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ВСТУП 
Вивчення дисципліни “Менеджмент” має зробити позитивний 

внесок у формування управлінського мислення і оволодіння новими 

знаннями, пропонує новий, прогресивний шлях одержання знань та 

формування умінь і навичок через впровадження у навчальний процес 

рейтингової інтенсивної технології модульного навчання. 

Зміст робочої програми навчальної дисципліни „Менеджмент” 

розроблено у відповідності до вимог Європейської кредитно – 

модульної системи організації навчального процесу. 

Анотація 
Розуміння концептуальних основ системного управління 

організаціями, прийняття адекватних управлінських рішень, 

визначення ефективності управління, уміння робити посильний 

внесок в гармонізацію людських відносин, налагоджування 

ефективних комунікацій у процесі управління, із структурування 

завдань відповідно до чисельності та кваліфікації виконавців, 

розподілення завдань з урахуванням ділових та особистісних рис  

виконавців, та вміло здійснювати делегування повноважень.  

Ключові слова: комунікації, мотивування, організаційна діяльність, 

контролювання, планування, управлінські рішення, функції. 

Abstract 

Understanding of the conceptual foundations of the system of 

management of organizations, the adoption of appropriate management 

decisions, the determination of the efficiency of the management, the 

ability to make a contribution to the harmonization of human relations, 

effective debugging communications in process management, the 

structuring of tasks according to the number and qualifications of the 

performers, the distribution of tasks with regard to business and personal 

traits of the performers, and skillfully implement delegation. 

Key words: communication, motivation, organizational activities, 

controlling, planning, managerial decision, function. 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 
 
 

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 

5 

Галузь знань: 02 
«Культура та 
мистецтво» 

Нормативна 

Модулів – 1 

Спеціальність: 029 
«Інформаційна, 
бібліотечна та 
архівна справа»  

Рік підготовки 

Змістових модулів – 

2 
1-й 2-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання     - 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 150 

II IV 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 5 

Рівень вищої освіти: 

бакалавр 
 

26 год. 2 год. 

Практичні, 

семінарські 

26 год. 6 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

98 год. 142 год. 

Індивідуальне 

завдання:  

- 

Вид контролю:  

залік 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить (%): 

для денної форми навчання – 35% до 65% 

для заочної форми навчання – 5% до 95% . 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета: формування у майбутніх менеджерів сучасного 

управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі 

менеджменту. 

Завдання дисципліни: сформувати у студентів: розуміння 

концептуальних основ системного управління організаціями; умінь 

аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища; прийняття 

адекватних управлінських рішень. 

Після вивчення дисципліни «Менеджмент» студент повинен: 

Знати: 
- сутність основних понять і категорій менеджменту та 

управління; 

- основні поняття організації як системи; 

- принципи та функції менеджменту; 

- зміст процесів та технології управління; 

- основи планування, організацію взаємодії та повноважень, 

здійснення мотивування та контролювання; 

- методологію прийняття рішень у менеджменті; 

- роль інформаційного забезпечення процесу управління; 

- теоретичні основи керівництва та лідерства, стилів 

управління; 

- теорію ефективності управління. 

Вміти:  
- з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки в організаціях; 

- порівнювати факти на основі здобутих з різних джерел знань; 

- робити посильний внесок в гармонізацію людських відносин; 

- налагоджувати ефективні комунікації у процесі управління; 

- розробляти технології з прийняття та реалізації управлінських 

рішень; 

- з урахуванням ділових та особистісних рис добирати 

виконавців, розподіляти завдання;  

- здійснювати делегування повноважень; 

- визначати та оцінювати ефективність менеджменту. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Теоретичні засади, функції, 
методи та технологія менеджменту  

Тема 1. Сутність, роль та методологічні основи 
менеджменту 

Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. 

Сутність категорій «управління» та «менеджмент». Система 

відносин в організації як предмет вивчення менеджменту. 

Менеджмент як система наукових знань. Менеджмент як 

мистецтво управління. Менеджмент як процес прийняття 

управлінських рішень. 

