from such educational disciplines as "Introduction to a specialty", "Fundamentals of 
Psychology and Pedagogy". 
 Students' mastering of the course program should help to strengthen the existing 
knowledge and skills from the training courses "Theory of Organizations", 
"Management". 
  Key words: system, management system, values, self-management policy, 

thinking, self-development, ethics, career, evaluation criteria. 

 
 



1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування 
показників 

Предметна 
область (галузь 

знань, 
спеціальність) 

Характеристика навчальної дисципліни: 
Нормативна навчальна дисципліна 

Денна форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

Кількість 
кредитів, 
відповідних 
ECTS – 6 
Модулів – 2 

Змістових 
модулів – 2 
Загальна 
кількість 
годин –  180 

  Тижневих год.: 
  аудиторних –4 

СРС – 8 

07 Управління 
та 
адміністрування
.  
 

073  
Менеджмент 

 
Рівень вищої 
освіти: бакалавр 

Рік підготовки: 2-й 
Семестр: 4 
Лекції – 32 год. 

 Практичні–30 год. 
 

Самостійна 
робота– 118 год. 
 
Вид контролю: 
екзамен 
Аудитор. год. – 

33% 
СРС – 67% 

  Рік підг-ки: 3-й 
Семестр: 5 
Лекції – 8 год. 
Практичні  – 6 год. 
Індивідуальна 
робота –  12 год. 
Самостійна 
робота – 154 год. 
Вид контролю: 
екзамен 
Аудиторних год. – 

7 % 
СРС – 93% 

 
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Метою вивчення дисципліни „Самоменеджмент” є оволодіння 
теоретичними знаннями і практичними навиками з питань особистісного 
розвитку менеджера, формування індивідуальних особливостей та поведінкових 
навичок, які необхідні майбутньому керівникові, розвиток навиків 
організовувати особисту працю. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:  
- концепції самоменеджменту Л. Зайверта, М. Вудкока і Д.Френсіса; 
- критерії ефективного самоменеджменту; 
- складові самоменеджменту; 
- рівні компетентності менеджера; 
- вимоги до формулювання цілей; 
- складові планування ділової кар'єри менеджера; 
- визначення, термінологію і підходи до вирішення проблеми; 
- підходи до мислення та інструменти вдосконалення мислення; 
- моделі планування; 
- принципи етики розвитку ділової поведінки; 
- зміст складових управлінської праці; 
- процесний та системний підходи до організації управлінської праці; 
- стилі поведінки у конфліктній ситуації; 
- стандартні процедури в розвитку ділових комунікацій; 
- інструменти інформаційного забезпечення праці менеджера; 
- алгоритм і структуру проведення ділової наради; 



- алгоритм підготовки презентації та критерії її оцінки; 
- вимоги до складання та оформлення ділових документів; 

Вміти: 

- визначати особистісні цінності та цілі менеджера; 
- формулювати філософію і стратегію управління;  
- управляти саморозвитком особистості; 
- програмувати власну професійну кар’єру і планувати персональний розвиток. 
- демонструвати навички ефективного керівництва; 
- демонструвати навички організації управлінської діяльності менеджерів 

різних рівнів;  
- застосовувати різні підходи до вирішення проблеми; 
- здійснювати управлінський вплив на інших через комплексне використання 

підходів до мислення; 
- застосовувати принципи етики в управлінні саморозвитком і бізнесом; 
- демонструвати соціальну відповідальність; 
- застосовувати   сучасні   принципи  наукової  організації праці менеджера; 
- застосовувати інструменти побудови самокерованих систем; 
- використовувати час як ресурс; 
- обирати адекватні стилі поведінки у конфлікті; 
- демонструвати лідерство у соціальних та ділових стосунках; 
- аналізувати стилі керівництва людьми; 
- здійснювати підготовку та проведення ділових зустрічей, переговорів; 
- управляти потоком відвідувачів; 
- складати та оформляти документи.  

