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ВСТУП 

Мета навчальної дисципліни – формування у майбутніх фахівців 

сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі 

менеджменту, розуміння концептуальних основ системного управління 

організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, 

прийняття адекватних управлінських рішень. 

У результаті самостійної роботи студент повинен 

     знати: 

     – суть організації та взаємозв'язку внутрішніх елементів організацій та 

зовнішнього середовища; 

     – зміст та характеристику основних типів організаційних структур 

управління; 

     – теорію конфліктів; 

     – принципи формування організаційної культури; 

     уміти: 

     – визначати місії та цілі організацій; 

     – аналізувати та будувати різні типи організаційних структур 

управління в організаціях; 

     – налагоджувати ефективні комунікації у процесі управління; 

     – здійснювати делегування повноважень; 

     – застосовувати технології розробки, прийняття та реалізації 

управлінських рішень; 

     – здійснювати профілактику та вирішувати конфлікти; 

     – формувати організаційну культуру; 

     – долати опір організаційним змінам; 

     – визначати та оцінювати ефективність менеджменту. 
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Види самостійної роботи: 

– самостійна робота згідно з наведеними темами з використанням 

літературних джерел; 

– підготовка до практичних занять згідно з методичними вказівками. 

Система забезпечення самостійної роботи 

Самостійна робота з вивчення навчальної дисципліни проводиться згідно 

з методичними вказівками, спираючись на наведені нижче: 

1) підручники згідно з переліком; 

2) методичні вказівки  згідно з переліком; 

3) конспект лекцій викладача. 

Пояснення щодо користування методичними вказівками 

Під час виконання самостійної роботи студент опрацьовує питання теми з 

використанням навчальних та методичних посібників, що наводяться нижче, із 

зазначенням сторінок, які містять цю тему. 

Після написання контрольної роботи відбувається підготовка до  

складання заліку, спираючись на питання для самоперевірки. 

Проміжний контроль самостійної роботи студентів денної форми 

навчання щодо засвоєння додаткового матеріалу навчального курсу 

здійснюватиметься один раз протягом семестру, відповідно до графіка 

навчального процесу в тестовій формі. 

Консультації 

Якщо під час вивчення навчального курсу у студента виникли труднощі, 

необхідно звернутися за консультацією до викладача, який веде навчальну 

дисципліну. 

Важливе значення для отримання від консультації бажаного результату 

має підготовка студентом обґрунтованих питань з незрозумілого матеріалу. 

Якщо студент прийде на консультацію непідготовленим, то мета консультації 

не буде досягнута. 

Консультації проводяться викладачем згідно з графіком. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

№ 

пор. 

 

Тема 

Кількість годин 

Денна форма 

навчання 

лекц. 
сам. 

роб. 

1 2 3 4 

 

1 

 

2 

 

3 

4 

 

5 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

Сутність, роль та методологічні основи 

менеджменту 

Закони, закономірності та принципи 

менеджменту 

Функції та методи менеджменту 

Процес управління 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Планування як загальна функція менеджменту 

Організування як загальна функція 

менеджменту 

Мотивування як загальна функція 

менеджменту 

Контролювання як загальна функція 

менеджменту 

Регулювання як загальна функція 

менеджменту 

Усього: 

 

 

1 

 

2 

2 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

14 

 

 

8 

 

6 

8 

10 

 

7 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

79 
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                 2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ 

САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

 Тема № 1 Сутність, роль та методологічні основи менеджменту 

1. Сутність категорій «управління» та «менеджмент». 

2. Менеджмент як система наукових знань. 

3. Менеджмент як мистецтво управління. 

4. Методи досліджень.  

Питання для самоперевірки 

1. Проаналізуйте різні визначення поняття «менеджмент» і вкажіть на їх 

взаємозв'язок. 

2. Дайте визначення об’єкту, суб’єкту і предмету менеджменту як науки. 

3. Назвіть сформульовані Лі Яккоком підходи до оволодінням 

мистецтвом управління. 

4. Назвіть та охарактеризуйте конкретні методи управління. 

5. Дайте характеристику загальнонауковим методам, що застосовуються 

у процесі управління. 

Література: [6, с. 6–30; 11, с. 8–11; 16, с. 5–9; 19, с. 3–6; 20, с. 11–35]. 

 

Тема № 2 Закони, закономірності та принципи менеджменту 

1. Закони менеджменту. 

2. Закономірності менеджменту. 

3. Принципи управління. 

Питання для самоперевірки 

1. Які закони необхідно враховувати в менеджменті? Їх характеристика.  

