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План 

1.Перелік тем дисципліни «менеджмент» і кількість годин для самостійної 
роботи студентів 

2.Загальні вказівки для СРС 

3.Назви теоретичних питань і практичних робіт, які виносяться на СРС і 
методичні рекомендації до їх виконання 

Завдання 1 Завдання 7 

Завдання 2                                       Завдання 8 

Завдання 3 Завдання 9 

Завдання 4 Завдання 10 

Завдання 5 Завдання 11 

Завдання 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Згідно навчального плану на СРС з дисципліни «Менеджмент» виділяється 
30 годин 

 

Кількість цих годин по темах наступна: 

№ 

п\п 

Назва теми Кількість 

годин 
1 Вступ. Історія розвитку та суть менеджменту 4 

2 Організація як об’єкт управління 2 

3 Функції менеджменту. Планування в організації  2 

4 Організація як функція менеджменту 2 

5 Мотивація 2 

6 Управлінський контроль 2 

7 Комунікації в управлінні 2 

8 Управління групами, лідерство та керівництво 4 

9 Прийняття управлінських рішень 4 

10 Управління конфліктами та стресами 4 

11 Ефективність управління 2 

 

2.Перелік конкретних питань, що виносяться на СРС по конкретній темі, 

наводяться в тексті. 

СРС студентів з дисципліни «Менеджмент» включає такі методи 

самостійної роботи: робота з підручниками, навчальними посібниками, 
рекомендованою і довідковою літературою, законами, інструкціями, 

конспектування матеріалу, написання рефератів, творчо-пошукових робіт. 

При підготовці питань, що виносяться на СРС доцільно 
використовувати міжпредметні зв’язки. 

Для самостійного виконання кожного завдання, що виноситься на 
самостійну роботу студентів, окремо даються конкретні методичні 

рекомендації. 

 

 

 

 

 

 



3.Завдання 1. 

Вступ 

Тема 1: Історія розвитку та суть менеджменту 

На самостійну роботу виносяться питання: 

-роль вітчизняних і зарубіжних вчених у розвитку науки про 
менеджмент вдосконалення організації управління персоналом. 

-історичний розвиток передумов сучасного менеджменту. 

-сучасні теорії менеджменту. 

При підготовці даних питань, насамперед слід зрозуміти, що наука  про 
менеджмент виникла не сьогодні, не раптово, і сформована не однією 

людиною. Вона сформувалася тисячоліттями і своїм корінням входить 
глибоко у віки. Будь-який державний устрій, будь-яка організаційна людська 

діяльність передбачає, що існує об’єкт управління (те, чим управляють), і 
суб’єкт управління (той, хто управляє). 

Опрацьовуючи матеріал, необхідно ознайомитись з поглядами тих 
державних діячів і мислителів, які винесли суттєвий вклад у розвиток 

управлінської думки, чиї погляди на природу вільного підприємництва, на 
роль ринку і функції держави лягли в основу теорії і практики менеджменту; 

хто особливу увагу приділяв питанням нормування праці та організації 
робочих місць; хто заклав основи загальної теорії систем, увів поняття 

зворотного зв’язку, керованої і керуючої систем; хто сформулював ряд 
важливих правил з організації праці і кого вважають основоположником 
наукової організації праці (НОП); які вітчизняні вчені займалися проблемами 

організації виробництва й управління трудовим колективом; хто був 
засновником «школи людських стосунків». 

При підготовці доцільно скористатися схемами: 

-Вклад у сучасну науку менеджменту різних шкіл і підходів 
(Михайлов, с.53); 

-Основні напрями сучасної системи поглядів на менеджмент 

(Михайлов, с.28). 

Опрацьований матеріал законспектувати в зошит або написати реферат.  