 
Фахові компетенції: 

Загальні компетентності(ЗК) 

ЗК1.   Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та 
встановлення взаємозв’язків між соціально-економічними 
явищами та процесами. 
 формулювати філософію і стратегію управління 

саморозвитком;  
 здійснювати управлінський вплив на інших через комплексне 

використання підходів до мислення; 
 проводити оцінку праці менеджера. 

ЗК2.   Здатність  до  застосовування  концептуальних  і  базових  знань, 
розуміння предметної області і професії менеджера: 
- визначати особистісні цінності та цілі менеджера; 
 застосовувати інструменти побудови самокерованих систем; 
  застосовувати методику «управляти за цілями», як модель 

розвитку самокерованих соціальних систем.  



ЗК3.   Здатність здійснювати усну і письмову комунікацію 
професійного спрямування державною та іноземною мовами. 
 складати та оформляти документи.  
- здійснювати підготовку та проведення ділових зустрічей, 

переговорів; 
- управляти потоком відвідувачів; 

ЗК5.   
 

- Здатність працювати в команді та налагоджувати 
міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних 
завдань. 

- обирати адекватні стилі поведінки у конфлікті; 
- демонструвати лідерство у соціальних та ділових стосунках; 

- аналізувати стилі керівництва людьми; 
- демонструвати навички ефективного керівництва; 
- демонструвати навички організації управлінської діяльності 

менеджерів різних рівнів;  
ЗК6.   Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

- управляти саморозвитком особистості; 
- програмувати власну професійну кар’єру і планувати 

персональний розвиток. 
ЗК7.   Здатність до адаптації, креативності, генерування ідей та дій у 

новій ситуації. 
- застосовувати різні підходи до вирішення проблеми; 

ЗК9.  Здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально 
відповідально і свідомо. 
- застосовувати принципи етики в управлінні саморозвитком і 

бізнесом; 
- демонструвати соціальну відповідальність; 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності  (СК) 
СК4.   Здатність управляти організацією та її підрозділами через 

реалізацію функцій та процесів менеджменту. 
СК5.   Здатність обирати  та використовувати  сучасний  

інструментарій менеджменту. 
  СК8.   Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації 

в процесі управління. 
СК9.   Вміти виявляти управлінські проблеми, аналізувати їх, 

формувати рекомендації щодо рішення цих проблем і сприяти, 
при необхідності, виконанню рішень, тобто діяти на засадах 
менеджмент-консалтингу. 

СК10.  Уміти організовувати власну діяльність та діяльність 
підлеглих, складати основні види управлінської документації, 
управляти офісом. 



СК11.  
 

Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та 
поведінкові навички, зокрема у сфері самоменеджменту. 

СК13.  Розуміти теоретичні основи та практичні особливості 
менеджменту персоналу підприємства, вміти  формувати 
мотиваційний  механізм управління його діяльністю. 

 
2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Модуль 1 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: «Сутність, принципи і концепції 
самоменеджменту» 
Тема 1. Методологічні підходи до самоменеджменту (2 год.). 

Сучасні наукові погляди на сутність самоменеджменту. Техніка 
самоменеджменту. Концептуальний підхід до самоменеджменту Л. Зайверта. 
Концепція особистісних обмежень М. Вудкока і Д.Френсіса. Критерії 
ефективного самоменеджменту за теорією Кейт Кінан. 

Тема 2. Складові ефективного самоменеджменту (4 год.) 
Складові ефективного самоменеджменту. Визначення ціннісних орієнтирів 

особистості. Життєва позиція особистості: активна, реактивна, пасивна. 
Філософія і стратегія самоменеджменту. Вимоги до формулювання цілей. 
Політика самоменеджменту. 

Саморозвиток особистості менеджера. Модель Робін С. Шарми, модель 
Стівена Кові. 

Лекція 3. Управління мисленням і самоменеджмент (2 год.) 
Про підготовку і  рівні компетентності менеджера.  
Визначення, термінологія і підходи до вирішення проблеми. Підходи до 

мислення. Характеристика керівника із творчим підходом до виконання 
посадових обов'язків. Творче вирішення управлінських проблем.  

