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Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і
індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання – (ауд. – 47%, сам.раб. – 25%, інд.раб. – 28%)
для заочної форми навчання –

2. Мета та завдання навчальної дисципліни «Менеджмент»
Мета: формування системи фундаментальних знань з менеджменту,
способів, механізмів та інструментарію системного, управління організацією.
Завдання: вивчення сутності, основних понять і категорій менеджменту;
складових елементів, етапів, інструментів реалізації та забезпечення взаємозв'язків
функцій управління; процесів прийняття і методів обґрунтування управлінських
рішень; набуття вмінь використовувати базові інструменти управління
організацією.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
- сутність основних понять і категорій менеджменту та управління;
- історія розвитку менеджменту;
- принципи та функції менеджменту;
- суть організації та взаємозв’язку її внутрішніх елементів та зовнішнього
середовища;
- система методів управління;
- зміст процесів та технології управління;
- основи планування, здійснення мотивування та контролювання;
- організація взаємодії та повноважень;
- зміст та характеристика основних типів організаційних структур
управління;
- прийняття рішень у менеджменті;
- інформаційне забезпечення процесу управління;
- керівництво та лідерство, стилі управління;
- теорія конфліктів;
- організаційна культура;
- етика відповідальності у менеджменті;
- ефективність управління.
вміти:
- визначати місію та цілі;
- аналізувати та будувати різні типи організаційних структур управління
організацій;
- налагоджувати ефективні комунікації у процесі управління;
- здійснювати делегування;
- застосовувати технологію розроблення, прийняття та реалізації
управлінських рішень;
- проводити профілактику та вирішувати конфлікти;
- формувати організаційну культуру;
- здійснювати самоменеджмент;
- долати опір організаційним змінам;
- визначати та оцінювати ефективність менеджменту.

3. Програма навчальної дисципліни
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ
Тема 1. Поняття і сутність менеджменту
Організація як об`єкт управління. Поняття “організація”. Ознаки та
загальні риси організацій як об'єктів управління. Поділ праці в
організації та необхідність управління. Організація як відкрита система.
Зовнішнє та внутрішнє середовище організації. Базові моделі організації
та відповідні до них концепції управління організацією.
Еволюція поглядів на сутність менеджменту. Співвідношення
категорій“управління”,“менеджмент”,“адміністрування”,“керування”.
Емпіричний підхід до менеджменту. Управління як наука і мистецтво.
Функції менеджменту. Цикл менеджменту. Сучасне тлумачення ролі і
сутності менеджменту.
Менеджери в організації. Ознаки діяльності менеджера. Розподіл
управлінської праці. Сфери менеджменту. Рівні менеджменту. Ролі
менеджера в організації за Г. Мінцбергом. Якості, необхідні менеджерам.
Перспективна модель менеджера.
Література: 4, 11, 14, 16; 20, 21.
Тема 2. Розвиток науки управління
Виникнення
науки
менеджменту
та
напрямки
еволюції
управлінської думки. Передумови виникнення науки управління. Підходи
до класифікації напрямків розвитку науки управління. Загальна
характеристика еволюції наукових підходів до управління організаціями.
Ранні теорії менеджменту. Класична теорія менеджменту (школа
наукового управління й адміністративна школа управління): напрямки і
цілі досліджень; основні здобутки; значення для сучасної практики;
обмеженість. Неокласична теорія менеджменту(школа людських стосунків
та школа організаційної поведінки): спрямованість досліджень; внесок у
розвиток науки
управління;
основні
недоліки.
Кількісна
теорія
менеджменту: основні ідеї; внесок у розвиток теорії управління; напрямки
використання досягнень.
Інтегровані підходи до управління. Спільні риси інтегрованих
підходів до управління. Сутнісна характеристика процесного, системного
та ситуаційного підходів до управління: основні ідеї; внесок у розвиток
науки управління; практичне застосування.
Сучасні напрямки розвитку науки управління. Тенденція посилення
технократичного аспекту менеджменту. Орієнтація на технічні та
технологічні
нововведення.
Гуманізація
управління.
Глобалізація
менеджменту. Об'єднання інтересів бізнесу, суспільства і людини. Модель
"конкуруючих цінностей" Р. Куінна.
Література: 1, 2, 4, 10, 14, 15, 16; 19, 21.

Тема 3. Основи теорії прийняття управлінських рішень. Методи
обґрунтування управлінських рішень
Поняття і моделі прийняття рішень. Розширене та вузьке
розуміння категорії “прийняття рішень”. Місце прийняття рішень у процесі
управління. Моделі теорії прийняття
рішень: класична; поведінкова;
ірраціональна.
Процес прийняття рішень. Інтуїтивна та раціональна технології
прийняття рішень. Етапи раціональної технології прийняття рішень:
діагноз проблеми; накопичення інформації про проблему; опрацювання
альтернативних варіантів; оцінка альтернатив; прийняття рішення. Людський
та організаційний фактори у процесі прийняття рішення. Індивідуальне та
групове прийняття рішень(модель Р. Роскіна, модель Врума-Йеттона, модель
Врума-Джаго).
Методи творчого пошуку альтернативних варіантів. Класифікація
методів
творчого
пошуку
альтернативних
варіантів.
Методи
індивідуального творчого пошуку альтернатив. Методи колективного
творчого
пошуку альтернатив. Методи активізації творчого пошуку
альтернативних варіантів.
Класифікація
методів
обґрунтування
управлінських
рішень.
Кількісні та якісні методи. Можливості та сфери застосування
аналітичних, статистичних,
теоретико-ігрових
методів
та
методів
математичного програмування.
Інструменти обґрунтування управлінських рішень. Кількісні та
якісні методи прогнозування. Сутнісна характеристика методу “платіжної
матриці”. Побудова “дерева рішень” та вибір оптимального варіанту.
Обґрунтування рішень в умовах невизначеності. Теоретико-ігрові
методи. Критерії теорії статистичних рішень: песимізму, оптимізму,
коефіцієнту оптимізму, Лапласа, жалю. Методи теорії ігор. Експертні
методи прийняття рішень: метод простого ранжування; метод вагових
коефіцієнтів.
Література: 1, 3, 5, 8, 12, 14, 19, 21.
Тема 4. Ефективність управління
Ефективність
діяльності
організації.
Поняття “організаційна
ефективність”.
Видова
класифікація
ефективності
організації:
індивідуальна, групова,
загально організаційна.
Особливості
оцінки
ефективності діяльності організації.
Підходи до вивчення організаційної ефективності: цільовий;
системний; параметричний, з урахуванням фактору часу. Критерії
ефективності організаційної діяльності.
Ефективність управління. Поняття “ефективність управління”.
Підходи
до
визначення
ефективності
управління:
цільовий;
функціональний; композиційний; множинний; поведінковий. Показники
ефективності управлінської діяльності. Напрямки підвищення ефективності
управління організацією.
Література: 6, 8, 13, 14, 15, 19, 20.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.
ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Тема 5. Планування в організації
Поняття і сутність планування в системі управління. Поняття
“планування”. Місце планування серед функцій управління. Основні
елементи системи планування. Етапи процесу планування: визначення
цілей; розробка стратегії; надання стратегії конкретної форми.
Типи планів в організації. Стратегічні та оперативні плани.
Короткотермінові та довготермінові плани. Завдання та орієнтири.
Ситуаційні фактори планування.
Цілі управлінського планування. Поняття “мета” в управлінні та
класифікація цілей організації. Вимоги до вірно сформульованих цілей.
Традиційний процес постановки цілей. Концепція управління за цілями
(концепція МВО): сутність, основні етапи, переваги та недоліки.
Стратегічне планування в організації. Поняття “стратегія”. Елементи
стратегії. Рівні стратегії: загально корпоративна стратегія; стратегія
бізнесу; функціональна стратегія; піраміда стратегій. Процес стратегічного
планування: визначення місії фірми; зовнішній та внутрішній аналіз;
SWOT-аналіз; визначення конкретних цілей діяльності організації; аналіз
стратегічних альтернатив та вибір стратегії. Методи вибору загально
корпоративної стратегії. Вибір стратегії бізнесу(типові стратегії за М.
Портером). Функціональні стратегії.
Надання стратегії конкретної форми. Тактичні та оперативні плани.
Програми. Політика. Стандартні операційні процедури. Правила.
Література: 4, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 19, 21.
Тема 6. Організація як функція управління
Сутність функції організації та її місце в системі управління.
Поняття “організація” та “організаційна діяльність”. Основні складові
організаційної діяльності.
Організаційна
структура
як
результат
організаційної діяльності: ступінь складності; ступінь формалізації; ступінь
централізації. Поняття “схема організаційної структури управління”.
Основи теорії організації. Загальна характеристика класичної теорії
організації: універсальні принципи управління А. Файоля; модель
“ідеальної бюрократії” М. Вебера. Поведінковий підхід в теорії
організації: системи організації за Р. Лайкертом. Ситуаційний підхід в
теорії організації: основні результати дослідження впливу технології,
розмірів організації, зовнішнього середовища і стратегії на організаційну
структуру. Сучасні напрямки розвитку теорії організації.
Основи організаційного проектування. Сутнісна характеристика
проектування
робіт
в
організації.
Методи
проектування
і
перепроектування робіт в організації. Основні положення моделі
характеристик роботи Хекмена-Олдхема. Поняття, принципи класифікації
та базові схеми департаменталізації. Делегування повноважень: поняття;
елементи процесу делегування; типи повноважень(лінійні, штабні,