Література 

1.Михайлов С. І. с.27-60 

2.Гірняк О. М. с. 14-20 

3.Конспект 



Після опрацювання матеріалу необхідно знати: 

1.Роль зарубіжних вчених у розвитку науки про менеджмент 

2.Роль вітчизняних вчених у розвитку науки про менеджмент 

3.Історичний розвиток передумов сучасного менеджменту 

4.Сучасні теорії менеджменту 

5.Основні напрями сучасної системи поглядів на менеджмент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завдання 2 

Тема: Організація як об’єкт управління 

На самостійне вивчення виноситься питання практичне: встановити 

відмінності між японською та американською моделями менеджменту, дати 
їм економічну оцінку. 

Завдання виконується в робочому зошиті з дисципліни «менеджмент» 
с.4-9. 

Спочатку необхідно ознайомитись з основними економічними 

показниками діяльності найбільших фірм та банків Японії (таблиця 3, с.6-7) 
та США (таблиця 4, с.7-8). 

Після цього ознайомитись із галузями господарства та їх кодовими 
характеристиками (завдання 2, с.5-6). Отже, необхідно скласти список фірм 

США і за кодовими характеристиками визначити галузь виробництва, до якої 
вони відносяться. Скласти список фірм і банків Японії за кодовими 

характеристиками визначити галузь господарства, до якої вони відносяться. 

Наступним виконується завдання 2 на с.4 – порівнюєте показники між 
двома великими державами, даєте їм економічну оцінку. 

Останнім виконується завдання 1 с.4 робочого зошита – заповнюєте 
таблицю 1 с.4-5 «Відмінності японського і американського бізнесу». 

Під час виконання даного  завдання доцільно скористатися таблицею 

«Відмінності японського і американського бізнесу» у навчальному посібнику 
С. І. Михайлова с.46-48. 

Після виконання завдання необхідно знати: 

-поняття «модель менеджменту» 

-характеристику Американського менеджменту 

-характеристику Японського менеджменту 

Уміти: 

-аналізувати модель менеджменту 

-робити порівняльний аналіз і давати економічну оцінку різних 
моделей менеджменту. 

Література: 

1.Михайлов С. І. с.45-48 

2.Інтернет 



3.Конспект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завдання 3 

Тема: Функції менеджменту. Планування в організації 

На самостійну роботу виноситься практичне завдання і складання 

бізнес-плану розвитку підприємства. 

Завдання виконується в практичному зошиті на с.11-16 згідно 

методичних вказівок щодо виконання завдання. 

Планування – це важлива функція управління підприємством (фірмою). 

Планування – це об’єктивно необхідний процес визначення цілей 
діяльності на певний період, а також засобів, способів та умов їх досягнення. 

Бізнес-план – плановий документ, а процес розробки бізнес-плану – 
один із видів планування. 

Бізнес-план – письмовий документ, в якому викладено сутність і 

способи реалізації підприємницької ідеї, охарактеризовано ринкові, 
організаційні та фінансові аспекти майбутнього бізнесу й особливості 
управління ним. 

Література: 

1.Михайлов С. І. с.106-112 

2.Гірняк О. М. с.48-55 

3.Виноградський М. Д. с.71-82 

4.Конспект 

Після виконання завдання необхідно знати: 

-методику планування 

-характеристику бізнес-плану 

Уміти: 

-характеризувати підприємство у ринковому середовищі 

-розробляти бізнес-план розвитку підприємства. 

 

 

 

 



Завдання 4 

Тема: Організація як функція менеджменту 

На самостійну роботу виносяться питання: 

-принципи формування організаційних структур управління 
виробництвом та їх розвиток. 

При підготовці даного питання  насамперед необхідно знати, що на цей 

час в економіці країни існують різні форми господарювання. Тому можуть 
застосовуватися різні типи організаційних структур управління залежно від: 

-масштабів виробництва 

-виробничо-технологічних особливостей 

-стратегічних і поточних завдань діяльності підприємства 

-характеру середовища 

Організаційну структуру управління визначають принципи. Основні 

принципи наведені в навчальному посібнику Михайлова С. І. 

Необхідно їх опрацювати, охарактеризувати кожен принцип у 

конспекті. Можна написати реферат. 

Література: 

1.Михайлов С. І. с.136-137 

2.Гірняк О. М. с.60-88 

3.конспект 

4.інтернет 

Після виконання завдання необхідно знати: 

-від чого залежить застосування різних типів організаційних структур 

управління? 