Тема 4. Планування особистої зайнятості менеджера (2 год.). 
Цільове планування розвитку менеджера. Планування особистої зайнятості  

менеджера. Планування ділової кар'єри менеджера. Сутність поняття, типи і 
фактори кар'єри. Формування особистого плану із працевлаштування. 

Тема 5. Етика і соціальна відповідальність менеджера (2 год.) 
Етика праці менеджера. Принципи етики: раціональність, індивідуальна 

відповідальність та ситуативний підхід щодо формулювання справедливості. 
Модель «стейкхолдерів», як модель побудови ефективного самоменеджменту, 
етичної організації та бізнесу. 

Ефективне використання робочого часу. Організація нарад і ведення ділових 
бесід. Цільові установки виступу. Структура і зміст виступу. Вибір форм 
візуалізації тексту виступу. Техніка презентації. Початок і кульмінація 
презентації. Критичні моменти під час виступу. Засади ораторського мистецтва. 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: Управління саморозвитком і оточенням  
Лекція 6. Самоменеджмент і майстерність ділових  комунікацій (4 год).  



 Головні поняття і визначення у теорії комунікацій. Організація виступів і 
презентацій. Організація нарад і ведення ділових бесід. Особливості ведення 
ділових переговорів. Ефективне використання робочого часу 
Тема 7. Організовування діяльності менеджера (4 год.) 

Сутність, значення та завдання наукової організації праці на сучасному етапі. 
Об'єктивні основи виникнення і розвитку управлінської праці. Зміст та 
особливості управлінської праці. Види та класифікація управлінської діяльності. 
Завдання менеджера в управлінні діяльністю підприємства. Форми керівництва. 
Двохвимірна модель управління. Модель ситуативного підходу до управління. 
Оптимізація трудових процесів. 
Тема 8. Оцінка праці менеджера (2 год.)  
 Управління за цілями, як модель розвитку самокерованих соціальних систем. 
Оцінка праці менеджера. Програми розвитку персоналу. 
Тема 9. Конфлікти в управлінській діяльності (4 год.) 

Конфлікти у діяльності менеджера: поняття, структурні елементи та функції 
конфлікту. Закономірності взаємовідносин людей у конфліктних ситуаціях. 
Класифікація конфліктів та їх межі в управлінській діяльності.  Причини 
виникнення конфліктів. Методи подолання конфліктних ситуацій. 
Міжособистісні конфлікти: суть, причини та роль керівника в їх профілактиці. 
Стилі поведінки менеджера у конфліктних ситуаціях.  
Тема 10. Формування якостей ефективного менеджера (2 год.) 

Розвиток менеджера як особистості. Еволюція визначення вимог до 
менеджера: професійність; здатність генерувати корисні ідеї; здатність приймати 
нестандартні управлінські рішення та нести відповідальність за них; прагнення 
до професійного зростання; підприємливість; авторитетність, здатність до 
інновацій та виваженого ризику. Розвиток адміністративно-організаційних 
якостей менеджера: оперативність; гнучкість управління; здатність стимулювати 
ініціативу; уміння доводити справу до завершення; інтернаціональність; уміння 
формувати команду та організовувати роботу підлеглих; здатність делегувати 
повноваження; уміння організовувати час. 

Формування творчих здібностей менеджера: управлінська культура; розум; 
ерудиція; культура ділового спілкування; лідерські здібності; колегіальність; 
толерантність; оптимізм; екстравертність; інтелектуальність; емоційна стійкість; 
почуття гумору; вміння створювати власний імідж. Розвиток моральних якостей 
менеджера: порядність, людяність, чесність; повага до гідності людей; готовність 
допомагати; громадянська позиція; інтелігентність; національна свідомість.  
Тема 11. Лідерство і розвиток менеджерського потенціалу (2 год.).  

Сутність, види, напрями розвитку менеджерського потенціалу. 
Психофізіологічний потенціал. Інтелектуальний потенціал особистості. 
Лідерство, як складова розвитку самоменеджменту.  