функціональні). Централізація і децентралізація. Діапазон контролю
і
фактори, що впливають на його величину. Висока і плоска структури
організації. Механізми вертикальної і горизонтальної координації робіт і
видів діяльності в організації.
Типи організаційних структур управління. Лінійна, функціональна,
лінійно-функціональна, дивізіональна, матрична організаційні структури.
Мережеві організаційні структури. Переваги та недоліки різних типів
організаційних структур. Фактори формування організаційної структури
управління. Методи вибору типу організаційної структури.
Управління організаційними змінами. Сутність організаційних змін.
Модель процесу організаційних змін К. Левіна. Загальна характеристика
процесу організаційних змін. Причини опору організаційним змінам.
Стратегії
подолання опору змінам.
Вибір
тактики проведення
організаційних змін.
Література: 2, 5, 6, 10, 13, 17, 20, 21.
Тема 7. Мотивація
Поняття і сутність мотивації. Мотивація як фактор забезпечення
успіху діяльності організації. Поняття "потреби", "спонукання", "стимули",
"мотивація".
Внутрішнє
і
зовнішнє
винагородження.
Сутність
мотивування. Зміст основних етапів і послідовність їх реалізації в моделі
процесу мотивації.
Теорії змісту мотивації. Сутність змістовного підходу до вивчення
мотивації. Основні положення ключових теорій змісту мотивації: теорії
ієрархії потреб А. Маслоу, теорії ERG К. Альдерфера, теорії набутих
потреб Д. Мак Клелланда, теорії “мотиваційної гігієни” Ф. Герцберга.
Метод збагачення праці. Порівняльний аналіз теорій змісту мотивації.
Теорії процесу мотивації. Концепція процесного підходу до
вивчення мотивації. Сутнісна характеристика основних теорій процесу
мотивації: теорії сподівань В. Врума, теорії справедливості С. Адамса,
комплексної теорії мотивації Портера-Лоулера. Практична цінність теорій
процесу мотивації. Проблеми мотивації в сучасній практиці управління.
Література: 3, 4, 10, 14, 16, 17, 21.
Тема 8. Управлінський контроль
Поняття та процес контролю. Поняття “контроль” та його місце в
системі управління. Етапи процесу контролю: вимірювання процесів;
порівняння реального виконання із стандартами; оцінка та реакція.
Модель процесу контролю. Види управлінського контролю: попередній;
поточний; заключний. Порівняльна характеристика видів управлінського
контролю.
Класифікація інструментів управлінського контролю. Фінансовий
контроль та його основні складові. Сутність та складові операційного
контролю. Контроль поведінки працівників: модель; методи оцінки
реального виконання; прямий управлінський контроль; замінники прямого
управлінського контролю.

Ефективність контролю. Основні характеристики ефективної
системи контролю. Дисфункціональний ефект системи контролю та методи
його подолання.
Література: 1, 2, 3, 7, 12, 16, 18, 19.
Тема 9. Лідерство
Поняття та природа лідерства. Співвідношення категорій “вплив”,
“влада”, “залежність”, “лідерство”. Класифікація джерел влади в організації
за Дж. Френчем та Б. Рейвеном. Модель джерел влади К. Хейлса.
Лідерство як механізм сполучення різних джерел влади. Порівняльна
характеристика менеджера і лідера.
Теорія особистих якостей лідера. Основна ідея і завдання підходу
до вивчення лідерства з позицій особистих якостей. Шкала найсуттєвіших
характеристик лідера за Є. Гізеллі. Класифікація особистих якостей успішних
керівників за Р. Стогділлом. Основні результати досліджень теорії
особистих якостей лідера.
Концепції поведінки лідера. Поняття “стиль керування” та “діапазон
стилів керування”.“Теорія Х” і“Теорія Y” Д. МакГрегора. Автократичний
і демократичний стилі керування. Концепція трьох стилів керування К. Левіна.
Двофакторна модель лідерства вчених університету штату Огайо.
Концепція лідерства Р. Лайкерта. Модель типів управління Р. Блейка та
Дж. Моутон. Висновки за результатами досліджень поведінкових концепцій
лідерства.
Концепції
ситуаційного
лідерства.
Загальна
характеристика
ситуаційного підходу до лідерства. Континуум лідерської поведінки
Танненбаума-Шмідта. Модель ситуаційного лідерства Ф. Фідлера. Модель
ситуаційного лідерства П. Херсі і К. Бланчарда. Модель"шлях-мета"
Хауса-Мітчелла. Основні здобутки ситуаційного підходу до вивчення
лідерства.
Сучасні концепції лідерства. Сучасні підходи до лідерства як
поєднання
традиційних
та
ситуаційного
підходів.
Концепція
атрибутивного лідерства. Модель харизматичного лідерства. Концепція
перетворюючого (трансформуючого) лідерства. Інтерактивні та сервісні
керівники.
Література: 1, 4, 11, 12, 16, 18, 20.
Тема 10. Комунікації в управлінні
Поняття і процес комунікації. Поняття “комунікація” та її роль в
системі управління організацією. Елементи комунікації(відправник,
одержувач, повідомлення, канал комунікації, перешкоди комунікації).
Модель процесу комунікації. Зміст основних етапів процесу комунікації
(формування концепції комунікації, кодування, передавання повідомлення по
каналу комунікації, декодування, інтерпретація та оцінка повідомлення,
зворотний зв’язок).
Міжособові та організаційні комунікації. Поняття "міжособові" та
"організаційні" комунікації. Усна, письмова та невербальна комунікації, їх

форми, переваги та недоліки. Ситуаційна модель вибору носія інформації
Ленгела-Дафта. Формальні та неформальні організаційні комунікації. Види
формальних комунікацій: нисхідні, висхідні, горизонтальні. Роль
неформальних комунікацій в системі управління. Поняття "комунікаційна
мережа". Типи комунікаційних мереж в групах. Централізовані й
децентралізовані
комунікаційні
мережі.
Модель
вибору
типу
комунікаційної мережі в групі. Мережі неформальної комунікації. Відкриті
комунікації та діалог.
Управління
організаційними
комунікаціями.
Індивідуальні
перешкоди на шляху ефективної комунікації. Організаційні комунікативні
бар’єри. Шляхи подолання перешкод до ефективної комунікації. Модель
вибору стилю комунікації. Розвиток індивідуальних навичок комунікації.
Література: 1, 2, 5, 11, 15, 17, 19, 20.
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5. Теми семінарських (практичних) занять
№
з/п
1
2
3

Назва теми

Поняття і сутність менеджменту
Розвиток науки управління
Основи теорії прийняття управлінських рішень.
Методи обґрунтування управлінських рішень
4 Планування в організації
5 Організація як функція управління
6 Мотивація
7 Управлінський контроль
8 Комунікації в управлінні
Разом:

Кількість
годин
2
4
4
3
3
2
3
1
22

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ
Семінарське заняття № 1,2,3. Поняття і сутність менеджменту. Розвиток
науки управління
План
1. Організація як об'єкт управління.
2. Еволюція поглядів на сутність менеджменту.
3. Виникнення науки менеджменту та напрямки еволюції управлінської
думки.
4. Ранні теорії менеджменту.
5. Інтегровані підходи до управління.
6. Сучасні напрямки розвитку науки управління.
7. Менеджери в організації.
Питання для самоконтролю та обговорення на семінарському занятті:
1. Що таке організація та які загальні риси мають всі організації як об'єкти
управління ?
2. Які фактори обумовлюють необхідність управління організацією?
Поясніть.
3. Що таке зовнішнє і внутрішнє середовище організації? З яких компонент
вони складаються ?
4. За яким критерієм зовнішнє середовище організації поділяють на
середовище прямого і непрямого впливу ?
5. Які базові моделі організації виникли в процесі їх еволюції ? Дайте
загальну характеристику кожній з них.
6. Які концепції управління сформувалися на основі базових моделей
організації ?
7. Які ви знаєте основні підходи до визначення категорії "менеджмент" ?

8. Дайте визначення категорії менеджмент у широкому та вузькому
розумінні.
9. Поясніть сутність менеджменту як процесу реалізації функції управління.
10. Як ви розумієте категорії "результативність" та "ефективність" ? Чим
вони відрізняються ?
11. Охарактеризуйте основні передумови виникнення науки управління.
12. Охарактеризуйте логіку (основні етапи) розвитку науки управління.
13. У чому полягає сутність ідеї представників школи наукового управління?
Охарактеризуйте роль Ф.Тейлора у розвитку науки управління.
14. Що нового в науку управління внесла адміністративна школа? У чому
виявляється обмеженість класичної теорії менеджменту?
15. На який з елементів системи управління робили наголос представники
школи організаційної поведінки та школи людських стосунків? Як ви
оцінюєте їх внесок в теорію і практику менеджменту?
16. Розкрийте основні положення кількісної теорії менеджменту. Визначте
вплив кількісної школи на розвиток управлінської думки.
17. Сформулюйте причини виникнення інтегрованих підходів до управління.
У чому ви бачите відмінності одномірних (ранніх) та інтегрованих
підходів до управління?
18. Поясніть сутність процесного підходу до управління. У чому сильні та
слабкі сторони процесного підходу до управління?
19. Розкрийте основні положення системного підходу до управління. Як
системна концепція вплинула на розвиток науки управління?
20. Охарактеризуйте сутність і особливості ситуаційного підходу до
управління. В основу яких сучасних концепцій менеджменту покладено
ідеї ситуаційного підходу?
21. Дайте стислу характеристику сучасних тенденцій розвитку науки
управління.
22. Як ви розумієте сутність моделі “конкуруючих цінностей” Р.Куінна?
Охарактеризуйте її побудову.
23. У чому полягають особливості управлінської діяльності порівняно з
іншими видами діяльності ? Які ознаки діяльності менеджера ?
24. Які рівні та які сфери діяльності менеджменту виділилися в процесі
поділу управлінської праці ? Охарактеризуйте відмінності в діяльності
менеджерів вищого, середнього і нижчого рівнів управління.
25. Які ролі виконують менеджери в організації. ? Як ви їх розумієте ?
Наведіть приклади.
26. Які специфічні особисті якості необхідні менеджерам ? Під впливом яких
факторів і як формуються перспективна модель менеджера.
Семінарське (практичне) заняття № 4,5. Управлінські рішення.
Методи обґрунтування управлінських рішень
План
1. Суть поняття управлінських рішень.