-основні принципи, які визначають організаційну структуру 
управління. 

 

 

 

 



Завдання 5 

Тема: Мотивація 

На самостійну роботу виноситься завдання: 

Аналіз використання теорії мотивації дій управління людьми. 

Завдання виконується в практичному зошиті с.22-25. Воно складається 
з методичних вказівок щодо виконання завдання і практичного завдання.  

Для виконання практичного завдання 1 необхідно  знати теорії  

мотивації. Для розуміння теорії мотивації необхідно усвідомити зміст 
головних понять – «потреби» і «винагороди». 

Потреби – це фізіологічне чи психічне відчуття нестачі у чомусь або у 
комусь, переконання у тому що чогось, чи когось бракує. 

Потреби працівників деякою мірою розрізняються залежно від 

декількох причин: віку працівників, виду трудової діяльності, рівня 
професійної підготовки, природно-кліматичних умов, національних 
особливостей, традицій, звичаїв, звичок, рис характеру, родинного стану.  

Виділяють первинні і вторинні потреби. Первинні – це фізіологічні, 

вони закладені генетично. Конкретно – це потреба в їжі, теплі, відпочинку. 

Вторинні потреби носять психологічний характер – потреба в успіху, 
повазі, владі, приналежності до чого-небудь чи кому-небудь. 

«Винагороди» - це все те, що людина вважає цінним для себе,чого вона 
прагне досягти і чим би хотіла володіти. 

Внутрішні винагороди – дає сам процес виконання роботи: відчуття 
досягнення результату, успіху, самоповаги, дружба та спілкування і ін.  

Зовнішні винагороди – це все те, що пропонує працівникові організація 

за виконання службових обов’язків. Сюди належить зарплата, додаткові 
пільги, премії та різні виплати, просування по службі. 

«Гігієнічні чинники» - це пов’язані з оточуючим середовищем, у якому 
здійснюється праця (виконується робота), мотивації – з характером та 

змістом роботи праці – результати (ЗП-Р). 

Витрати – це співвідношення витраченими зусиллям та отриманими 
результатами. 

Результати – винагорода (Р-В) – очікування певних винагород чи 
заохочень у відповідь на досягнутий рівень результатів. 



Цінність винагороди (валентність) -  чинник, що визначає мотивацію в 
теорії очікування. Внаслідок отримання певної винагороди виникає ступінь 

відносного задоволення чи незадоволення. 

ЗП-Р, Р-В, валентність – це три чинники, які відносяться до теорії 

очікування, яка є складовою частиною процесуальних теорій мотивації. 

Література: 

1.Михайлов С. І. с.153-170 

2.Гірняк О. М. с.88-105 

3.конспект 

4.інтернет 

Після виконання завдання студент повинен знати: 

-суть теорії мотивації; 

-характеристику теорії мотивації; 

-значення сучасних теорій мотивації. 

Уміти: 

-обгрунтувати сучасні теорії мотивації 

-знаходити місце застосування теорій мотивації в управлінні людьми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завдання 6 

Тема: Управлінський контроль 

На самостійну роботу виноситься завдання: 

Визначення коефіцієнту без дефектності праці і величини премії 
управлінського персоналу. 

Завдання виконується в робочому зошиті на с.25-27. 

На багатьох підприємствах та організаціях для контролю за якістю 

праці використовується показник рівня без дефектності праці управлінського 
персоналу, який розраховується за спеціальною формулою. 

Дана формула наведена в зошиті. Крім того, додається числова оцінка 
кожного порушення і таблиця вихідних даних про кількість порушень при 

виконанні завдань. 

Література: 

1.Михайлов С. І. с.170-186 

2.Гірняк О. М. с.105-121 

3.конспект 

Після виконання завдання необхідно знати: 

-поняття контролю та його види; 

-механізм дії системи контролю; 

-необхідність проведення контролю. 

Уміти: 

-застосовувати механізм дії контролю за діяльністю управлінських 
працівників; 

-визначати коефіцієнт бездефектності праці і величину премії 
управлінського персоналу. 