2. Назвіть та охарактеризуйте закономірності менеджменту. 

3. Дайте характеристику принципам менеджменту. 

4. Чому на сьогодні у принципах менеджменту особлива увага 

приділяється соціальному аспекту керування? 

Література: [11, с. 17–19; 16, с. 10–12; 19, с. 7–9; 20, с. 188–203]. 
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Тема № 3 Функції та методи менеджменту 

1. Загальні функції управління. 

2. Методи менеджменту. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть та охарактеризуйте загальні функції управління.  

2. Назвіть відмітні риси економічних методів.  

3. Дайте характеристику організаційно-розпорядницьким методам                            

керування. 

4. Розкрийте сутність соціально-психологічних методів. 

Література: [6, с. 52–65; 11, с. 58–65; 16, с. 125–142; 19, с. 40–51; 20,  

с. 298–342]. 

 

Тема № 4 Процес управління  

1. Сутність управлінських рішень.  

2. Класифікація управлінських рішень. 

3. Умови прийняття управлінських рішень. 

4. Процес прийняття управлінських рішень. 

5. Чинники, що впливають на процес прийняття управлінських рішень.  

Питання для самоперевірки 

1. Розкрити сутність управлінських рішень. 

2. За якими ознаками класифікують управлінські рішення. 

3. Назвіть та охарактеризуйте умови прийняття управлінських рішень. 

4. Які існують етапи в процесі вироблення раціональних управлінських 

рішень? 

5. Які чинники впливають на процес прийняття управлінських рішень?

  Література: [4, с. 136–169; 11, с. 217–229; 14, с. 7–36; 16, с. 46–52]. 

 

  Тема № 5 Планування як загальна функція менеджменту 

1. Суть і мета планування. 

2. Форми та види планування. 
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3. Методи планування. 

4. Планування людських ресурсів. 

Питання для самоперевірки 

1. У чому полягає призначення планування як функції управління? 

2. Які виділяють форми планування та види планів? 

3. Розкрийте сутність перспективного  планування? 

  4. На чому ґрунтується балансовий метод планування? 

5. Розкрити сутність нормативного методу планування? 

6. Назвіть та охарактеризуйте методи прогнозування потреб у людських 

ресурсах. 

 Література: [4, с. 97–135; 11, с. 66–94; 17, с. 172–197; 19, с. 95–103; 20,  

с. 222–230]. 

 

Тема № 6 Організування як загальна функція менеджменту 

1. Сутність та особливості функції організування.  

2. Види організаційних структур управління. Побудова організацій. 

Питання для самоперевірки 

1. Розкрийте сутність трьох категорій організування: повноваження, 

відповідальність та делегування. 

2. Охарактеризуйте лінійну організаційну структуру управління. 

3. Охарактеризуйте функціональну організаційну структуру управління. 

4. Дайте характеристику лінійно-штабної організаційної структури 

управління. 

5. Дайте характеристику лінійно-функціональної організаційної 

структури управління. 

6. Охарактеризуйте бюрократичну організаційну структуру управління. 

7. Дайте характеристику дивізійної організаційної структури управління. 

8. Дайте характеристику адаптивної організаційної структури управління. 

Література: [4, с. 211–216; 11, с. 95–155; 16, с. 108–124; 17, с. 137–156; 

18, с. 21–45; 20, с. 251–270]. 
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Тема № 7 Мотивування як загальна функція менеджменту 

1. Значення людського чинника в управлінні організацією. 

2. Поняття мотивування. 

3. Класифікація теорій мотивування. 

4. Сутність змістовного підходу до мотивування. 

5. Процесійні теорії мотивації та їх характеристика. 

6. Формування та управління системами матеріальних стимулів праці.  

Питання для самоперевірки 

1. Дайте визначення поняттю «мотивація». 

2. Розкрийте сутність поняття «мотивування як управлінська діяльність». 

3. Охарактеризуйте теорію потреб А.Маслоу.  

4. Охарактеризуйте теорію «Х» та «Y» Мак-Грегора. 

5. Охарактеризуйте теорію двох факторів Ф. Герцберга. 

7. Охарактеризуйте «теорію продуктивності» Мак-Клейланда. 

8. Охарактеризуйте процесійну теорію очікувань Врума. 

  9. Охарактеризуйте комплексну процесійну теорію Портера-Лоумера. 

10. Назвіть класифікацію чинників, які визначають системи матеріальних 

стимулів праці.  

Література: [6, с. 440–480; 11, с. 156–184; 16, с. 89–99; 17, с. 208–218; 

18, с. 59–61; 19, с. 104–113; 20, с. 273–284]. 