2. Етапи процесу прийняття та реалізації управлінських рішень. 3.
Методи творчого пошуку альтернативних варіантів.
4. Класифікація методів обґрунтування управлінських рішень. 5.
Інструменти обґрунтування управлінських рішень.
6. Обґрунтування рішень в умовах невизначеності.
Питання для самоконтролю та обговорення на семінарському занятті:
1. Що розуміється під процесом прийняття рішень в теорії управління?
2. На яких припущеннях побудована класична модель прийняття рішень?
3. Чим відрізняються між собою поведінкова та класична моделі прийняття
рішень?
4. Як Ви розумієте категорії “обмежена раціональність” та “досягнення
задоволенності”?
5. Що є характерною рисою ірраціональної моделі прийняття рішень?
6. З яких етапів складається раціональна технологія прийняття рішення?
7. У якій послідовності здійснюється процес оцінки альтернативних
варіантів?
8. Які методи творчого пошуку альтернативних варіантів Ви знаєте?
Практичне заняття на тему:
„Розробка та прийняття управлінських рішень”
Завдання 1. Розробити таблицю рішень, які приймають менеджери
різних рівнів (апарат управління) в конкретній організації.
Методичні рекомендації до виконання завдання:
Приведіть розгорнуту характеристику рішень, які приймаються в
організації в конкретних умовах (провести аналіз рішень, що приймаються на
рівні керівництва організацією в цілому або в масштабах одного підрозділу).
Характеристика видів рішень включає в себе характер рішення (за
якими питаннями приймаються); суб’єкти рішення (хто приймає); об’єкт
рішення (на які елементи системи розрахований розпорядчий вплив); на
якому рівні приймається; масштаб впливу (загальні та часткові питання);
період дії; вид інформації (усно чи документально); хто готує і приймає
рішення та здійснює контроль за його виконанням. Для зразку при
оформленні результатів скористайтеся формою таблиці.
Завдання 2. Використовуючи вихідні дані та методичні рекомендації,
побудувати „дерево рішень” для організаційного формування, що має
прийняти рішення за вихідних умов.
Який варіант найдоцільніше обрати організації?
Методичні рекомендації до виконання завдання:
Побудова „дерева рішень” допомагає при виборі найліпшого напряму дій з
наявних варіантів. Невід’ємними частинами цього методу є такі
поняття, як вузол рішень (або альтернатив типу великий, малий завод, нічого
не будувати) – перша точка „дерева рішень”. Вузли станів природи

(сприятливий, несприятливий ринок), а також імовірності, що назначаються
для станів природи й очікувана грошова віддача, що визначається як сума
очікуваних віддач, помножена на ймовірність появи віддачі.
У
моделі „дерева рішень” очікувані грошові віддачі (ОГВ)
розміщуються у правій частині кожної гілки дерева (станів природи).
Імовірності розміщуються в дужках поруч із назвою кожного стану природи.
ОГВ для кожного стану природи потім вираховується (ймовірність стану
природи множиться на можливі віддачі кожного стану природи) і
записується біля вузлів стану природи (події).
Завдання 3. Зробити аналіз структури рішень, що приймаються
керівниками підрозділів або правлінням підприємства та дати прогноз на
перспективу.
Методичні рекомендації до виконання завдання:
Розробити класифікацію рішень, щодо відповідного напряму роботи (за
наведеним прикладом), результати аналізу записати в таблицю.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.
ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Семінарське (практичне) заняття № 6,7. Планування в організації
План
1. Поняття і сутність планування в системі управління.
2. Типи планів в організації.
3. Цілі управлінського планування.
4. Стратегічне планування в організації.
5. Надання стратегії конкретної форми.
Питання для самоконтролю та обговорення на семінарському занятті:
1. Як Ви розумієте сутність планування як функції управління?
2. У якій послідовності здійснюється процес планування?
3. Які типи планів в організації Ви знаєте?
4. Які ситуаційні фактори впливають на вибір типу планів. Поясніть
механізм цього впливу.
5. За якими критеріями та як класифікують організаційні цілі?
6. Які вимоги потрібно враховувати при визначенні цілей організації.
7. У чому полягає сутність процесу управління за цілями? Чим
відрізняється традиційний процес постановки цілей від методу
управління за цілями?
8. Охарактеризуйте етапи процесу управління за цілями.
9. Визначте переваги та недоліки методу управління за цілями.
10. Що Ви розумієте під терміном “стратегія”?
11. Чому необхідно визначати стратегію? З яких елементів складається
стратегія?
12. Дайте порівняльну характеристику рівнів стратегії.

13. В якій послідовності здійснюється процес формулювання стратегії?
14. Що таке місія організації? Як її визначають? Наведіть приклади місії
організації.
15. З якою метою в процесі стратегічного планування здійснюється аналіз
зовнішнього середовища та внутрішніх можливостей організації?
16. Як можна класифікувати загальнокорпоративні стратегії?
17. У чому полягає сутність: методу “пакетного менеджменту”; моделі
життєвого
циклу; нової матриці BCG як методів вибору
загальнокорпоративної стратегії?
18. Як Ви розумієте сутність стратегії контролю над витратами?
19. За яких умов організація обирає стратегію диференціації?
20. Чим обумовлений вибір організацією стратегії фокусування?
21. У чому Ви бачите різницю між програмами та проектами?
22. Чим відрізняються політика, стандартні операційні процедури і
правила?
Практичне заняття на тему: „Планування в організації”
Завдання 1. Проаналізуйте процес стратегічного планування.
Методичні рекомендації до виконання завдання:
Дайте характеристику етапів стратегічного планування на прикладі
конкретної організації. Розробка стратегії проходить такі етапи:
- аналіз існуючої місії та цілей організації;
- аналіз зовнішнього середовища, ідентифікація стратегічних факторів,
виявлення можливостей та загроз;
- аналіз внутрішнього середовища, виявлення сильних та слабких сторін;
- визначення нової місії та цілей;
- формування стратегії;
- реалізація стратегії.
Відповідно до конкретної ситуації сформулюйте стратегію, керуючись
основними принципами та підходами планування стратегії.
Завдання 2. Для вдосконалення своєї діяльності фірма хоче придбати нове
виробниче обладнання. Менеджер визначив, що коли фірма не зможе
подвоїти прибуток, банк не дасть їй кредит для придбання необідного
обладнання. Якщо фірма не зможе придбати обладнання, вона взагалі
збанкрутує. Існує три стратегічні рішення, що їх може застосовувати фірма
(вихідні дані).
На основі даних таблиці, де змодельовано зазначені стратегії, визначте, яка
зі стратегій найефективніша, за якої банк надасть позику фірмі для
придбання необхідного їй обладнання?

Семінарське (практичне) заняття № 7,8. Організація як функція
управління
План
1. Сутність функції організації та її місце в системі управління.
2. Основи теорії організації.
3. Основи організаційного проектування.
4. Типи організаційних структур управління.
5. Управління організаційними змінами.
Питання для самоконтролю та обговорення на семінарському занятті:
1. Як Ви розумієте категорії “організація”, “організаційна
діяльність”, “організаційна структура”? Як вони пов`язані між собою?
2. У чому полягають особливості організації як функції управління? Чим
обумовлюється складність реалізації функції організації?
3. Розкрийте основні положення універсальних теорій організації. Як Ви
оцінюєте їх внесок у розвиток теорії організації, та у чому виявляється їх
обмеженість?
4. Які ситуаційні фактори впливають на формування організаційної
структури
управління?
Поясніть
механізм
такого
впливу,
використовуючи результати досліджень Дж. Вудворд, Т. Барнса і Дж.
Сталкера, Г. Мінцберга.
5. З яких етапів складається процес проектування робіт в організації? Дайте
їх стислу характеристику.
6. Які методи проектування і перепроектування робіт Ви знаєте?
7. Розкрийте основні положення моделі характеристики роботи ХекменаОлдхема.
8. Що таке департаменталізація? За якими напрямками та у які способи
може здійснюватися групування організаційних одиниць?
9. Поясніть зміст процесу делегування повноважень. Дайте загальну
характеристику лінійних, функціональних та штабних повноважень.
10. Які фактори і як впливають на величину діапазону контролю?
11. Що таке висока і плоска структури організації? У чому їх переваги і
недоліки?
12. За допомогою яких механізмів здійснюється координація діяльності
співробітників та структурних одиниць організації?
13. Дайте порівняльну характеристику лінійної та функціональної
організаційних структур (принципи побудови, основні переваги і
недоліки, сфери застосування).
14. Який принцип покладено в основу дивізіональної організаційної
структури? У чому її переваги і недоліки?
15. Охарактеризуйте сутність матричної організаційної структури? У чому її
переваги і недоліки?
16. Що таке мережева організаційна структура? Які причини обумовлють
широке розповсюдження мережевих структур в сучасних умовах?
Охарактеризуйте основні типи мережевих організацій.

17. Які Ви знаєте методи вибору типу організаційної структури управління?
18. Як Ви розумієте категорію “організаційні зміни”?
19. Опишіть модель і охарактеризуйте основні етапи процесу організаційних
змін за К. Левіним.
20. Ідентифікуйте причини опору організаційним змінам. Розкрийте сутність
основних стратегій подолання опору організаційним змінам.
Практичне заняття на тему: „Організаційні структури та структури
управління. Управління організаційними змінами”
Завдання 1. Провести організаційно-економічну оцінку існуючої
організаційної структури та структури управління на прикладі конкретного
підприємства (за вихідними даними), розробити та обгрунтувати основні
шляхи вдосконалення структури управління.
Методичні рекомендації до виконання завдання:
При аналізі існуючої організаційної побудови та структури управління слід
враховувати, що вони залежать від багатьох факторів, а саме: розміру,
концентрації та спеціалізації виробництва; розміщення та розмірів населених
пунктів; складу та розміщення сільськогосподарських угідь, шляхів, засобів
зв’язку; кваліфікації кадрів тощо. Здійснюючи заходи щодо вдосконалення
організаційної побудови підприємства, слід пам’ятати, що в господарстві уже
відповідним чином визначилося виробниче спрямування, тому заходи щодо
вдосконалення повинні бути економічно обґрунтовані і спрямовані на
вирішення основних завдань.
Завдання 2. Визначити завдання управлінських служб підприємства
(служби маркетингу).
Методичні рекомендації до виконання завдання:
Основні завдання управлінської служби повинні охоплювати: стадії
розвитку підприємства як системи; життєві цикли організацій; ресурсне
забезпечення; інноваційні процеси; стратегічне прогнозування щодо
зміцнення організаційного, технічного, технологічного та інших потенціалів;
демографічні процеси; питання зайнятості та створення робочих місць;
кваліфікацію кадрів; гармонізацію процесів; загальносистемну діяльність
тощо.
Завдання 3. Розробити пропозиції щодо вдосконалення організації
роботи інженерної служби.
Методичні рекомендації до виконання завдання:
Пропозиції можна розробити за такими напрямами: місце служби у
системі діяльності організаційного формування; основні функції служби;
планування роботи; ресурсне забезпечення; оплата та мотивація праці
працівників служби.