Творчий потенціал особистості. Персональне лідерство. Типи творчої 
особистості. Процес самореалізації особистості в одному або декількох соціально 
зумовлених видах творчої діяльності. Командне лідерство. Організаційне 



лідерство. Візійне лідерство Бар'єри щодо розвитку творчого потенціалу 
менеджера.   
Тема 12. Соціально – психологічна адаптація менеджера (2 год.)  Фази 
соціально-психологічної адаптації менеджера в колективі. Інструменти 
соціально-психологічної адаптації. 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

Назви тем змістових модулів  

Кількість годин 

Денна   
форма 

Заочна форма 

л п срс л п/л срс І 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1: «Сутність, принципи і напрямки наукової організації 

праці» 

1. Тема 1. Сучасні наукові концепції 
самоменеджменту. Концептуальний 
підхід до самоменеджменту Л. 
Зайверта, концепція М. Вудкока і 
Д.Френсіса. Складові самоменедж-
менту за теорією К. Кінан.  

 
 
2 

 
 
2 

 
 

8 

   
 
  1 

 
 

0,5 

 
 

14 

 
 

2 

2 Тема 2. Складові ефективного 
самоменеджменту. Визначення 
ціннісних орієнтирів особистості. 
Філософія, стратегія і політика 
самоменеджменту. Модель Робін С. 
Шарми, модель Стівена Кові. 

4 4 12 0,5 0,5 14 2 

3 Тема 3. Управління мисленням і 
самоменеджмент. Визначення, 
термінологія і підходи до вирішення 
проблеми. Підходи до мислення. 
Характеристика керівника з творчим 
підходом до виконання посадових 
обов’язків 

2 2 10 0,5 1 14 2 

4 Тема 4. Планування особистої 
зайнятості менеджера. Планування 
розвитку кар'єри. Формування 
особистого плану із працевлаштування. 
Цільове планування розвитку 
менеджера. 

2 4 10   14  



5 Тема 5. Етика  і соціальна 
відповідальність менеджера. Етика 
праці менеджера. Принципи етики. 
Модель «стейкхолдерів», як модель 
побудови етичної організації та 
бізнесу.  

2 4 10 1 1 14 2 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: Управління саморозвитком та оточенням  
6 Тема 6. Самоменеджмент і 

майстерність ділових  комунікацій. 
Головні поняття і визначення у теорії 
комунікацій. Організація виступів, 
презентацій,  нарад і ділових бесід. 
Особливості ведення ділових 
переговорів. Ефективне використання 
робочого часу 

4 2 12   12  

7 Тема 7. Організовування діяльності 
менеджера. Зміст та особливості 
управлінської праці.  
Двовимірна модель управління. 
Модель ситуативного підходу до 
управління.  

4 2 8 1 0,5 14 2 

8 Тема 8. Оцінка праці менеджера. 
Управління цілями як модель розвитку 
самокерованих соціальних систем. 
Оцінка праці менеджера. Програми 
розвитку персоналу. 

2 2 10   14  

9. Тема 9. Конфлікти в управлінській 
діяльності. Поняття, структурні 
елементи та функції конфлікту. 
Закономірності взаємовідносин людей 
у конфліктних ситуаціях. 
Класифікація, причини виникнення 
конфліктів. Методи подолання 
конфліктних ситуацій. Міжособистісні 
конфлікти. Стилі поведінки менеджера 
у конфліктних ситуаціях. 

4 2 10 1 1 14 2 

10. Тема 10. Формування якостей 
ефективного менеджера (2 год.) 
Розвиток менеджера як особистості. 
Еволюція визначення вимог до 
менеджера. Розвиток адміністративно-
організаційних якостей менеджера. 

2 2 10 1 1 14 3 



11. Тема 11. Лідерство. Сутність, види, 
напрями розвитку менеджерського 
потенціалу. Психофізіологічний 
потенціал. Інтелектуальний потенціал 
особистості. Лідерство, як складова 
саморозвитку. Персональне, 

командне, організаційне і візійне 
лідерство.  

2 2 10 1 1 16 3 

12 Тема 12. Соціально – психологічна 
адаптація менеджера. Фази 
соціально-психологічної адаптації  
менеджера в колективі. Інструменти 
соціально-психологічної адаптації. 