 

Тема № 8 Контролювання як загальна функція менеджменту  

1. Поняття контролювання та його місце в системі управління. 

2. Модель процесу контролю. Види управлінського контролювання. 

  3. Етапи контролювання. 

4. Модель контролювання поведінки працівників. 

  5. Система контролювання виробничих процесів. 

Питання для самоперевірки 

1. Розкрийте сутність поняття «контролювання як вид управлінської 

діяльності». 
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2. Дайте визначення поняттю «контролінг». 

3. У чому полягає попередній контроль?  

4. У чому полягає поточний контроль? 

5. У чому полягає заключний контроль? 

6. Які існують етапи контролювання? 

7. Дайте характеристику процесу контролю щодо кожного виду ресурсів. 

8. Наведіть характеристику ефективного контролю. 

9. Охарактеризуйте систему контролювання виробничих процесів. 

Література: [4, с. 495–529; 6, с. 360–378; 11, с. 185–195; 16, с. 100–107; 

17, с. 219–225; 18, с. 63; 19, с. 114–120; 20, с. 285–297]. 

 

Тема № 9 Регулювання як загальна функція менеджменту   

1. Поняття регулювання та його місце в системі управління. 

2. Види регулювання. 

3. Етапи процесу регулювання. 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте визначення поняттю «регулювання». 

2. Наведіть характеристику процесів регулювання. 

3. Розкрийте роль стабілізуючого регулювання у процесі управління. 

4. Охарактеризуйте безпосереднє регулювання. 

5. Охарактеризуйте регулювання за допомогою інструктування. 

6. Охарактеризуйте три етапи процесу регулювання. 

Література: [11, с. 196–199; 20, с. 271–272]. 
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3 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ  

 

1. Проаналізуйте різні визначення поняття «менеджмент» і вкажіть на їх 

взаємозв’язок. 

2. Дайте визначення об’єкту, суб’єкту і предмету менеджменту як науки. 

3. Назвіть сформульовані Лі Яккоком підходи до оволодіння 

мистецтвом управління. 

4. Назвіть та охарактеризуйте конкретні методи управління. 

5. Дайте характеристику загальнонауковим методам, застосовуваним у 

процесі управління. 

6. Які закони необхідно враховувати в менеджменті? Їх характеристика.  

7. Назвіть та охарактеризуйте закономірності менеджменту. 

8. Дайте характеристику принципам менеджменту. 

9. Чому на сьогодні у принципах менеджменту особлива увага 

привертається до соціального аспекту керування? 

10. Назвіть та охарактеризуйте загальні функції управління.  

11. Назвіть відмітні риси економічних методів.  

12. Дайте характеристику організаційно-розпорядницьким методам 

керування. 

13. Розкрийте сутність соціально-психологічних методів. 

14. Розкрити сутність управлінських рішень. 

15. За якими ознаками класифікують управлінські рішення? 

16. Назвіть та охарактеризуйте умови прийняття управлінських рішень. 

17. Які існують етапи в процесі вироблення раціональних управлінських 

рішень? 

18. Які чинники впливають на процес прийняття управлінських рішень? 

19. У чому полягає призначення планування як функції управління? 

20. Які виділяють форми планування та види планів? 

21. Розкрийте сутність перспективного  планування? 

22. На чому ґрунтується балансовий метод планування? 
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23. Розкрити сутність нормативного методу планування? 

24. Назвіть та охарактеризуйте методи прогнозування потреб у людських 

ресурсах. 

25. Розкрийте сутність трьох категорій організування: повноваження, 

відповідальність та делегування. 

26. Охарактеризуйте лінійну організаційну структуру управління. 

27. Охарактеризуйте функціональну організаційну структуру управління. 

28. Дайте характеристику лінійно-штабної організаційної структури 

управління. 

29. Дайте характеристику лінійно-функціональної організаційної 

структури управління. 

30. Охарактеризуйте бюрократичну організаційну структуру управління. 

31. Дайте характеристику дивізійної організаційної структури управління. 

32. Дайте характеристику адаптивної організаційної структури 

управління. 

33. Дайте визначення поняттю «мотивація». 

34. Розкрийте сутність поняття «мотивування – це управлінська 

діяльність». 

35. Охарактеризуйте теорію потреб А. Маслоу.  

36. Охарактеризуйте теорію «Х» та «Y» Мак-Грегора. 

37. Охарактеризуйте теорію двох факторів Ф. Герцберга. 

38. Охарактеризуйте «теорію продуктивності» Мак-Клейланда. 

39. Охарактеризуйте процесійну теорію очікувань Врума. 