 

 

 

 

 



Завдання 7 

Тема: Комунікації в управлінні 

На самостійну роботу виноситься практична робота, яка складається з 

двох частин: 

-Інформація та комунікації в менеджменті 

-Організація проведення нарад, зборів, бесід та комерційних 

переговорів. 

Завдання виконується в практичному зошиті на с.27-34. 

Виконання практичної роботи базується на глибокому знанні 

теоретичного матеріалу. Найперше це правильно співвідносити зміст понять 
«інформація», «комунікація», «комунікаційний процес». 

«Комунікація» - це обмін інформацією між двома й більшою кількістю 

людей. Основним матеріалом комунікації є інформація. 

Інформація – це сукупність повідомлень, які відображають конкретний 

стан явища, події, виробничо-господарської діяльності. 

Використовується інформація за допомогою комунікаційного процесу.  

Комунікаційний процес – це процес обміну інформацією на засадах 

використання певних складових та реалізації відповідних етапів з метою 
розв’язання конкретної проблеми. 

Виконання першого завдання необхідно почати з уважного 

ознайомлення з тими методичними вказівками щодо виконання завдання, які 
даються в практичному зошиті на с.27-28, а потім дати відповіді на ті 
питання, що стосуються співбесіди при прийнятті на роботу. 

Література: 

1.Михайлов С. І. с.229-246 

2.Гірняк О. М. с.134-151 

3.конспект 

Після виконання завдання необхідно знати: 

-поняття комунікації, інформації та інформаційного процесу; 

-правила ефективного спілкування менеджера; 

-роль комунікацій у досягненні мети. 

Уміти: 



-слухати  співрозмовника, дати поради; 

-правильно і точно висловлювати власну думку; 

-правильно вести себе із співрозмовником в ролі роботодавця і в ролі 

претендента на посаду. 

Для виконання другого завдання необхідно максимально використати 

теоретичний матеріал про наради і збори, ділові бесіди, комерційні 
переговори. 

Наради і збори – це форма колективного обміну інформацією, що 

закінчується прийняттям конкретних рішень. 

Ділова бесіда – це форма обміну інформацією між двома або 

декількома особами у «вузькому колі». 

Комерційні переговори є складовою управлінської діяльності і служать 
налагодженню корпоративних зв’язків. 

Переговори – це не просто розв’язання проблеми або прийняття 
рішень, а й знаходження різних умов, які сприяють досягненню мети 

кожного. 

Література: 

1.Михайлов С. І. с.246-259 

2.конспект 

Після виконання завдання необхідно знати: 

-поняття зборів, суть комерційних переговорів; 

-роль комерційних переговорів; 

-структуру підготовки та процедуру ведення нарад, зборів. 

Уміти: 

-визначати помилки у процедурі підготовки та ведення зборів; 

-робити економічну оцінку правильності ведення комерційних 
переговорів; 

-проводити збори. 

 

 

 



Завдання 8 

Тема: Управління групами, лідерство та керівництво 

На самостійну роботу виноситься практична робота, яка складається з 

двох частин: 

-менеджмент персоналу; 

-складання проекту своєї кар’єрограми, яку можна було б 

запропонувати керівництву фірми. 

Завдання виконується в практичному зошиті на с.44-45. 

Для виконання першого завдання в першу чергу знати, що головним 

елементом будь-якої системи управління є персонал. 

Менеджмент персоналу – це процес планування, підбору, підготовки, 
оцінки і безперервного навчання, спрямований на раціональне використання 

працівників і підвищення ефективності діяльності організації. 

Література: 

1.Михайлов С. І. с.275-290 

2.конспект 

Після виконання завдання необхідно знати: 

-поняття менеджмент персоналу; 

-методику атестації робочих місць; 

-методи добору і розстановки кадрів. 

Уміти: 

-характеризувати кадри підприємства; 

-визначати ефективні методи добору і розстановки кадрів. 