2 2 8   12  

 Підсумок 32 30   118 8 6 166 18 

Примітка: 180 год., що відповідає 6 кредитам ECTS. 
Підготовка до аудиторних занять: 0,5год. * 62 = 31 год. 
Підготовка до модульних контрольних робіт: 6 год.*6 кр = 36год. 
Опрацювання окремих частин тем програми, які не викладаються на лекціях – 
51 год. 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
Заняття Тема Год. 
Заняття 1. Концепції самоменеджменту. Критерії ефективного 

самоменеджменту. 
Визначення ціннісних орієнтирів самоменеджменту. Вправа  
«Песиміст і оптиміст». Основні складові самоменеджменту 
(модель Р. Шарми). Соціально-психологічні ролі менеджер: 
дизайнер, слуга, вчитель. Ситуативна задача: оптимізація 
поведінки шляхом застосовування  концепцій 
самоменеджменту. Завдання для СРС: Основні складові 
самоменеджменту згідно моделі Робін С. Шарми. 

2 

Заняття 2. Складові ефективного самоменеджменту. Життєва 
позиція особистості: активна, реактивна, пасивна. 
Філософія, стратегія і політика самоменеджменту. Етапи 
саморозвитку: залежність, незалежність, взаємозалежність. 
Модель Стівена Кові. 
Завдання для СРС: Основні складові самоменеджменту 
згідно моделі Робін С. Шарми. 

2 

Заняття 3. Формування персональної філософії і стратегії 
самоменеджменту.  Вимоги до формулювання цілей. 
Вправа: «Цілі заступника директора магазину» 
Формулювання власної філософії, стратегії  і політики 
самоменеджменту.  
Ситуативна задача «Вечірка». Завдання для СРС: «Політика 
самоменеджменту і навчання» 

2 



Заняття 4.   Управління мисленням і самоменеджмент. Зміст 
основних термінів творчого процесу вирішення проблеми. 
Розвиток можливостей самоменеджменту за рахунок 
застосування моделей мислення. Завдання для СРС: 
ситуативна задача «Випадок у компанії Officetech Іпс». 

2 

Заняття 5-6. Планування особистої зайнятості  менеджера. Етапи  
процесу власної  «продажі» себе, як працівника. Перелік та 
вимоги до оформлення документів для оформлення 
працевлаштування. Визначення основних та головних 
характеристик менеджера, що визначають його перевагу при 
отриманні робочого місця.  
Практикум: Співбесіда у роботодавця. 

4 

Заняття 7-8.   Етика  і соціальна відповідальність менеджера. Принципи 
етики: раціональність, індивідуальна відповідальність та 
ситуативний підхід щодо формулювання справедливості. 
Практикум:  етика у власному життєвому досвіді. 
Практикум:  Гра в крокет у казковій ситуації “Аліса в країні 
чудес”. 
Завдання для СРС: Модель «стейкхолдерів», як модель 
побудови етичної організації та бізнесу. 

4 

Заняття 9. Самоменеджмент і  майстерність ділових комунікацій. 

Ефективне використання робочого часу.  
Цільові установки виступу. Завдання для СРС: збір 
інформації та підготовка презентації. Презентація 
індивідуальних (самостійних) робіт (за вибором студента).  
Оцінка презентацій. Обговорення змісту оціночних 
критеріїв презентації. 

2 

Заняття 10. Складові управлінської праці. Об'єктивні основи 
виникнення і розвитку управлінської праці. Зміст та 
особливості управлінської праці.  
Завдання для самостійної роботи: Визначення стилю 
управління. 

2 

Заняття 11. Оцінка праці і формування програм розвитку 
менеджера. Сфери життєдіяльності особистості. 
Управління за цілями як модель розвитку самокерованих 
соціальних систем. 