Менеджери та підприємці – ключові фігури ринкової 

економіки. 

Методи досліджень: діалектичний, конкретно-історичний, 

системний підхід; моделювання: вербальне, фізичне, аналогове, 

математичне; науковий, експертний; соціологічні методи: 

анкетування, ітерв’ювання, тестування. 

Тема 2. Еволюція управлінської думки 
Передумови виникнення науки управління. Розвиток 

управління до початку ХХ століття. Існуючі парадигми 

менеджменту. Класичні та неокласичні теорії менеджменту.  

Особливості формування сучасної моделі менеджменту в 

Україні. 

Тема 3. Організація як система і як соціум. 
Організаційний процес і самоорганізація. Культура 

організації 
Аспекти організаційного порядку. Типологія організацій. 

Класифікація організацій за ознаками: класифікація за 

принципами управління. Соціальна організація і соціальна 

спільність. Загальні риси соціальної організації. 

Основні види соціальних організацій: формальна й 

неформальна організації. 

Організаційна діяльність. Альтернативні парадигми 

організаційного процесу. Система управління - кібернетичний 

підхід. Принципи управління. Методи управління. 
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Внутрішнє середовище організації. Зовнішнє середовище 

організації. Взаємозв'язок факторів зовнішнього та 

внутрішнього середовища організації. 

Синергетична концепція самоорганізації.  

Зміст понять «культура» і «організаційна культура». 

Характеристики організаційної культури. Громадська і 

корпоративна культура. 

Сучасна українська організаційна культура: джерела та 

основний зміст. 

Тема 4. Сутність принципів і функцій формування 
системи менеджменту 

Характеристика інтегрованих підходів до управління: 

процесний підхід; системний підхід; ситуаційний підхід. Закони 

і закономірності менеджменту. 

Сутність, природа та роль принципів менеджменту в 

досягненні мети організації. Класифікація принципів 

менеджменту. Взаємозв’язок між принципами менеджменту. 

Поняття функцій менеджменту. Функції менеджменту як 

види управлінської діяльності. Особливості формування 

функцій менеджменту. Класифікація і характеристика функцій 

менеджменту. Загальні (основні), конкретні (спеціальні) функції 

менеджменту. Динамічний взаємозв’язок конкретних і 

загальних функцій. Механізм реалізації конкретних функцій 

менеджменту на засадах використання загальних.  

Тема 5. Планування як загальна функція менеджменту 
Сутність і зміст планування як функції менеджменту, його 

види та їхній взаємозв’язок. Основні елементи системи 

планування. Управлінське обстеження сильних і слабких сторін 

організації. Вивчення стратегічних альтернатив. Етапи процесу 

планування. Політика, правила, процедури. 

Класифікація цілей організації. Процес постановки цілей. 

Концепція управління за цілями.  

Тема 6. Організування як загальна функція 
менеджменту 

Сутність функції організування та її місце в системі 

управління. Поняття та складові організаційної діяльності. 
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Повноваження, обов’язки, відповідальність. Процес 

делегування повноважень і відповідальності. Типи повноважень: 

лінійні, функціональні. Вертикальна та горизонтальна 

структуризація управління. Скалярний процес. Вертикальна 

координація: прямий контроль, стандартизація. Горизонтальна 

координація: взаємні комунікації, тимчасові робочі групи, 

комісії. Департаменталізація. Взаємодія структур організації. 

Проектування організаційних структур управління.  

Тема 7. Мотивування як загальна функція 
менеджменту 

Значення людського фактора в управлінні організацією. 

Психологічні та фізіологічні особливості працівника. Поняття 

мотивування. Принципи врахування інтересів у мотивації. 

Взаємозв’язок потреб, спонукань, цілей і винагород працівника 

у процесі мотивування. Теорії і моделі процесів мотивування: 

змістовний і процесний підходи. Зіставлення теорій 

мотивування. Засоби мотиваційного впливу. Стимулювання 

праці: цілі, принципи, види, форми. 