40. Охарактеризуйте комплексну процесійну теорію Портера-Лоумера. 

41. Назвіть класифікацію чинників, які визначають системи матеріальних 

стимулів праці.  

42. Розкрийте сутність поняття «контролювання як  вид  управлінської  

діяльності». 

43. Дайте визначення поняттю «контролінг». 

44. У чому полягає попередній контроль?  
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45. У чому полягає поточний контроль? 

46. У чому полягає заключний контроль? 

47. Які існують етапи контролювання? 

48.  Дайте характеристику процесу контролю щодо кожного виду 

ресурсів. 

49. Наведіть характеристику ефективного контролю. 

50. Охарактеризуйте систему контролювання виробничих процесів. 

51. Дайте визначення поняттю «регулювання». 

52. Наведіть характеристику процесів регулювання. 

53. Розкрийте роль стабілізуючого регулювання у процесі управління. 

54. Охарактеризуйте безпосереднє регулювання. 

55. Охарактеризуйте регулювання за допомогою інструктування. 

56. Охарактеризуйте три етапи процесу регулювання. 
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4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Порядок перерахунку рейтингових показників 100-бальної системи вищої 

шкали в національну шкалу оцінювання знань та європейську шкалу ЕСТS.  

Інтервальна шкала оцінок установлює взаємозв’язки між рейтинговими 

показниками і шкалами оцінок.  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів, за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90–100 А відмінно    

 

зараховано 
82–89 В 

добре  
74–81 С 

64–73 D 
задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0–34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

  

Залікова оцінка виставляється з урахуванням поточної роботи студента 

протягом усього семестру. Ураховується як відвідування занять і аудиторна 

робота, так і виконання індивідуальних завдань і завдань для самостійного 

опрацювання.  

Оцінювання знань студентів під час поточного контролю відбувається на 

основі таких критеріїв:  

1. Правильність відповідей (правильний, чіткий, достатньо глибокий 

виклад теоретичних понять).  

2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу й самостійність суджень.  

3. Новизна навчальної інформації; рівень використання наукових 

(теоретичних знань). 
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4. Уміння користуватися засвоєними теоретичними знаннями в 

повсякденному житті. 

5. Відповідальність студентів оцінюється й за формою, тобто з точки зору 

логічності, чіткості, виразності викладу навчальної літератури.  

З урахуванням розглянутих положень, критерії оцінювання такі:  

«Зараховано» виставляється студенту тоді, коли його відповідь 

бездоганна за змістом, формою, обсягом. Це означає, що студент повною мірою 

за програмою засвоїв увесь навчальний матеріал, викладений у підручниках та 

інших джерелах, і на практичних, семінарських заняттях, заліку дає бездоганні 

й глибинні відповіді на поставлені запитання, а також під час тестування 

демонструє знання не тільки основної, але й додаткової літератури, 

першоджерел, наводить власні роздуми, робить узагальнювальні підсумки, 

використовує знання із суміжних, галузевих дисциплін, уміє пов’язати 

вивчений матеріал з реальною дійсністю й доцільно використовує його для 

аналізу практичних завдань.  

«Незараховано» виставляється тоді, коли студент не знає значної частини 

програмного матеріалу, допускає суттєві помилки під час висвітлення понять, 

на додаткові питання відповіді несуттєві, робить велику кількість помилок під 

час усної відповіді.  

Підсумковий залік проводиться на останньому практичному занятті або 

під час сесії. Студенти, які відпрацювали всі теми практичних занять і 

самостійної роботи, залік отримують на останньому практичному занятті без 

додаткових контрольних заходів (за поточними оцінками). Студенти, які не 

відпрацювали пропущені заняття або мають незадовільні оцінки, залік 

отримують тільки після ліквідації цих недоліків. 

Розподіл балів за видами роботи та формами контролю 

     Присутність на лекційних заняттях – 1 бал, максимум 7 лекційних занять –  

7 балів, лекційний конспект – 7 балів. У цілому 14 балів за семестр. 

     Навчальний семестр включає в себе 6 практичних  занять з дисципліни. 

Рейтингова оцінка поточного модульного контролю (контрольна робота № 1 та 
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№ 2) – по 10 балів, у цілому 20 балів за семестр. Присутність на практичному 

занятті оцінюється у 2 бали, активність у – 1 бал. Підготовка до практичного 

заняття й оволодіння теоретичним матеріалом оцінюється в 4 бали. Окремо 

оцінюється написання та розкриття матеріалу в реферативній доповіді – 4 бали. 

Усього на залік – 100 балів. 
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