2 

Заняття 12. Управління конфліктом.  Структурні елементи та функції 
конфлікту. Попередження конфліктів і самоменеджмент. 
Завдання для СРС: «Керувати поведінкою власною та 
інших…» 

2 

Заняття 13. Розвиток адміністративно-організаційних якостей 
менеджера.  Методи подолання конфліктних ситуацій.  
Завдання для СРС: Хотілось якнайкраще,  а вийшло … 

2 



Заняття 14. Формування якостей ефективного менеджера. Розвиток 
адміністративно-організаційних якостей менеджера. 
Завдання для СРС: «Керувати поведінкою власною та 
інших…» 

2 

Заняття 15. Лідерство, як складова розвитку самоменеджменту. 
Персональне лідерство. Командне лідерство. Організаційне 
лідерство. Візійне лідерство. Практикум: досвід особистого 
лідерства. Завдання для СРС: опис досвіду особистого 
лідерства. 

2 

 
6.  ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

Самостійна робота студентів передбачає вивчення літературних джерел та 
самопідготовку до практичних занять, самоконтроль знань згідно тематичного 
плану лекційних і практичних занять. 

№ 
теми 

Назва теми Год. 

Тема 1. Сучасні наукові концепції самоменеджменту. Критерії 
ефективного самоменеджменту: вміння управляти собою, 
адекватні особисті цінності, чіткі особистісні цілі, навички 
вирішувати проблеми, проявляти інноваційність, особистий 
творчий потенціал, уміння навчати і розвивати професійні 
якості підлеглих. 

4 

Тема 2. Складові ефективного самоменеджменту. Саморозвиток 
особистості менеджера. Модель Робін С. Шарми.Ключові 
принципи визначення особистісних цілей менеджера. Загальні 
бачення при виборі цілей.  

4 

Тема 3. 
 

Управління мисленням і самоменеджмент. Характеристика 
керівника з творчим підходом до виконання посадових 
обов'язків. Творче вирішення управлінських проблем. 

4 

Тема 4. Планування особистої зайнятості  менеджера. Цільове 

планування роботи менеджера. Методи планування 
особистої діяльності менеджера. Основні стадії 
перспективного і оперативного планування особистої роботи 
менеджера. Творче планування кар’єри. 

4 

Тема 5. Етика і  соціальна відповідальність менеджера. Модель 
«стейкхолдерів», як модель побудови етичної організації та 
бізнесу. 

4 

Тема 6. Самоменеджмент і майстерність ділових комунікацій. 
Організація виступів, презентацій,  нарад і ділових бесід. 
Особливості ведення ділових переговорів.  

4 

Тема  7. Організовування діяльності менеджера. Сутність, значення 
та завдання наукової організації праці на сучасному етапі. 

4 



Зміст та особливості управлінської праці. Завдання 
менеджера в управлінні діяльністю підприємства.  
Двохвимірна модель управління. Модель ситуативного 
підходу до управління.  

Тема 8. Оцінка праці менеджера. Управління цілями як модель 
розвитку самокерованих соціальних систем. Оцінка праці 
менеджера. Програми розвитку персоналу. 

4 

Тема 9. Конфлікти в управлінській діяльності . Конфлікти у 
діяльності менеджера: поняття, структурні елементи та 
функції конфлікту. Методи подолання конфліктних ситуацій. 
Міжособистісні конфлікти: суть, причини та роль керівника в 
їх профілактиці. Стилі поведінки менеджера у конфліктних 
ситуаціях. Розвиток ініціативності, енергійності, уміння 
володіти ситуацією, стресостійкості. Уміння стимулювати, 
накладати стягнення і критикувати людей. 

5 

Тема 10. Формування якостей ефективного менеджера. Розвиток 
адміністративно-організаційних якостей менеджера: 
оперативність; гнучкість управління; здатність стимулювати 
ініціативу; уміння доводити справу до завершення; 
інтернаціональність; уміння формувати команду та 
організовувати роботу підлеглих; здатність делегувати 
повноваження; уміння організовувати час. Розвиток 
моральних якостей менеджера: порядність, людяність, 
чесність; повага до гідності людей; готовність допомагати; 
громадянська позиція; інтелігентність; національна 
свідомість. 
Сутність, види, напрями розвитку менеджерського потенціалу. 
Психофізіологічний потенціал. Інтелектуальний потенціал 
особистості. Процес самореалізації особистості в одному або 
декількох соціально зумовлених видах творчої діяльності. 