Тема 8. Контролювання  як загальна функція 
менеджменту 

Поняття контролювання та його місце в системі 

управління. Принципи і цілі функції контролювання. Етапи 

процесу контролювання: формування стандартів вимірювання, 

порівняння фактичного виконання зі стандартами, оцінка та 

регулювання. Модель процесу контролювання. Процес 

контролювання. Зворотній зв’язок при контролюванні. Види 

управлінського контролювання. 

Тема 9. Економічні та адміністративно-розпорядчі 
методи управління 

Сутність та класифікація методів менеджменту. 

Характеристика економічних методів впливу. Адміністративно – 

розпорядчі методи менеджменту. Характеристика соціально – 

психологічних методів менеджменту. Механізм взаємодії 

методів, принципів та функцій менеджменту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Групи в організації та 
керівництво у менеджменті  

Тема 10. Комунікації та інформаційні системи в 
менеджменті 

Інформація, її види та роль в менеджменті. Носії 

інформації. Класифікація інформації. Вимоги, що висуваються 

до інформації. 

Поняття і характеристика комунікацій. Різновиди 

„внутрішніх” та „зовнішніх” комунікацій. Перешкоди в 

комунікаціях. Зворотній зв’язок в процесі комунікації. 

Удосконалення організаційних та між особових комунікацій. 

Засоби комунікацій, їх переваги та недоліки.  

Комунікаційний процес, елементи та етапи процесу. 

Моделі комунікаційного процесу. Організація комунікаційного 

процесу. Комунікаційні перевантаження.  
Роль і значення інформаційних систем для організації 

процесу менеджменту. 

Тема 11. Адміністрування управлінських рішень 
Процес управління як сукупність взаємопов’язаних і 

взаємодіючих функцій, методів, управлінських рішень та інших 

категорій менеджменту. Мета управлінського процесу, його 

учасники, предмет, засоби здійснення. Управлінський цикл. 

Управлінські процедури: цілевизначення, інформаційне 

забезпечення, аналітична діяльність, вибір варіанту дій, 

реалізація рішення, зворотний зв'язок. Особливості процесу 

управління: безперервність, нерівномірність, циклічність, 

послідовність, надійність.  

Управлінське рішення як результат управлінської 

діяльності. Класифікація управлінських рішень. Умови 

прийняття управлінських рішень. Фактори, що впливають на 

процес прийняття управлінських рішень. Моделі прийняття 

управлінських рішень. Взаємозалежність рішень. Підходи до 

прийняття рішень. Різновиди технологій прийняття 

управлінських рішень. Якість управлінських рішень. 

Класифікація методів обґрунтування та прийняття  
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управлінських рішень. 

Тема 12. Керівництво та лідерство 
Поняття та загальна характеристика керівництва. 

Керівництво як об’єднувальна функція менеджменту. Основні 

фактори та визначальні аспекти керівництва. Основи 

керівництва: вплив, лідерство, влада. Адаптивне керівництво. 

Влада як елемент примушування. Форми впливу та влади. Теорії 

лідерства. Типологія лідерів. Поняття стилю керування та 

континууму стилів керування. Характеристика та класифікація 

стилів керування. Фактори та передумови формування стилів 

керівництва. Критерії оцінки стилю менеджера. 

Тема 13. Менеджер, його роль та місце в організації 
Роль та місце менеджера в управлінні організацією. 

Вимоги до особистості сучасного менеджера. Робочий час 

керівника та основні принципи його раціонального 

використання. Загальна характеристика моделі сучасного 

менеджера. Нова парадигма менеджменту в XXI столітті. 

Тема 14. Управління конфліктами та стресами 
Природа конфлікту. Типи та причини виникнення 

конфліктних ситуацій. Управління конфліктними ситуаціями. 

Природа та причини виникнення стресових ситуацій. 

Управління стресовими ситуаціями. 