Для виконання завдання 2 необхідно знати, що кар’єра – це суб’єктивні 

усвідомлені судження працівника про його трудове майбутнє, шляхи 
самовираження і задоволення працею; це просування по службі, зміна 

навичок, здібностей, кваліфікованих можливостей і розмірів винагород, 
пов’язаних з діяльністю працівниками. 

Розрізняють два види кар’єри: 

1.Професійна 

2.Внутріорганізаційна. 



Внутрішньоорганізаційна реалізується в трьох напрямках: 

-вертикальний 

-горизонтальний 

-центроспрямований. 

Є чотири основні моделі кар’єри: «трамплін», «драбина», «гадюка», 
«перехрестя». 

Література: 

1.Михайлов С. І. с.284-290 

2.конспект 

Після виконання завдання необхідно знати: 

-поняття кар’єри, моделі кар’єри; 

-управління кар’єрою; 

-процес планування і розвитку кар’єри. 

Уміти: 

-характеризувати моделі кар’єри; 

-розробляти власну кар’єрограму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завдання 9 

Тема: Прийняття управлінських рішень 

На самостійну роботу виносяться два завдання: 

-вирішення ситуацій розробки, прийняття та реалізації управлінських 
рішень; 

-оцінка майстерності керівника, якості і риси керівника, що досягає 

успіху. 

Практична робота перша виконується в робочому зошиті на с.36-41 
згідно тих рекомендацій і завдань, які наведені. 

Якісне виконання самостійної роботи залежить від знань теоретичного 
матеріалу про управлінські рішення, а також попередніх тем. 

Управлінське рішення – це результат конкретної управлінської 

діяльності менеджера. 

Управлінське рішення – це результат аналізу, прогнозування, 

оптимізації, економічного обґрунтування і вибору альтернативи з безлічі 
варіантів досягнення конкретної мети системи менеджменту. 

Основними факторами, що роблять вплив на якість управлінського 

рішення, є застосування до системи менеджменту наукових підходів і 
принципів, методів моделювання, автоматизації управління, мотивації 
якісного рішення. 

В прийнятті будь-якого рішення присутні в різній мірі три моменти: 

інтуїція, судження і раціональність. 

Рішення приймаються людьми, де їх характер багато в чому несе на 

собі відбиток особистості менеджера. 

У зв’язку з цим прийнято розрізняти урівноважені, імпульсивні, 
інертні, ризиковані й обережні рішення. 

Література: 

1.Михайлов С. І. с.259-268 

2.Гірняк О. М. с.181-200 

3.конспект 

Після виконання практичної роботи необхідно знати: 

-роль документа в роботі менеджера; 

-характеристику основних видів документів; 



-суть та роль управлінських рішень. 

Уміти: 

-оформляти управлінські документи 

-приймати ефективні управлінські рішення. 

Що стосується другого завдання, то в практичному зошиті достатньо 
описана Карта оцінки якостей таких, як організаторські здібності, 

ініціативність і діловитість, творчі здібності керівника. Це дає можливість 
успішно виконати практичну роботу, заповнити таблиці. 

Крім того, можна скористатися літературою: 

1.Михайлов С. І. с.151-180 

2.Гірняк О. М. с.290-300 

3.конспект 

Після виконання практичної роботи необхідно знати: 

-поняття авторитету, лідерства; 

-характеристику якостей лідера. 

Уміти: 

-характеризувати якості керівника-лідера; 

-визначати лідера методом соціометрії; 

-розробляти шляхи вдосконалення керівника колективом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завдання 10 

Тема: Управління конфліктами та стресами 

На СРС виносяться два завдання: 

-конфлікт та його вирішення в колективі; 

-методика вирішення конфлікту шляхом розв’язання проблеми. 

Практичні роботи виконуються в практичному зошиті з менеджменту 
на с.56-58 і відповідно с.59-63. 

Для вирішення конфліктів в колективі треба бути добре обізнаним з 
природою конфлікту, його складовими та типами. 

Насамперед слід знати, що конфлікти продовжуються протиріччями.  