4 

Тема 11. Лідерство. Сутність, види, напрями розвитку менеджерського 
потенціалу. Психофізіологічний потенціал. Інтелектуальний 
потенціал особистості. Лідерство, як складова саморозвитку. 
Персональне, командне, організаційне і візійне лідерство. 

5 

Тема 12. Соціально – психологічна адаптація менеджера. Фази 
соціально-психологічної адаптації менеджера в колективі. 
Інструменти соціально-психологічної адаптації. 

4 

 
Студенти заочної форми навчання виконують самостійну індивідуальну 

роботу. 
7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

При викладанні навчальної дисципліни використовуються інформаційно-

ілюстративний матеріал, здійснюється аналіз та обґрунтування проблемних 



питань ситуаційних завдань, програмне забезпечення MS Process Modeler, 
Microsoft Office Access. 

На практичних заняттях розв’язуються задачі, розглядаються ситуаційні 
завдання, розробляються моделі управління.  

Для успішного засвоєння матеріалу та з’ясування незрозумілих моментів 
студентам надаються консультації. 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 

передбачається проведення таких видів контролю: 
- поточний контроль проводиться за допомогою усного та письмового 

опитування, тестування, виконання контрольних робіт після вивчення 
змістових модулів; 

- підсумковий контроль: екзамен. 
Для діагностики якості навчання використовується ECTS система зі 100-

бальною шкалою оцінювання. 
9. КРИТЕРІЇ ТА ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 

СТУДЕНТІВ  
Оцінювання навчальних досягнень студентів проводиться відповідно до 

«Порядку організації контролю та оцінювання навчальних досягнень студентів у 
ЄКТС».  

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності студента 
при оцінюванні результатів поточного контролю є: 

• виконання всіх видів навчальної роботи, що передбачені робочою 
програмою навчальної дисципліни; 

• глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної 
дисципліни, що міститься в основних та додаткових рекомендованих 
літературних джерелах; 

• вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку; 
• характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, 

логічність, послідовність тощо); 
• вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 

практичних задач; 
• вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 

Критерії оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються 
на практичних, результати самостійної роботи студентів) проводиться у % від 
кількості балів, виділених на завдання, із заокругленням до цілого числа:  

0%  – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного або 

розрахункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у розрахунках 

або в методиці; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 



 
Розподіл балів, які отримують студенти 

Змістовий модуль 1 м
кр 

Змістовий модуль 2 м
кр 

Е
кз  

Всьо
-го 
(бал) 

20 20 

Тема 1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 12    

р/зан 0 0 0 4 4  0 0 0 0 0 0 0   8 
СРС 4 4 4 8 4  4 4 4 4 4 4 4   52 

всього 4 4 4 12 8 20 4 4 4 4 4 4 4 20 40 100 

 
В екзаменаційній відомості результати навчання проставляються за 

двома шкалами – 100-бальною та національною. Позитивні оцінки виставляються 
тільки тим студентам, які виконали всі види навчальної роботи, передбачені 
робочою програмою навчальної дисципліни, і набрали за результатами поточного 
та підсумкового контролів не менше 60 балів. 

 
Шкала оцінювання (100-бальна та національна) 

Сума балів за всі форми 
навчальної діяльності Екзамен 

90 – 100 “відмінно” 

82 – 89 “добре” 
74 – 81 

64 – 73 “задовільно” 
60 – 63 

35 – 59 
“незадовільно” з можливістю повторного 
складання 

0 – 34 
“незадовільно” з обов’язковим повторним 
вивченням  

 
10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни “Самоменеджмент” 
містить такі складові: 
- Нетепчук В.В. «Самоменеджмент»: навчальний посібник / Нетепчук В.В. – 

Рівне, НУВГП, 2013.–352 с. 
- друкований роздатковий матеріал; 
- слайдові презентації; 

 
11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

11.1. Базова література 
1. Абчук В.А. Менеджмент: підручник / В.А. Абчук. - Вид. : Союз, 2006. - 463с. 
2. Андрєєв В.І. Саморозвиток менеджера / В.І. Андрєєв. - М. : Нар. освіта, 2007. 
- 430 с. 
3. Бородіна Г.В. Психологія ділового спілкування: підручник / Г.В. Бородіна. - 3-
є вид., перероб. - М.: ІНФРА-М, 2005. - 320 с. 