Тема 15. Передумови ефективного управління 
персоналом 

Структура персоналу, принципи та етапи управління 

трудовими ресурсами. Формування персоналу за стратегією 

організації. Планування кар’єри та забезпечення сприятливих 

умов для її реалізації. Підвищення якості трудової діяльності. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п с. р. л п с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади, функції, методи та технологія  
менеджменту  

Тема 1. Сутність, роль 

та методологічні основи 

менеджменту 

9 2 1 6 9 1 - 8 

Тема 2. Еволюція 

управлінської думки 

8 1 1 6 8 - - 8 

Тема 3. Організація як 

система і як соціум. 

Організаційний процес і 

самоорганізація.  

Культура організації 

15 3 2 10 12 1 1 10 

Тема 4. Сутність  прин-

ципів і функцій форму-

вання системи менедж-

менту 

9 2 1 6 10 - - 10 

Тема 5. Планування як 

загальна функція менед-

жменту 

10 2 2 6 11 - 1 10 

 

Тема 6. Організування 

як загальна функція 

менеджменту 

12 2 2 8 11 - 1 10 

Тема 7. Мотивування як 

загальна функція 

менеджменту 

10 2 2 6 11 - 1 10 

Тема 8. Контролювання  

як загальна функція ме-

неджменту 

10 2 

 

2 

 

6 

 

10 

 

- 

 

- 

 

10 

 

Тема 9. Економічні та 

адміністративно- розпо- 

рядчі методи управління 

9 2 1 6 10 - - 10 

Разом за змістовим 
модулем 1 

92 16 14 62 92 2 4 86 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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5. Теми практичних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
денна  заочна 

форма навчання 

1 2 3 4 

1 Тема 1. Сутність, роль та методологічні основи 
менеджменту. Менеджмент в організаціях спрямованих 

на успіх. Ситуаційні завдання з виявлення причин 

успіху та невдач компаній, підприємств, організацій. 

Вирішення ситуаційних задач. 

1 - 

Тема 10. 

Комунікації та 

інформаційні 

системи в 

менеджменті 

10 2 2 6 10 - - 10 

Тема 11. 

Адмініструва-ння 

управлінських рі-

шень 

10 2 2 6 11 - 1 10 

Тема 12. 

Керівництво та 

лідерство 

10 2 2 6 11 - 1 10 

Тема 13. 

Менеджер,його 

роль та місце в 

організа-ції 

12 2 4 6 10 - - 10 

Тема 14. 

Управління 

конфліктами та 

стресами 

8 1 1 6 8 - - 8 

Тема 15. 

Передумови 

ефективного 

управління 

персоналом  

8 1 1 6 8 - - 8 

Разом за 
змістовим 
модулем 2 

58 10 12 36 58 - 2 56 

Усього годин 

150 26 26 98 150 2 6 142 

1 2 3 4 
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2 

 

 

 

 

Тема 2. Еволюція управлінської думки. Визначення 

сучасних теорій розвитку менеджменту у світі. 

Детальне вивчення вкладу українських вчених у  

розвиток управлінської науки. Дати порівняльну оцінку 

особливостей формування сучасної моделі 

менеджменту в Україні на сучасному етапі. 

1 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

3 Тема 3. Організація як система і як соціум.   
Організаційний процес і самоорганізація.  Культура 
організації.  Ділова гра «Особливості організації   на 

різних етапах життєвого циклу». Оцінка ефективності 

організаційних форм управління. 

Ділова гра «Організаційна культура». Взаємозв'язок 

факторів зовнішнього та внутрішнього середовища 

організації. SWOT-аналіз.  Кейс «Важке рішення». 

Вирішення ситуаційно-аналітичних задач. 

 

 

 

 

 

4 

 

1 

4 Тема 4. Сутність  принципів і функцій 
формування системи менеджменту. Поняття функцій 

менеджменту. Функції менеджменту як види 

управлінської діяльності. Динамічний взаємозв’язок 

конкретних і загальних функцій. Механізм реалізації 

конкретних функцій менеджменту на засадах 

використання загальних.  