Завдання 4. Розробити положення про структурний підрозділ (відділ
маркетингу).
Методичні рекомендації до виконання завдання:
Положення повинно включати такі розділи: загальну частину, функції
підрозділу, права і відповідальність. У загальній частині зазначають місце і
значення підрозділу в системі управління виробництвом, ступінь
самостійності структурного підрозділу, підпорядкування підрозділу, його
завдання та основні напрями діяльності, порядок призначення і звільнення
керівника підрозділу, вимоги до рівня його освіти і стажу роботи.
Завдання 5. Скласти посадову інструкцію керівника.
Методичні рекомендації до виконання завдання:
Посадова інструкція складається на основі положення про роботу
відповідного структурного підрозділу, а також вивчення всієї роботи, яка
виконується протягом року.
Завдання 6. Розробити пропозиції щодо поліпшення організації праці
керівників і спеціалістів на підприємстві.
Методичні рекомендації до виконання завдання:
Пропозиції повинні включати: аналіз умов роботи управлінського
персоналу (стан службових приміщень, організація робочих місць,
забезпеченість транспортом, зв’язком, оргтехнікою, побутові умови та ін.);
планування робочого дня тижня; поліпшення інформаційного забезпечення
керівників і спеціалістів; механізація управлінської праці, покращення
організації робочих місць і режиму роботи; підвищення ефективності
проведених зборів і нарад тощо.
Завдання 7. Розробити таблицю цілей конкретної організації та
побудувати „дерево цілей”.
Методичні рекомендації до виконання завдання:
Управління організацією має багатоцільовий характер, що дозволяє
проводити класифікацію цілей за окремими ознаками. Уся сукупність цілей
організації встановлюється відповідно до окремих функціональних підсистем
– виробництво, маркетинг, персонал, фінанси тощо. Кожна підсистема
реалізує свої цілі, які логічно витікають з місії організації.
Сформулюйте місію конкретної організації. Розробіть таблицю цілей
організації і побудуйте „дерево цілей”.
Семінарське (практичне) заняття № 9. Мотивація
План
1.Поняття і сутність мотивації
2.Теорії змісту мотивації
3.Теорії процесу мотивації

Питання для самоконтролю та обговорення на семінарському занятті:
1. Як ви розумієте поняття “потреби” і “спонукання”? Чим вони
відрізняються?
2. Що таке внутрішнє і зовнішнє винагородження?
3. Дайте визначення категорії “мотивація”.
4. У чому ви бачите відмінність між категоріями “стимулювання” і
“мотивування”?
5.
Як пов’язані між собою потреби, спонукання, цілі, дії і винагороди
в моделі процесу мотивації?
6. За яким принципом із всієї сукупності теорії мотивації виділено групу
теорій змісту мотивації? Що їх обєднує?
7. Які ідеї покладено в основу теорії ієрархії потреб А.Маслоу?
8. У якій послідовності задовольняються потреби людини згідно теорії
ERG К. Альдерфера?
9.
Які
нові
ідеї
щодо
теоретичних
засад
мотивації
запропонував Д.МакКлелланд в теорії набутих потреб?
10. У чому полягає внесок Ф.Герцберга у розвиток теорії мотивації?
11.
На дослідження яких аспектів мотивації спрямовані теорії
процесу мотивації? Що між ними спільного?
12.
За якою логікою здійснюється процес мотивації людини згідно
теорії сподівань В.Врума?
13.
Поясніть
механізм
мотивації
людини
за
теорією
справедливості С.Адамса.
14.
На яких елементах мотивації концентрує увагу модель
Портера-Лоулера? Як вони взаємоповязані між собою?
15. Як би ви охарактеризували внесок процесного підходу в розвиток теорії
мотивації?
16. У чому ви бачите практичну цінність теорії змісту і процесу мотивації?
Практичне заняття на тему: „Формування мотиваційного механізму
підприємства”
Завдання 1. На основі результатів аналізу даних таблиці (вихідні дані)
охарактеризуйте практичне відображення теорій мотивації:
а) теорія А. Маслоу;
б) теорія очікування В. Врума;
в) теорія потреб Д. Мак-Клелланда;
г) двофакторна теорія Ф. Герцберга;
д) комплексна модель Портера-Лоулера.
Завдання 2.
На основі вивчення теоретичних засад системи
компенсації і винагород в організації, факторів, які впливають на рівень
заробітної плати, та особливостей формування алгоритму визначення
посадових окладів в контексті вдосконалення загального мотиваційного
механізму для залучення, стимулювання та збереження необхідної робочої

сили в підприємстві; дослідження світових підходів до винагороди праці
вищого керівництва, характерних ознак політики винагороди праці окремих
учасників процесу управління з урахуванням змін законодавства:
1. охарактеризувати
існуючу
типову
систему
компенсацій
підприємства, де ви проходили практику чи діяльність якого вам добре
відома. Вивчити, яке місце в останній займає основна та додаткова
винагорода, інші заохочувальні компенсації та виплати.
2. встановити,
які
"нетрадиційні"
методи
компенсації
використовуються в певному підприємстві;
3. дослідити систему регулювання соціально-трудових відносин в
організації;
4. визначити фактори, які впливають на рівень заробітної плати, описати
алгоритм визначення посадових окладів працівників підприємства*, розміру їх
заробітної плати;
5. обґрунтувати структуру власного мотиву здобуття вищої освіти? **
Семінарське (практичне) заняття № 10,11. Система і процес контролю
План
1. Сутність та місце контролю в системі управління організацією. 2.
Модель процесу контролю.
3. Характеристика видів управлінського контролю, їх сильні та слабкі
сторони.
4. Ідентифікація вимог до побудови ефективної системи контролю.
5. З`ясування причин опору контролю та визначення методів їх
подолання.
6. Ідентифікація типів управлінського контролю.
7. Визначення
основних
інструментів
операційного
контролю
в
організації.
8. Обговорення моделі, проблем та засобів контролю поведінки
робітників в організації.
Питання для самоконтролю та обговорення на семінарському занятті: 1.
Що таке контроль? Яке місце він займає в процесі управління?
2. Як контроль пов`язаний з функціями планування, організації та
керування?
3. З яких етапів складається процес контролю? У чому зміст кожного етапу? 4.
Охарактеризуйте модель процесу контролю.
5. Як можна класифікувати процеси контролю в організації?
6. З якою метою здійснюється упереджувальний, поточний та заключний
контроль?
7. Які вимоги ставляться до ефективної системи контролю? Поясніть. 8.
Чому робітники організації чинять опір контролю?
9. Які існують методи подолання опору контролю?
10. Як Ви розумієте категорію “дисфункціональний ефект системи
контролю”?

11. Які Ви знаєте типи управлінського контролю?
12. З яких основних елементів складається система фінансового контролю
діяльності організації?
13. Що таке бюджет? Які типи бюджетів існують?
14. Як здійснюється процес складання бюджету?
15. У чому переваги та недоліки бюджетування як інструменту фінансового
контролю?
16. Які основні документи фінансової звітності Ви знаєте? З якою метою
вони використовуються в процесі фінансового контролю?
17. Які цілі переслідують розрахунки стандартних фінансових коефіцієнтів?
18. У чому Ви бачите практичну цінність побудови графіку беззбитковості?
19. Для чого здійснюється операційний контроль?
20. У яких сферах застосовується операційний контроль?
21. Які методи операційного контролю Ви знаєте? У чому їх сутність?
22. Що Ви розумієте під контролем поведінки робітників в організації? З
яких етапів складається модель контролю поведінки робітників?
23. Чому менеджери мають використовувати як абсолютні, так і відносні
стандарти у процесі контролю поведінки робітників?
24. Які існують інструменти прямого управлінського контролю поведінки
робітників?
25. Чим та як можна замінити прямий управлінський контроль поведінки
робітників?
Практичне заняття на тему: „Функція контролю”
Завдання 1. Провести аналіз існуючої у підприємстві системи
контролю за виконанням рішень і правильністю ведення процедур
діловодства та заповнити таблицю.
Таблиця Технологічна карта
Перелік інформації, яка надходить до
організації (підрозділу)

Звідки надходить

1.
2.
3.
...

Перелік інформації, яка виходить з
організації (підрозділу)

Кому призначена

1.
2.
3.
...

Методичні рекомендації до виконання завдання:
Розробити проект організації здійснення функції контролю для
підприємства в цілому або його підрозділів зокрема.
Сформувати принципи та основні вимоги до контролю.
Охарактеризувати основні етапи контролю.
Привести форми контрольних документів (журнали, картки та інше).
Сформувати положення про підрозділ або посадову інструкцію
працівника, що виконує функцію контролю.

Завдання 2.
Описати систему контролю апарату управління
підприємства за діяльністю підрозділів на період виконання певної задачі.
Методичні рекомендації до виконання завдання:
Для збору і систематизації вихідної інформації доцільно скористатися
таблицею (вихідні дані).
Після заповнення таблиці дати коротку характеристику підприємства
(організації) та проаналізувати систему контролю за даними таблиці.
Семінарське (практичне) заняття № 11. Комунікації
План
1. Сутність комунікації та її роль в управлінні.
2. Характеристика моделі процесу комунікації в організації.
3. Методи міжособових та організаційних комунікацій, визначення їх
переваг та недоліків.
4. Основні проблеми управління комунікаційними процесами
в
організації.
5. Можливості удосконалення комунікаційних процесів в організації.
Питання для самоконтролю та обговорення на семінарському занятті:
1. Що Ви розумієте під терміном “процес комунікації”?
2. За яких умов здійснюється процес комунікації?
3. З яких етапів складається процес комунікації? Як ці етапи пов’язані між
собою в моделі процесу комунікації?
4. Від чого залежить ефективність реалізації кожного етапу процесу
комунікації?
5. Чим відрізняються поняття “міжособові комунікації” та “організаційні
комунікації”?
6. Які Ви знаєте методи комунікації? У чому переваги та недоліки кожного з
них?
7. За яких умов письмова комунікація має перевагу над усною?
8. Що таке неформальні комунікації та яку роль вони відіграють в
організації?
9. У чому особливості міжрівневих, горизонтальних та діагональних
комунікацій?
10. Що таке комунікаційна мережа? Як можна класифікувати комунікаційні
мережі в організації?
11. У чому переваги та недоліки різних типів комунікаційних мереж в
організації?
12. Які фактори перешкоджають ефективній комунікації?
13. За допомогою яких методів можна подолати перешкоди до ефективної
комунікації та удосконалити комунікаційні процеси в організації?
14. Які стратегії підвищення ефективності комунікації ідентифіковані
“Вікном Джохарі”?