Конфлікт – це зіткнення протилежних цілей, позицій, думок і поглядів 
суб’єктів взаємодії. Конфлікт можна визначити як відсутність згоди між 

двома або більше сторонами, які можуть бути фізичними особами або 
групами. 

Конфліктна ситуація – протиречиві позиції сторін з будь-якого 

приводу, прагнення до протилежних цілей, неспівпадання інтересів, бажань.  

Управління конфліктною ситуацією потребує визначення основних 

типів конфліктами, причин їх виникнення та методів розв’язання. 

Внутрішньоособистий конфлікт – може виникнути за низької 
задоволеності роботою, малою впевненістю в собі й організації, а також зі 

стресом. 

Міжособистісний конфлікт – це зіткнення особистостей. Люди з 

різними рисами характеру, поглядами і цінностями іноді просто не в змозі 
ладити один з одним. Погляди і цілі таких людей дуже відрізняються і кожен 

з них не сприймає позицію іншого. 

Конфлікт між особистістю і групою – хоча ця людина, думка якої 
відрізняється від думки групи може приймати близько до серця інтереси 
організації, її все рівно можна розглядати як джерело конфлікту, тому, що 

вона йде проти думки групи. 

Міжгруповий конфлікт – найчастіше між профспілкою і 
адміністрацією. 

Література: 

1.Михайлов С. І. с.305-311 

2.Гірняк О. М. с. 201-209 



3.конспект 

Після виконання практичної роботи необхідно знати: 

-поняття конфлікту, конфліктної ситуації; 

-схему розвитку конфлікту. 

Уміти: 

-класифікувати конфлікти; 

Виконання другого практичного завдання вимагає вміння аналізувати 

конфлікті ситуації і вирішувати конфлікт шляхом розв’язання проблеми.  

Необхідно вивчити міжособистісні стилі вирішення конфліктів – 
ухилення, згладжування, примушення, компроміс і вирішення проблеми.  

Вирішення проблеми – це визнання розбіжностей у думках і готовність 
ознайомитися з іншими точками зору, щоб краще зрозуміти причини 

конфлікту та знайти вихід, прийнятний для всіх сторін. 

У практичному зошиті в додатку 3, с.61 дана характеристика «важких 
людей», яка допоможе вирішити конфліктні ситуації. 

Література: 

1.Михайлов С. І. с.313-317 

2.Гірняк О. М. с.210-214 

3.конспект 

Після виконання завдання необхідно знати: 

-поняття конфлікту, конфліктної ситуації 

-схему розвитку конфлікту 

-методи вирішення конфліктів. 

Уміти: 

-класифікувати конфлікти; 

-застосовувати методи вирішення конфлікту; 

-характеризувати поведінку людей при різних конфліктних ситуаціях.  

 

 

 



Завдання 11 

Тема: Ефективність управління 

На самостійну роботу виноситься завдання: 

-Вирішення ситуацій, пов’язаних з управлінням фінансовими 
ресурсами. 

Завдання виконується в практичному зошиті на с. 74-75. 

Найпершим необхідно знати, що фінансовий менеджмент – це система 

принципів і методів розробки і реалізації управлінських рішень, пов’язаних з 
формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів підприємств 
і організацією обороту його грошових ресурсів. 

Слідуючим є необхідність детально розібратись на вирішення яких 

завдань спрямований фінансовий менеджмент. 

Об’єктом управління фінансового менеджменту виступають фінанси 
підприємства і його фінансова діяльність. 

Практична робота передбачає вирішення ситуацій, пов’язаних з 
управлінням фінансовими ресурсами. 

Для цього необхідно вивчити етапи процесу управління фінансовими 

ресурсами на рівні організаційної системи. Таких етапів – 7. 

Література: 

1.Михайлов С. І. с.361-366 

2.конспект 

Після виконання завдання необхідно знати: 

-методику проведення розрахунків по кредиту; 

-суть лізингу; 

-методику проведення лізингових розрахунків. 

Уміти: 

-проводити фінансові розрахунки по кредитах. 

-проводити розрахунки по лізингах. 

 

 

   



 

 

 

 

 

 