1 - 

5  Тема 5. Планування як загальна функція 
менеджменту. Оцінка сильних та слабких сторін 

підприємства, визначення цілей його підрозділів, 

обґрунтування стратегії. Розробка концепції управління 

за цілями. Оцінка процесу реалізації стратегії 

організації. Ділова гра „Створення конкурентного 

середовища на ринку телекомунікаційних послуг”. 

Вирішення ситуаційних задач. 

2 1 

6 Тема 6. Організування як загальна функція 
менеджменту. Вивчення та аналіз організаційних 

структур управління. Аналіз організаційної структури 

управління за допомогою органіграм. Оптимізація 

виробничо-управлінської структури підприємства. 

Оцінка рівня використання переваг централізації і 

децентралізації. Ділова гра „Аналіз організаційної 

структури підприємства”. Вирішення ситуаційних 

завдань. 

2 1 
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1 2 3 4 

7 Тема 7. Мотивування як загальна функція 
менеджменту. Взаємозв’язок потреб, спонукань, цілей і 

заохочень працівника у процесі мотивації. Вивчення та 

аналіз теорії і моделей процесів мотивування. Оцінка 

застосування методів задоволення потреб вищих рівнів. 

Оцінка рівня дотримання принципів взаємовідносин 

керівників і персоналу. Ділова гра „Розробка системи 

мотивування адміністративно-управлінського 

персоналу в АТ „Євросвітло”. Вирішення ситуаційних 

завдань. 

2 1 

8 Тема 8. Контролювання  як загальна функція 
менеджменту. Вивчення  принципів і цілей функції 

контролювання. Розробка етапів та моделей процесу 

контролювання стосовно конкретних виробничих умов. 

Оцінка рівня дотримання вимог контролю. Ділова гра 

„Удосконалення системи контролю на підприємстві”. 

2 - 

9 Тема 9. Економічні та адміністративно- розпорядчі 
методи управління. Вивчення суті, змісту та 

призначення методів менеджменту. Ділова гра 

«Одержання кредиту». Виробничі ситуації. 

Розрахункові задачі. 

1 - 

10 Тема 10. Адміністрування управлінських рішень. 

Оцінка результатів пошуку управлінських рішень. 

Ділова гра „Розроблення управлінських рішень методом 

колективного генерування ідей”. Вирішення 

ситуаційних завдань. 

2 1 

11 Тема 11. Комунікації та інформаційні системи в 
менеджменті. Розробка схеми процесу комунікацій 

всередині організації. Зворотній зв’язок у процесі 

комунікацій. Аналіз засобів комунікаційного процесу, 

визначення їх переваг та недоліків. Аналітична задача 

„Інь-Янь”. Вирішення ситуаційних завдань. 

2 - 

12 Тема 12. Керівництво та лідерство. Основні фактори 

та визначальні аспекти керівництва. Характеристика та 

класифікація стилів керівництва. Ділова гра „Підбір 

генерального директора фірми”. Вирішення 

ситуаційних завдань. 

2 1 
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1 2 3 4 

13 Тема 13. Менеджер, його роль та місце в організації. 
Теоретичні завдання менеджера. Ситуаційно-аналітична 

задача «як визначити зірку». Виробничі ситуації. 

Психологічні тести. 

 

4 - 

14 Тема 14. Управління конфліктами та стресами 
Виробничі ситуації. Ділова гра «Оцінка та управління 

конфліктами і стресовими ситуаціями в апараті 

управління». Психологічні тести. 

 

1 - 

15 Тема 15. Передумови ефективного управління 
персоналом. Теоретичні основи управління персона-лом. 

Ситуаційно-аналітична задача «Планування кар’є-ри». 

Виробничі ситуації. Психологічні тести. 

1 - 

Разом 26 6 

 
6. Самостійна робота 

Завдання для самостійної роботи 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

форма навчання 

денна  
 

заочна 

1 2 3 4 

1 Тема 1. Сутність, роль та методологічні основи 
менеджменту. Опрацювання теоретичних засад 

сутності категорій „управління” та „менеджмент”. 