Практичне заняття на тему: „Процес формування комунікаційних
мереж в організації”
Завдання. Відповідно до поданого нижче рисунку охарактеризуйте типи
комунікаційних мереж у групах та наведіть практичні приклади.
Базові (первинні) типи комунікаційних мереж в группах:
Децентралізовані

Централізовані

"Хрест"

"Y-мережа"

"Колесо"

"Всеканальна"

Типи мереж неформальних комунікацій:
"Простий ланцюг"

"Кластерний ланцюг"

6. Індивідуальні завдання
Курсова робота.
Методичні рекомендації додаються.

7. Контрольні питання
1.
Вкажіть, яким обов’язковим вимогам повинне відповідати будьяке організаційне утворення?
2. Зміст поняття „організація”.
3. Які загальні риси організації?
4. Розкрийте зміст основних рис організації за відповідними критеріями
(види ресурсів, підсистеми середовища, сфери менеджменту (за
функціональною
ознакою), за рівнем управління, за напрямом
взаємозв’язків)
5. Які фактори належать до внутрішнього середовища організації?
6.
Які фактори належать до допоміжного зовнішнього

середовища організації?
7. Які фактори належать до мега- (головного) зовнішнього середовища
організації?
8. Етапи взаємодії організації з зовнішнім середовищем відповідно до
моделі «населення-екологія».
9. За допомогою яких прийомів реалізуються форми управління
невизначеністю зовнішнього середовища (адаптація до існуючих
елементів навколишнього середовища, сприятливий вплив на навколишнє
середовище, зміна сфери діяльності)?
10. Розкрийте суть понять „управління” та „менеджмент”.
11. В чому полягає відмінність між поняттями „менеджмент" та
„управління"?
12. Розкрийте суть основних підходів до розуміння поняття «Менеджмент»
(складові менеджменту).
13. Розкрийте суть основних категорій дисципліни «Менеджмент»:
14. Хто такий менеджер?
15. Концепція "ідеальної бюрократії": суть, переваги та недоліки,
засновники.
16. Охарактеризуйте базові моделі організацій з позиції виконуваних ними
головних функцій менеджменту та параметрів ефективності діяльності
17. Десять основних ролей (за Г.Мінцбергом), які виконують менеджери в
організації.
18. Якими якостями має володіти сучасний менеджер?
19. Кроки реалізації управління згідно концепції Ф.Тейлора.
20. Етапи розвитку науки менеджмент.
21. Дайте визначення поняття «комунікації».
22. Комунікації та їх класифікація
23. Розкрийте суть основних видів інформації.
24. Етапи комунікаційного процесу.
25. Розкрийте зміст основних та специфічних функцій менеджменту.
26. Контроль, етапи контролю.
27. Види контролю за їх класифікаційними ознаками.
28. Охарактеризуйте види контролю за об’єктом та місцем здійснення в
організації.
29. Розкрийте переваги та недоліки основних методів вимірювання
реального виконання робіт в процесі контролю.
30. Які зміни в поведінці підлеглих виникають під впливом контролю?
31. Інструменти окремих видів контролю.
32. Суть управлінських рішень.
33. Розкрийте суть моделей прийняття управлінських рішень.
34. Етапи планування.
35. Розкрийте суть окремих елементів плану (цілі, програма, нормативи,
правила, метод, процедури).
36. Розкрийте суть історичних етапів розвитку системи планування.
37. Назвіть переваги стратегічного планування.
38. Рівні стратегій.

39. Етапи стратегічного планування.
40. Цілі та їх види.
41. Матриця Бостонської консалтингової групи (БКГ).
42. У чому полягає роль місії в організації?
43. Суть поняття „дерево цілей”.
44. Матриця SWOT.
45. «Дерево рішень», основні його елементи.
46. Мотивація, теорії мотивації.
47. Влада, види влади.
48. Розкрийте суть категорії менеджменту: організаційна структура;
організація; організаційна діяльність.
49. Охарактеризуйте основні елементи організаційного процесу.
50. Що являють собою організаційні параметри?
51. Розкрийте зміст теорій організації: класична теорія, неокласична
(поведінкова) теорія, сучасна теорія.
52. Вкажіть основні ситуаційні фактори, відповідно до сучасної теорія
організації, які впливають на формування організаційної структури?
53. Розкрийте зміст наступних типів повноважень: лінійні повноваження,
штабні повноваження, функціональні повноваження.
54. Які механізми координації належать до вертикального та
горизонтального видів координації?
55. Вкажіть переваги і недоліки дивізіональної та матричної організаційних
структур.
56. Розкрийте суть основних методів, які використовують для вибору типу
структури
управління (метод аналогій, експертно-аналітичний,
структуризації цілей, організаційного моделювання).
57. Яким вимогам мають відповідати цілі, щоб забезпечувати
життєдіяльність організації?
58. Розкрийте суть методів менеджменту.
59. Охарактеризуйте
групи
методів
менеджменту:
економічні,
організаційно-розпорядчі, соціально-психологічні.
60. Конкретизуйте методи менеджменту організаційно-розпорядчого впливу
за їх групами.
61. Конкретизуйте методи менеджменту соціально-психологічного
впливу за їх групами.
62. Зміст поняття керівництво”.
63. Зміст поняття „конфлікт”.
64. Зміст поняття „стрес”.
65. Розкрийте суть категорій менеджменту, які лежать в основі
керівництва: лідерство, влада, вплив.
66. Розкрийте суть видів (форм) влади.
67. Які аспекти відображає поле „управлінської гратки (сітки,
решітки)” Р.Блейка та Дж.Моутона, які основні стилі керівництва
виділяють американські дослідники.
68. Вкажіть, які причини, як правило, призводять до опору
організаційним змінам працівниками організації?

69. Зміст поняття „організаційний розвиток”.
70. Зміст поняття „культура організації (організаційна культура)”.
71. Конкретизуйте, які фактори впливають на організаційну,
групову, індивідуальну ефективність менеджменту згідно рівневого
підходу до оцінки ефективності управління?
72. Вкажіть показники, за якими розраховується логічна формула
визначення ефективності управління:
73.
Розкрийте
зміст
цільової,
системної,
функціональної,
композиційної концепцій ефективності управління та концепції
ефективності управління на основі досягнення "балансу інтересів"
74. Якими показниками характеризуються економічна, соціальна,
організаційна ефективності менеджменту?
8.Тестові завдання для визначення рівня засвоєння знань студентами
1.
А.
Б.
В.
Г.
Д.

Вкажіть яким обов’язковим вимогам повинно відповідати будь-яке організаційне утворення.
Наявність принаймні двох людей, які вважають себе частиною цієї групи
Орієнтація на отримання максимального прибутку
Наявність принаймні однієї цілі (тобто бажаного кінцевого стану або результату), яку приймають
як загальну всі члени даної групи
Наявність членів групи, які свідомо координують роботу інших, щоб досягти значимої для всіх
мети
Пріоритет задоволення індивідуальних потреб членів організації

…. – соціальне утворення, яке об'єднує багато людей, діяльність яких свідомо, керовано
або спонтанно координується для досягнення суспільнокорисної мети.
(дайте відповідь)

2.

3.
А.
Б.
В.
Г.
Д.

4.
А.
Б.
В.
Г.
Д.

5.
А.

Б.

В.

Г.

Якими загальними рисами організації слід доповнити запропонований перелік?
залежність від зовнішнього середовища;
наявність певної структурної побудови і необхідності управління;
здійснення певних видів діяльності у відповідності з накресленими цілями
Якими загальними рисами організації слід доповнити запропонований перелік?
наявність ресурсів;
наявність поділу праці
здійснення певних видів діяльності у відповідності з накресленими цілями
Розкрийте зміст основних рис організації за відповідними критеріями.
Загальна риса організації
Зміст риси за відповідним критерієм
Види ресурсів:
Наявність ресурсів
1.
…
2.
…
3.
…
4.
…
Підсистеми середовища:
Залежність від зовнішнього середовища
1.
…
2.
…
За напрямом взаємозв’язків:
Наявність поділу праці
1.
…
2.
…
За рівнем управління:
Наявність певної структурної побудови і
необхідності управління;
1.
…
2.
…
3.
…

Д.

Здійснення
певних видів діяльності
відповідності з накресленими цілями

у
1.
2.
3.
...

Сфери менеджменту (за функціональною
ознакою):
…
…
…
тощо

До яких груп можна віднести перераховані нижче фактори, що формують
відповідне середовище організації?
Підсистема середовища
Фактор
Внутрішнє
1.
цілі організації
А.
Зовнішнє
2.
макроекономічний фактор
Б.
3.
завдання
4.
технологія
5.
людський фактор
6.
соціально-культурне середовище
7.
міжнародне середовище
8.
поведінка конкурентів
9.
політико-правовий аспект
10. науково-технічний прогрес

6.

7.
А.
Б.
В.
Г.
Д.
Е.
Ж.
З.
И.
К.
Л.

Вкажіть, які із запропонованих факторів належать до внутрішнього середовища організації?
цілі організації
макроекономічний фактор
завдання
технологія
людський фактор
соціально-культурне середовище
міжнародне середовище
поведінка конкурентів
політико-правовий аспект
науково-технічний прогрес
структура організації

Вкажіть, які із запропонованих факторів належать до допоміжного зовнішнього
середовища організації?
цілі організації
А.
макроекономічний фактор
Б.
діяльність постачальників
В.
контролюючі державні органи влади
Г.
поведінка споживачів
Д.
соціально-культурне середовище
Е.
міжнародне середовище
Ж.
поведінка конкурентів
З.
політико-правовий аспект
И.
науково-технічний прогрес
К.
структура організації
Л.

8.