4. Вудкок М. Розкріпачений менеджер: для керівника-практика /  М. Вудкок, Д. 
Френсіс: пер. з англ. В.А. Львова; під ред.              Л.І. Євенко. - М.: Справа, 2006. 
- 320 с. 
5. Зайверт Л. Ваш час - у Ваших руках / Л. Зайверт: перек. Л.Н. Цедиліна.- М.: 
ІНФРА-М, 2005. - 268 с. 
6. Ільїн Є.П. Мотивація і мотиви / Є.П.Ільїн. - Вид.:Пітер, 2007. - 512 с. 
7. Карпичев В.Б. Самоменеджмент: введення в проблему / В.Б. Карпичов // 
Проблеми теорії і практики керування. - 1994.-№3. - С. 103-106. 
8. Кінан, К. Самоменеджмент / К. Кінан: перек. з англ. Л.В. Квасницької; під ред. 
Н.В.Шульпіної. - М.:Эксмо, 2006. - 80с. 
9. Лукашевич Н.П. Теорія і практика самоменеджменту: навч. посібник / Н.П. 
Лукашевич. - К.: МАУП, 2006. - 360 с.: іл. 
10.Менеджмент і самоменеджмент у системі ринкових відносин / Ф.Н. Русинова 
та ін.. - М.: ІНФРА-М, 2005. - 450 с. 
11. Мескон М. Основи менеджменту / М. Мескон, М. Альберт,  Х. Франклін: 
перек. під ред. Л.И.Євенко. - М.: Справа, 2007. - 800с. 
12. Роббінс С.П. Менеджмент / С.П. Робінс, М. Коултер: перек. з англ. О.В. 
Медвідь; під ред. И.Н. Герчикової. - 7-е вид., перероб. - М.: Видавничий будинок 
«Вільямс», 2007. - 880 с.: іл. 
13. Хроленко А.Т. Самоменеджмент / А.Т. Хроленко. - М.: Економіка, 2005. -
250с. 
14. Швальбе Б. Особистість, кар'єра, успіх / Б.Швальбе, Х. Швальбе: перек. Л.Н. 
Цедиліна; під ред. В.В. Шолерова. -       М.: Прогрес, 2005. - 240 с. 
15. Шейнов В.П. Практичні прийоми менеджменту: навч. посібник / В.П. 
Шейнов. - М.: Амалфея, 2005. - 160 с. 
16. Нетепчук В.В. Управління якістю: Інтерактивний комплекс навчально - 
методичного забезпечення / Нетепчук В.В. – Рівне, НУВГП, 2010.–152 с. 
 
11.2. Допоміжна література 

1. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. – Львів: Світ, 2005. – 296 
с. 
2. Кіндрацька Г.І. Основи стратегічного менеджменту: Навч.посібник. – Львів: 
Кінпатрі ЛТД,2000. –264с. 
3. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: 
Дело, 1992.- 702 с. 
4. Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник. – К.: Вища школа, 1995. – 351 с. 
 

12. Інформаційні  ресурси 
До складу інформаційних ресурсів навчальної дисципліни входять: 
1)  Кабінет Міністрів України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.kmu.gov.ua/  

2) Законодавство України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.rada.kiev.ua/  



3) Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/  

4) Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан 
Короленка, 6) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.libr.rv.ua/  

5)  Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. Київська, 44) 
/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cbs.rv.ua/  

6) Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-
biblioteka  

7) www.mau.kiev.ua – законодавчі та нормативні акти України; 

http://www.mau.kiev.ua/