Вивчення законів, закономірностей та принципів 

менеджменту. Відпрацювання навичок експертної 

експрес-оцінки професійних ситуацій 

6 8 

2 Тема 2. Еволюція управлінської думки. 
Ознайомлення із передумовами виникнення науки 

управління до початку ХХ століття. Визначення 

сучасних теорій розвитку менеджменту у світі. 

Детальне вивчення вкладу українських вчених у  

розвиток управлінської науки. Дати порівняльну 

оцінку особливостей формування сучасної моделі 

менеджменту в Україні на сучасному етапі 

6 8 
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1 2 3 4 

3 Тема 3. Організація як система і як соціум. 
Організаційний процес і самоорганізація.  Культура 
організації. Типологія організацій. Класифікація 

організацій за ознаками. Соціальна організація і 

соціальна спільність. Людина як елемент соціальної 

системи. Загальні риси організації. 
Основні види організацій: формальна й неформальна 

організації. 
Принципи управління. Методи управління. 

Синергетична концепція самоорганізації.  

Зміст понять «культура» і «організаційна культура». 

Сучасна українська організаційна культура: джерела та 

основний зміст. Вирішення виробничих ситуацій. 

Внутрішнє середовище організації. Взаємозв'язок 

внутрішніх факторів. Зовнішнє середовище організації. 

10 10 

4 Тема 4. Сутність  принципів і функцій формування 
системи менеджменту 
Навести схему впливу керуючої системи управління на 

керовану за допомогою методів менеджменту. 

Визначення ролі економічних методів менеджменту у 

системі управління. Адміністративні методи 

менеджменту, їх роль та місце у загальній схемі 

управління. Визначення механізмів взаємодії методів, 

принципів та функцій менеджменту Визначити 

динамічний взаємозв’язок між конкретними і 

загальними функціями. Розробити механізм реалізації 

конкретних функцій менеджменту через використання 

загальних функцій. 

6 10 

5 Тема 5. Планування як загальна функція 
менеджменту. Розробити основні етапи процесу 

планування. Порядок розробки і визначення місії 

організації та основних цілей діяльності організацій. 

Побудувати „дерево цілей” на прикладі конкретної 

організації. Підготовка до проведення ділової гри 

„Створення конкурентного середовища на ринку 

телекомунікаційних послуг”. Проектування 

самофотографії робочого дня та планування свого 

робочого часу 

6 10 
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1 2 3 4 

6 Тема 6. Організування як загальна функція 
менеджменту. Вивчити підходи щодо формування 

структури організації, яка забезпечує реалізацію її 

стратегії. Вивчити порядок побудови  організаційних 

структур управління за допомогою органіграм. 

Встановити відмінності організаційних структур від 

механістичних. Визначити відносні переваги 

централізованих і децентралізованих структур. 

Виконати оптимізацію виробничо-управлінської 

структури на прикладі конкретного підприємства. 

Підготовка до ділової гри „Аналіз організаційної 

структури підприємства”. 

8 10 

7 Тема 7. Мотивування як загальна функція 
менеджменту. Визначення ролі людського фактора 

в управлінні організацією. Психологічні та 

фізіологічні особливості працівника. Виконати 

аналіз різних теорій мотивації. Підготовка до 

вирішення ситуаційних задач. Підготовка до 

проведення ділової гри „Розробка системи 

мотивування адміністративно-управлінського 

персоналу в АТ „Євросвітло”. Вивчення 

особливостей використання різних форм та систем 

оплати праці з мотиваційною метою. 

8 10 

8 Тема 8. Контролювання  як загальна функція 
менеджменту. Ознайомитись із місцем 

контролювання в системі управління. Вивчити 

основні нормативні документи, що регламентують 

стандарти різних видів продукції, робіт та послуг. 

Ознайомитись із системою ІСО – 9000. Підготовка 

до проведення ділової гри „Удосконалення системи 

контролю на підприємстві”. Вирішення ситуаційних 

задач. 

6 10 

9 Тема 9. Економічні та адміністративно- 
розпорядчі методи управління 
Сутність та класифікація методів менеджменту. 