Виберіть та розмістіть в логічній послідовності етапи взаємодії організації з
зовнішнім середовищем відповідно до моделі «населення-екологія».
Визначення напрямів впливу організації на оточення
А.
Первинні зміни в зовнішніх формах організації
Б.
Закріплення набутих форм
В.
Селекція змін
Г.
Встановлення цілей та мети організації
Д.

9.

За допомогою яких прийомів із запропонованого переліку реалізуються відповідні
форми управління невизначеністю зовнішнього середовища?
Форми управління невизначеністю
Прийоми
Адаптація до існуючих елементів
1.
Рекламування і використанні засобів масової
А.
навколишнього середовища
інформації
Сприятливий вплив на навколишнє
2.
Вербування
Б.
середовище
3.
Різні форми інтеграції
Зміна сфери діяльності
В.

10.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Реорганізація
Буферування
Вирівнювання
Укладання контрактів
Залучення до політичної діяльності
Прогнозування
Раціонування або нормування

Цілеспрямована дія на об'єкт із метою зміни його стану або поведінки у зв'язку зі
зміною певних обставин – це ….
(дайте відповідь)

11.

Процес, який забезпечує координацію дій персоналу підприємства (організації) на всіх
його рівнях з раціонального використання ним наявних ресурсів, із застосуванням наукового
підходу, психологічних та етичних норм керівництва – це ….

12.

13.
А.
Б.
В.
Г.

14.
А.

Відмінність між поняттями „менеджмент" та „управління" полягає у наступному:
управління — це складова менеджменту
поняття „управління" є значно ширше, ніж „менеджмент"
поняття „менеджмент" та „управління" є тотожними
ц поняття між собою не пов’язані
Розкрийте суть основних
(складові менеджменту):
Назва складової менеджменту
Організаційна складова
менеджменту

підходів

1.

Б.

Функціональна складова

2.

В.

Особова складова

3.

15.

до

розуміння

поняття

«Менеджмент»

Суть підходу
це поточний процес виконання функцій менеджменту:
планування, організації, мотивації та контролю за
реалізацією цих функцій
це
мистецтво керівника управляти виробничими
процесами
через конкретних людей, його власні
морально-психологічні якості та рівень знань
це ієрархія управління підприємством, в якій виділяються
вища, середня та низова ланки

Розкрийте суть основних категорій дисципліни «Менеджмент»:
Назва
Зміст категорії
категорії

А.

Предмет

1.

Б.

Метод

2.

В.

Функція

3.

Г.

Принцип

4.

Д.

Об’єкт

5.

система організаційних, управлінських та міжособових (міжсистемних)
відносин в процесі функціонування організації
вид цілеспрямованої діяльності щодо керованого об'єкта, зумовлений
кооперацією і поділом праці серед управлінського персоналу, якому властиве
замкнуте коло робіт, об’єднаних спільністю значення і виконанням певної ролі
в менеджменті
окремі підприємці, трудові колективи, що мають форму організацій
(підприємств) та процеси, які відбуваються в них
інструмент впливу на колектив працівників та окремих виконавців з метою
досягнення цілей організації та ефективного виконання її місії
основна керівна ідея, правило, орієнтир діяльності управлінського персоналу, у
рамках яких реалізуються цілі організації

Людина, що займає постійну керівну посаду, наділена повноваженнями, на яку
покладена відповідальність, і яка приймає в їх межах рішення за певними видами діяльності
організації – це ... .
(у бланку відповідей вкажіть одним словом вірну відповідь)

16.

Автором концепції "ідеальної бюрократії" виступає ... .
(у бланку відповідей вкажіть прізвище вченого)

17.

Охарактеризуйте базові моделі організацій з позиції виконуваних ними головних
функцій менеджменту та параметрів ефективності діяльності
Базові моделі
Головна функція менеджменту
Параметри ефективності
організації

18.

А.

Механістична
модель

1.

Б.

Модель,
орієнтована на
людські ресурси

2.

В.

Системна модель

3.

Г.

Модель
організації як
суспільного
інституту

4.

1. Організація і управління
персоналом
2. Управління внутрішніми
процесами
1. Стратегічний менеджмент
2. Управління ресурсами, що
надходять в організацію

а)

1. Використання людських ресурсів:
продуктивність праці, моральний
клімат, соціальний клімат

б)

1. Стратегія обмеженої
оптимізації
2. Балансування інтересів груп
3. Зміцнення позицій в суспільстві
1. Оперативне управління
виробництвом, що дозволяє
оптимізувати структуру
виробничих факторів

в)

1. Здатність отримувати необхідні
ресурси із зовнішнього середовища
2. Порівняння результатів роботи із
стратегічними цілями
1. Ступінь задоволення очікувань і
потреб всіх груп інтересів

г)

1. Співвідношення виробленої
продукції і витрачених ресурсів

Розподіліть десять основних ролей (за Г.Мінцбергом), які виконують менеджери в
організації відповідно категорій:
Категорія
Роль
А. Міжособисті ролі
1. Представник
Б. Інформаційні ролі
2. Підприємець
В. Ролі, пов'язані з прийняттям
3. Той, хто розподіляє інформацію
рішень
4. Той, хто розподіляє ресурси
5. Той, хто приймає інформацію
6. Головний керівник
7. Пов'язуюча ланка
8. Той, хто усуває порушення
9. Лідер
10. Той, хто проводить переговори

19.

Встановити відповідність між групами якостей, якими має володіти сучасний менеджер та
їх характеристиками:
Якості менеджера
Характеристика групи якостей
(здібності)
Технічні
здатність ставити діагноз проблем організації, тобто визначати їх
А.
1.
симптоми та причини виникнення
здатність усвідомлювати причинно-наслідкові зв’язки в організації,
Аналітичні
Б.
2.
координувати діяльність окремих частин організації для досягнення

20.

В.

Діагностичні

3.

Г.

Здатність до
взаємодії
Концептуальні

4.

Д.

21.
А.
Б.
В.
Г.

22.
А.
Б.
В.

5.

поставлених цілей найбільш продуктивним способом
здатність налагоджувати сприятливі стосунки із співробітниками
організації
здатність ідентифікувати ключові фактори тієї або іншої ситуації,
визначати як вони взаємодіють і які з них вимагають найбільшої уваги
здатність кваліфіковано, професійно, зі знанням справи виконувати
роботу на своїй ділянці, технічні прийоми конкретної діяльності

У якій послідовності реалізуються кроки управління згідно концепції Ф.Тейлора:
аналіз змісту загального завдання
аналіз робочої ситуації
продовження управління (встановлення взаємозв’язків, координація та планування діяльності всієї
робочої групи)
підбір робітників для виконання окремих задач
Згрупуйте види комунікацій за їх класифікаційними ознаками
Класифікаційна ознака
Види комунікацій
За сферою охоплення
1.
Формальні
За способом виникнення
2.
Внутрішньоорганізаційні
3.
Між організацією та зовнішнім середовищем
За способом здійснення
4.
Вербальні
5.
Міжособистісні
6.
Неформальні
7.
Невербальні

Розкрийте суть основних видів інформації (відповідно до класифікації поданої в
Законі України «Про інформацію» від 02.10.92 р. з подальшими змінами та доповненнями).
Види інформації
Зміст інформації
1. офіційна документована інформація, яка створюється у процесі поточної
А. Статистична
діяльності законодавчої, виконавчої та судової влади, органів місцевого і
регіонального самоврядування. Основні: джерелами такої інформації є
законодавчі та нормативно-правові акти.
2. сукупність документованих або публічно оголошених відомостей про
Б. Масова
особу. Основними даними про особу є: національність, освіта, сімейний
стан, релігійність, стан здоров'я, адрес. дата і місце народження.
державних 3. сукупність документованих або публічно оголошених відомостей про
В. Інформація
органів та органів місправо, його систему, джерела, реалізацію, юридичні факти,
цевого і регіонального
правовідносини, правопорядок, правопорушення і боротьбу з ними та їх
самоврядування
профілактику.
4. публічно поширювана друкована та аудіовізуальна інформація
Г. Правова
5. документовані або публічно оголошені відомості про ставлення окремих
Д. Інформація про особу
громадян і соціальних груп до суспільних подій і явищ, процесів, фактів
тощо
6. офіційно документована державна інформація, що дає кількісну
Е. Довідковоенцеклопедичного
характеристику подій та явищ, які відбуваються в економічній,
соціальній, культурній та інших сферах життя України та підлягає
характеру
систематичному відкритому опублікуванню
7. систематизовані, документовані або публічно оголошені відомості про
Ж. Соціологічна
суспільне державне життя та навколишнє природне середовище.
Основними джерелами такої інформації є: енциклопедії, словники,
довідники, реклами: повідомлення і оголошення, путівники,
картографічні матеріали тощо

23.

Упорядкуйте етапи комунікаційного процесу в логічній послідовності.
Оцінка і уточнення повідомлення
Формування або вибір ідеї
Декодування
Передача ідеї
Кодування
Здійснення зворотного зв'язку
Вибір каналу
25.
Розкрийте зміст основних функцій менеджменту, при цьому розмістивши їх в
логічній послідовності за етапами здійснення управлінського процесу.
Назва функції
Зміст функцій
процес забезпечення досягнення цілей організації шляхом постійного
Мотивація
1.
А.
спостереження за її діяльністю та усунення відхилень, які при цьому
виникають
Контроль
2.
функція управління, в межах якої здійснюється розподіл робіт поміж
Б.
окремими робітниками і їх групами та узгодження їх діяльності
Організація
3.
процес спонукання працівників до діяльності для досягнення цілей організації
В.
Планування
4.
процес підготовки на перспективу рішень про те що, ким, як і коли повинно
Г.
бути виконане

24.
А.
Б.
В.
Г.
Д.
Е.
Ж.

26.
А.
Б.
В.
Г.
Д.

Розмістіть етапи контролю в логічній послідовності.
Етапи контролю
Оцінювання виконання
Зіставлення результатів з прийнятими критеріями та стандартами
Визначення завдань контролю
Визначення потреби у корективах
Підбір критеріїв та стандартів

Розкрийте переваги та недоліки наведених нижче основних методів вимірювання
реального виконання робіт в процесі контролю.
Назва
Переваги методу
Недоліки методу
методу

27.

А.

Особисті
спостережен
ня

1.