Характеристика економічних методів впливу. 

Адміністративно – розпорядчі методи менеджменту. 

Характеристика соціально – психологічних методів 

менеджменту. Механізм взаємодії методів, 

принципів та функцій менеджменту. 

6 10 
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1 2 3 4 

10 Тема 10. Комунікації та інформаційні системи в 

менеджменті.  Вивчити види та роль інформації в 

менеджменті та ознаки її класифікації. 

Ознайомитися з носіями інформації. Дослідити 

комунікаційний процес на підприємстві, визначити 

перешкоди в комунікаціях та запропонувати шляхи 

їх усунення. Вирішення ситуаційних завдань.  

6 10 

11 Тема 11. Адміністрування управлінських рішень. 

Ознайомитися з процесом управління на 

конкретному підприємстві. Визначити його мету, 

учасників, предмет та засоби здійснення. Вказати на 

особливості процесу управління. Ознайомитися із 

класифікацією управлінських рішень, методами їх 

прийняття. Вивчити класифікацію методів 

обґрунтування та прийняття управлінських рішень. 

Підготовка до проведення ділової гри „Розроблення 

управлінських рішень методом колективного 

генерування ідей”. Вирішення виробничих ситуацій. 

6 10 

12 Тема 12. Керівництво та лідерство. Вивчити основні 

теорії лідерства. Ознайомитися з характеристикою та 

класифікацією стилів керування, факторами, що 

впливають на них. Дати характеристику одному із 

відомих управлінців сучасності. Сформувати 

портрет сучасного менеджера. Підготовка до 

проведення ділової гри „Підбір генерального 

директора фірми”. Планування кар’єри. 

6 10 

13 Тема 13. Менеджер, його роль та місце в організації. 

Роль та місце менеджера в управлінні організацією. 

Вимоги до особистості сучасного менеджера. 

Робочий час керівника та основні принципи його 

раціонального використання. Загальна 

характеристика моделі сучасного менеджера. Нова 

парадигма менеджменту в XXI столітті. 

6 10 

14 Тема 14. Управління конфліктами та стресами 

Природа конфлікту. Типи та причини виникнення 

конфліктних ситуацій. Управління конфліктними 

ситуаціями. Природа та причини виникнення 

стресових ситуацій. Управління стресовими 

ситуаціями. 

 

6 8 
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1 2 3 4 
15 Тема 15. Передумови ефективного управління 

персоналом. Структура персоналу, принципи та 

етапи управління трудовими ресурсами. Формування 

персоналу за стратегією організації. Планування 

кар’єри та забезпечення сприятливих умов для її 

реалізації. Підвищення якості трудової діяльності. 
 

6 8 

Разом 98 142 

 
7. Методи навчання 

В процесі навчання використовуються такі методи: лекції, 

ситуаційні завдання, кейс-стаді, ділові ігри, конкретні ситуації, 

комплексні розрахункові завдання, провокаційні вправи і 

запитання, енерджайзери, проведення дидактичних ігор. 

8. Методи контролю 
Для визначення рівня засвоєння студентами навчального 

матеріалу передбачається проведення таких видів контролю:  

- поточний контроль за допомогою усного та письмового 

опитування, тестування, виконання контрольних робіт після 

вивчення змістових модулів; 

- підсумковий контроль - залік. 

Усі форми контролю включено до 100 бальної шкали 

оцінювання. 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що 

виконуються на практичних заняттях, результати самостійної 

роботи студентів) проводиться за такими критеріями (у % від 

кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до 

цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково, висновки не 

аргументовані і не конкретні, звіт підготовлено недбало; 

60% – завдання виконано повністю, висновки містять 

окремі недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, 

звіт підготовлено з незначним відхиленням від вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте 

містить окремі несуттєві недоліки не системного характеру; 
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100% – завдання виконано правильно, вчасно і без 

зауважень. 

 
9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Поточне тестування та самостійна робота ВСЬ

ОГО 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 П
М1 

Т
1
0 

Т
1
1 

Т
1
2 

Т
1
3 

Т
1
4 

Т
1
5 

ПМ
2 

2 2 2 4 4 4 4 4 4 30 3 4 4 3 3 3 20 100 

 
10. Методичне забезпечення 

1. Збірник  тестових  завдань з дисципліни «Менеджмент»: 

практикум: навчальний посібник / За ред. В.П.Окорського.– 

Рівне : НУВГП, 2017. – 175 с.  
11. Рекомендована література 

Базова 
1. Бєсєдін М.О., Нагаєв В.М. Основи менеджменту: 

Оцінно-ситуаційний підхід (модульний варіант): Підручник.-К.: 

Центр навчальної літератури, 2005.-496с. 

2. Кожушко Л. Ф., Кузнецова Т. О. Менеджмент 

організацій: теорія та практика: Навч. посібник. – Рівне : 

НУВГП, 2016. – 396 с.  

3. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту: підручник / О.Є. 

Кузьмін, О.Г. Мельник. 2-е вид., випр., допов. – К.: 

Академавидав, 2007. – 464 с. 

4. Менеджмент: Теорія і практика: навч. посіб. / А.А. 

Мазаракі, Г.Є. Мошок, Л.А. Гомба та ін. – К.: Атака, 2007. – 

564с. 

5. Окорський В.П. Основи менеджменту: Навч. Посібник. – 

Рівне, 2009. – 400 с. 

6. Основи менеджменту: практикум: Навчальний посібник 

за ред. В.П. Окорського. – Рівне: НУВГП, 2010. – 443с. 
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Допоміжна 

   1. Абчук В.А. Азбука менеджмента. - СПб.: Союз, 1998. 272 с. 

2. Вачугов Д.Д., Кислякова Н.А Практикум по менедж-

менту: деловые игры: Учеб. пособие. - М.: Высшая школа, 1998. 

- 176 с.  

3. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шкапова О.П. 

Менеджмент організацій: Навч. посібник. - К.: Кондор, 2004. - 

598 с.  

4. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник.- 

Львів: Бак, 2001. – 624 с.  

5. Друкер П. Задачи менеджмента в ХХІ веке: Пер. с англ. 

– М. : Издательский дом «Вильямс», 2000. – 272 с.  

6. Кіндрацька Г.І. Основи стратегічного менеджменту: 

Посібник. - Львів, 2000. – 264 с. 

7. Коноваленко В.А., Коноваленко М.Ю. Управление 

персоналом – креативный менеджмент: в помощь руководите-

лю. – М. : ИТК. «Дашков и К
0
», 2010. – 224 с. 

8. Колот А.М. Мотивація персоналу: Підручник.- К.: 

КНЕУ, 2002. - 337 с.  

9. Кузьмін О.Є. Теоретичні та прикладні засади менедж-

менту: навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – 3-е вид., 

допов. і перероб. – Л.: НУ «Львів. політехніка» «Інтелект-захід», 

2007. – 384с. 

10. Мурашко М. Менеджмент персоналу. - К. : Знання, 

2002. - 311 с. 

11. Общий курс менеджмента в таблицах и графиках: 

Учебник под ред. Б.В. Прыкина. - М.: Банки и биржи, 1998. – 

415 с. 

   12. Окорський В.П., Валюх А.М. Креативний менеджмент: 

Підручник. – Рівне : НУВГП, 2017. – 344 с. 

13. Хміль Ф.І. Менеджмент. - К.: Вища шк., 1995.- 331 с.  

14. Шегда А.В. Менеджмент: навч. посібник.- К.: Знання, 

2004.- 687 с. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22

 
12. Інформаційні ресурси 

 
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. Державний комітет статистики України / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

4. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 

5. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. 

Рівне, майдан Короленка, 6) / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://www.libr.rv.ua/. 

6. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, 

вул. Київська, 44) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://cbs.rv.ua/.  

7. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси 

Новака, 75) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

edu.ua/naukova-biblioteka. 

 

 

Розробник                                                    В.П.Окорський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