легка каталогізація, можливість
посилання

а)

Б.

Статистичні
звіти

2.

б)

В.

Письмової
звітності

3.

відсутність фільтрації інформації;
отримання ширшого кола
інформації, яка непосильна для
інших методів (ступінь
задоволення роботою, ентузіазм
тощо)
висока оперативність отримання
інформації;
хороший зворотній зв’язок

згрупованість і упорядкованість
інформації у вигляді розрахунків,
таблиць, схем, рядів динаміки
тощо; легка каталогізація,
можливість посилання

г)

Г.

Усні звіти
підлеглих

4.

в)

інформаційна обмеженість
(зосередженість лише на окремих, хоча і
ключових сферах діяльності організації);
низька оперативність отримання
інформації
низька
оперативність
отримання
інформації;
формальний характер інформації

значний
вплив особистих якостей
менеджера;
значні витрати часу;
негативна реакція підлеглих
(сприйняття особистого контролю
менеджера як прояву недовіри)
фільтрація інформації;
труднощі з документуванням інформації
для наступної звітності

28.

До якого виду контролю належать наведені інструменти.
Види контролю
Інструментів контролю

А.

Фінансовий контроль.

1.

аудит

Б.

Операційний контроль.

2.

графіки Г. Гантта

В.

Контроль поведінки
працівників

3.

стандарти діяльності персоналу

4.

методи управління запасами

5.

вимірювання реального виконання

6.

фінансовий аналіз

7.

сітьові графіки

8.

підсилення мотивації

9.

бюджетування

10. організаційна культура

29.
А.

Б.

В.

Розкрийте суть моделей прийняття управлінських рішень за їх характеристиками.
Моделі прийняття
Характеристики моделей
управлінських рішень
класична модель
1. За даною моделлю особа, яка приймає рішення, не має повної
інформації щодо ситуації прийняття рішення, всіх можливих
альтернатив та не здатна або не схильна (або і те, і інше)
передбачити наслідки реалізації кожної можливої альтернативи
ірраціональна модель
2. За даною моделлю особа, яка приймає рішення повинна бути
абсолютно об’єктивною і логічною, мати чітку мету, усі її дії в
процесі прийняття рішень спрямовані на вибір найкращої
альтернативи
поведінкова модель
3. Дана модель передбачає, що рішення приймаються ще до того,
як досліджуються альтернативи

30.

Розкрийте суть окремих елементів плану.
Елемент плану
Сутність елементу

А.

Цілі

1.

це спосіб виконання завдання за допомогою певних операцій

Б.

Програма

2.

це бажані результати, яких хоче досягти підприємство

В.

Нормативи

3.

це суворо встановлена послідовність дій в конкретних
ситуаціях, що часто мають місце в організації

Г.

Правила

4.

Д.

Процедури

5.

Е.

Метод

6.

31.
А.
Б.

це частина плану, що визначає узгоджений у часі, за
результатами та ресурсним забезпеченням комплекс дій
виконавця для досягнення поставлених цілей
це заданий напрямок і загальні межі дії апарату управління
це розрахункові величини витрат робочого часу, грошових та
матеріальних ресурсів, що використовуються при плануванні
господарської діяльності підприємства.

До яких груп теорій мотивації належать наукові висновки наведених нижче авторів?
Групи теорій
Автор теорії
Змістовні
1.
А. Маслоу
Процесні (пізнавальні)
2.
К. Альдерфер
3.
В. Врум
4.
С. Адамс
5.
Ф. Герцберг

Застосування різних форм стягнень до осіб, що допускають порушення встановлених
правил, норм і нормативів – це влада ...:
примусу;
А.
базується на винагородах;
Б.
законна;
В.
експертна;
Г.
інформаційна.
Д.

32.

Використання впливу лідера завдяки наявності у нього індивідуальних характеристик
і властивостей, які охоче наслідуються підлеглими, що прагнуть бути такими ж, як і лідер - це влада
...:
примусу;
А.
базується на винагородах;
Б.
експертна;
В.
еталонна (прикладу);
Г.
інформаційна.
Д.

33.

34.
А.
Б.
В.
Г.

Хто із науковців є автором наступних теорій?
Прізвище автора
В. Врум
1.
А. Маслоу
2.
Ф. Герцберг
3.
С. Адамс
4.

Назва теорії
«Ієрархії потреб»
«Справедливості»
«Мотиваційної гігієни»
«Очікувань»

9. Самостійна робота
№
з/п
1
2
3

Назва теми

Поняття і сутність менеджменту
Розвиток науки управління
Основи теорії прийняття управлінських рішень.
Методи обґрунтування управлінських рішень
4 Планування в організації
5 Організація як функція управління
6 Мотивація
7 Управлінський контроль
8 Комунікації в управлінні
9 Рішення задач та ситуаційних завдань
10 Рішення задач та ситуаційних завдань
Разом

Кількість
годин
4
4
6
2
4
4
4
3
2
3
36

10. Методи навчання
Сучасні вимоги до підготовки менеджерів передбачають здобуття
основних практичних
вмінь
та
навичок.
Опанувати
сучасними
технологіями прийняття управлінських рішень, формування комунікативної
компетентності, навичок роботи та керівництва групою, вміння застосовувати
основні функції менеджменту в практику роботи організації найкраще
допоможуть інтерактивні методи навчання, їх застосування можливе як при
всіх видах аудиторних занять, так і в самостійній роботі студента.
Для активізації процесу навчання студентів в ході вивчення
дисципліни застосовуються такі навчальні технології та засоби:
- на лекціях чітко та зрозуміло структурується матеріал; зосереджується
увага студентів на проблемних питаннях; наводяться конкретні приклади
практичного застосування отриманих знань; звертаються до зарубіжного
досвіду вирішення окремих
проблем; заохочуються
студенти до
критичного сприймання нового матеріалу замість пасивного конспектування;
використовуються наочні матеріали, схеми, таблиці, моделі, графіки;
використовуються технічні засоби навчання: мультимедійний проектор,
слайди тощо;
- на семінарських (практичних) заняттях запроваджуються різні
навчальні технології:
обговорення
проблем,
дискусії;
вирішення
ситуаційних вправ; розв’язання проблемних питань; мозковий штурм; кейсметоди; презентації; аналіз конкретної ситуації; робота в малих групах; рольові
та ділові ігри; банки візуального супроводження; письмовий контроль знань;
індивідуальне та групове опитування; перехресна перевірка завдань з
наступною аргументацією виставленої оцінки тощо.
Обов’язковими елементами активізації навчальної роботи студентів є

чіткий контроль відвідування студентами занять, заохочення навчальної
активності, справедлива диференціація оцінок.
Планування занять передбачає створення передумов для реалізації
таких методологічних принципів навчального процесу:
- інтенсивне використання самостійної роботи студента
(підготовчий етап до роботи над ситуаційним завданням, пошук матеріалу
для виконання аналітичних та аналітично-ситуаційних задач, складання
індивідуального алгоритму прийняття управлінського рішення,
самооцінювання управлінських якостей та здібностей тощо);
- використання методу конкретної ситуації з метою пояснення
нових теоретичних положень теми;
- активне використання технічних засобів навчання, в тому
числі відеоматеріалів, які ілюструють і надають інформацію до ситуаційних
задач;
- дотримання жорсткого регламенту: визначення часу на
індивідуальну роботу, на обговорення та прийняття групового рішення,
на представлення групового варіанту вирішення проблеми, на дискусію;
- впровадження принципу нормування: дотримання норм і правил
при проведенні ділової гри, чітке визначення оцінювання результатів гри;
- дотримання
умов недостатньої визначеності. Оскільки
управлінські рішення приймаються в умовах дефіциту об'єктивної
інформації, необхідно навчати майбутніх менеджерів „діяти за обставинами”;
- використання
різних
рольових
функцій
при
аналізі
студентами конкретних ситуацій. Як правило, залежно від здібностей
студентів, можуть виконуватись ролі „опонента”, „оптиміста” або
„песиміста”, „адвоката”, „провокатора”, „реаліста” та ін.;
- активна підтримка внутрішньогрупової взаємодії студентів,
залучення до обговорення пасивних студентів, зняття напруження у
відношеннях між емоційними й амбіційними членами групи;
- впровадження принципу прямого звертання: активізація й
залучення до обговорення за допомогою запитань: „Як би ви вчинили в
такому випадку (в ролі керівника підприємства, власника, співробітника)?
Що ви думаєте з приводу такої ситуації....? Чи зустрічались ви з подібними
ситуаціями?
Порівняно з традиційним, в інтерактивному навчанні змінюється
сама роль викладача. Він поступається своєю активною роллю студентам і
тільки спрямовує ігровий процес навчання та розвитку через
співорганізацію взаємодії учасників, створює умови для їх ініціативи й
творчого пошуку ефективних рішень конкретних ситуацій.
Під час проведення занять, які передбачають самостійну роботу
студентів під керівництвом викладача з навчальної дисципліни „Менеджмент”
доцільно використовувати такі інтерактивні методи навчання як, метод
кейсу, метод інциденту, рольові й ділові ігри.

11. Форми контролю
Видами контролю знань студентів є поточний контроль, проміжна
та підсумкова атестації.
Поточний
контроль
здійснюється
під
час
проведення
практичних, лабораторних та семінарських занять і має на меті
перевірку рівня підготовленості студента (слухача) до виконання конкретної
роботи.
Проміжна атестація проводиться після вивчення програмного
матеріалу кожного змістового модуля дисципліни. Вона має визначити рівень
знань студента з програмного матеріалу змістового модуля, отриманих під
час усіх видів занять і самостійної роботи. Проміжна атестації проводиться у
вигляді письмової контрольної роботи з відкритими запитаннями, задачами і
тестовими завданнями.
Засвоєння
студентом
програмного
матеріалу
змістового
модуля вважається успішним, якщо рейтингова оцінка його становить не
менше, ніж 60 балів за 100-бальною шкалою.
Підсумкова атестація включає семестрову атестацію студента, яка
для студентыв ОКР «Бакалавр» напряму «Фінанси і кредит» з
навчальної дисципліни «Менеджмент» проводиться у формі семестрового
заліку.
Семестровий залік (далі – залік) – це форма підсумкової атестації,
що полягає в оцінці засвоєння студентом теоретичного та практичного
матеріалу (виконаних ним певних видів робіт на семінарських (практичних)
заняттях) з навчальної дисципліни за семестр.
Студенти зобов'язані складати залік відповідно до вимог
робочого навчального плану у терміни, передбачені графіком навчального
процесу. Зміст заліку визначається робочою навчальною програмою
дисципліни «Менеджмент».
До складання заліку з дисципліни «Менеджмент» студент
допускається, якщо з цієї дисципліни ним повністю виконані всі види робіт,
передбачені робочим навчальним планом та робочою навчальною
програмою, а його рейтинг з навчальної роботи з цієї дисципліни
становить не менше, ніж 42 бали (60 балів 0,7 = 42 бали).
Студенти, які в поточному семестрі мали пропуски занять і до
початку залыкової сесії не засвоїли матеріал пропущених тем і розділів
змістових модулів навчальної дисципліни «Менеджмент» на додаткових
заняттях, до семестрової атестації з даної дисципліни не допускаються.
Залік для студентів проводяться методом тестування.
Серед видів контролю за рівневою ознакою (кафедральний,
факультетський, ректорський та міністерський) виділяють самоконтроль.
Самоконтроль
при
вивченні
дисципліни
«Менеджмент»
призначений для самооцінки студентами якості засвоєння навчального

матеріалу. З цією метою у робочій програмі навчальної дисципліни
передбачаються питання для самоконтролю.

12. Розподіл балів, які отримують студенти
Оцінювання студента відбувається згідно положенням «Про екзамени та
заліки у НУБіП України» від 20.02.2015 р. протокол № 6.
Бали, які характеризують успішність студента по навчальній дисципліні
«Менеджмент», набираються ним протягом всього періоду навчання за
вивчення окремих тем та виконання окремих видів робіт (таблиця 1).
Таблиця 1 Бали, які характеризують успішність студента по навчальній
дисципліні
«Менеджмент»
Рейтинг з
навчальної
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 роботи
R

Поточний контроль

НР

0-100

0-100

0-70

Рейтинг з
додаткової
роботи R ДР

Рейтинг
штрафний
R ШТР

0-20

0-5

Підсумкова
атестація
(екзамен)
0-30

Загальна
кількість
балів
0-100

Розподіл балів при рейтинговій системі оцінювання з навчальної
дисципліни, які складають основу оцінки роботи студента зазначені в
таблиці 2.

Кількість балів за модуль
Теми
Кількість балів за
модулями і модульний
контроль
в т.ч. за видами робіт
- активність на
практичному занятті
- виступ з доповіддю на
занятті
самостійна робота:
-опрацювання питань, теми
-виконання аналітичної
роботи
-реферат
-інші види робіт (наукова
робота)

Навчальна
робота
Підсумковий
контроль
Загальна
сума балів

Модуль 2

Модуль 1

Таблиця 2 Розподіл балів при рейтинговій системі оцінювання з
навчальної
дисципліни «Менеджмент»

100

100

Т1

Т2

Т3

20

20

20

1

1

5

МКР
Т4
№1

40

Т5

Т6

Т7

Т8

МКР
№2

15

15 15 15 15 25

1

1

1

1

1

1

5

5

3

3

3

3

3

5

5

5

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

5

5

5

5

5

5

5

5

2

2

2

3

3

3

3

3

70

30

100

Бали,
які характеризують успішність студента з модульної
контрольної роботи по вивченню окремих тем навчальної дисципліни,
набираються ним за виконання поставлених завдань (таблиця 3).

Таблиця 3 Розподіл балів при рейтинговій системі оцінювання з модульної
контрольної роботи по вивченню окремих тем навчальної дисципліни
Модуль
Модуль 1:
- тестові завдання ( R m1

Кількість балів
40



К прав.

5)

5

заг.

- питання 1 (розгорнута відповідь)
К
- питання 2 (розгорнута відповідь)
- задача (повний розв’язок)
Модуль 2:
- питання 1 (розгорнута відповідь)
- питання 2 (розгорнута відповідь)
- задача (повний розв’язок)

10
10
15
25
10
10
5

Після проведення проміжних атестацій з усіх змістових модулів і
визначення їх рейтингових оцінок визначається рейтинг студента з
навчальної роботи RНР (не більше 70 балів) за формулою:
0,7· (R(1)ЗМ · К(1)ЗМ + ... + R(n)ЗМ · К(n)ЗМ )
RНР = ---------------------------------------------------- ,
КДИС

(1)

де R ЗМ(1)
, R ЗМ(n)− рейтингові оцінки із змістових модулів за 100-бальною
шкалою;
n − кількість змістових модулів;
К(1)ЗМ,
… К(n)ЗМ − кількість кредитів Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) (або годин), передбачених
робочим навчальним планом для відповідного змістового модуля;
КДИС = К(1)ЗМ + … + К(n)ЗМ − кількість кредитів ЄКТС (або годин),
передбачених робочим навчальним планом для дисципліни у поточному
семестрі.
Формулу (1) можна спростити, якщо прийняти К(1)ЗМ = …= К(n)ЗМ. Тоді
вона буде мати вигляд
0,7· (R(1)ЗМ + ... + R(n)ЗМ )
RНР = -----------------------------------n

(2)

На рейтинг з навчальної роботи можуть впливати рейтинг з додаткової роботи
та рейтинг штрафний.
Рейтинг з додаткової роботи додається до рейтингу з навчальної і не може
перевищувати 20 балів. Він визначається лектором і надається
студентам рішенням кафедри за виконання робіт, які не передбачені
навчальним планом, але сприяють підвищенню рівня знань студентів з
дисципліни.
Максимальна кількість балів (20) надається студенту за:

отримання диплому І-го ступеню переможця студентської наукової
конференції факультету аграрного менеджменту з відповідної дисципліни
«Менеджмент»;

отримання диплому переможця (І, ІІ чи ІІІ місце) ІІ-го етапу
Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Менеджмент» чи
напряму підготовки «Менеджмент» у поточному навчальному році;

отримання диплому (І, ІІ чи ІІІ ступеню) переможця
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з відповідної
дисципліни у поточному навчальному році;

авторство (співавторство) у виданій науковій статті з відповідної
дисципліни.
Рейтинг штрафний не перевищує 5 балів і віднімається від рейтингу з
навчальної роботи. Він визначається лектором і вводиться рішенням кафедри
для студентів, які невчасно засвоїли матеріали змістових модулів, не
дотримувалися графіка роботи, пропускали заняття тощо.
Рейтинг студента з навчальної роботи округлюється до цілого числа. На
заліку, що проводиться методом тестування, рейтинг студента з
атестації R АТ (не більше 30 балів) визначається за формулою


К прав
R АТ = ----------30,
(3)
К заг
де К прав кількість правильних елементів у бланку відповідей студента;
К заг загальна кількість елементів у бланку еталонних відповідей.
Рейтинг студента (слухача) з атестації округлюється до цілого числа. Для
визначення рейтингу студента із засвоєння дисципліни
«Менеджмент» RДИС (до 100 балів) одержаний рейтинг з атестації (до 30
балів) додається до рейтингу студента з навчальної роботи RНР (до 70 балів):
R ДИС = R НР + R АТ

(4)

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни у балах (так же й рейтинги з
виконання інших видів навчальної роботи) переводиться у національні
оцінки “Відмінно”, “Добре”, “Задовільно”, “Незадовільно” та оцінки ЄКТС
«А», «В», «С», «D», «E», «FX», «F» згідно з табл. 4.
Результати складання заліків оцінюються за національною двобальною
шкалою: “Зараховано” чи “Не зараховано” та відповідними оцінками ЄКТС.
Щоб одержати оцінку “Зараховано”, рейтинг студента із засвоєння
дисципліни (чи виконання іншого виду навчальної роботи) має становити
не менше, ніж 60 балів за 100-бальною шкалою.

Таблиця 4 Співвідношення між національними та ЄКTС оцінками
і рейтингом студента
Процент
студентів, які
досягають
Оцінка
Оцінка
відповідної
Визначення оцінки ЄКTС
національна
ЄКTС
оцінки в
Європейських
університетах
ВІДМІННО – відмінне
10
виконання лише з незначною
Відмінно
А
кількістю помилок
ДУЖЕ ДОБРЕ – вище
25
В
середнього рівня з кількома
помилками
Добре
ДОБРЕ – в загальному
30
правильна робота з певною
С
кількістю грубих помилок
ЗАДОВІЛЬНО – непогано,
але зі значною кількістю
25
D
недоліків
Задовільно
ДОСТАТНЬО – виконання
10
задовольняє мінімальні
Е
критерії
НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно
працювати перед тим, як
–
FX
отримати залік (позитивну
оцінку)
Незадовільно
НЕЗАДОВІЛЬНО –
–
необхідна серйозна подальша
F
робота

Рейтинг студента,
бали

90 100
82 89

74 – 81
64 73
60 – 63

35 59

01 34

Оцінка
“Відмінно” виставляється студенту (слухачу), який
систематично працював протягом семестру, показав під час екзамену
різнобічні і глибокі знання програмного матеріалу, вміє успішно виконувати
завдання, які передбачені програмою, засвоїв зміст основної та додаткової
літератури, усвідомив взаємозв’язок окремих розділів дисципліни, їхнє
значення для майбутньої професії, виявив творчі здібності у розумінні та
використанні навчально-програмного матеріалу, проявив здатність до
самостійного оновлення і поповнення знань.
Оцінка “Добре” виставляється студенту, який виявив повне знання
навчально-програмного матеріалу, успішно виконує передбачені програмою
завдання, засвоїв основну літературу, що рекомендована програмою, показав
достатній рівень знань з дисципліни і здатний до їх самостійного оновлення
та поповнення у ході подальшого навчання та професійної діяльності.

Оцінка “Задовільно” виставляється студенту, який виявив знання
основного навчально-програмного матеріалу в обсязі, необхідному для
подальшого навчання та наступної роботи за професією, справляється з
виконанням завдань, передбачених програмою, допустив окремі похибки у
відповідях на іспиті і при виконанні іспитових завдань, але володіє
необхідними знаннями для подолання допущених похибок під керівництвом
науково-педагогічного працівника.
Оцінка
“Незадовільно”
виставляється
студенту,
який
не
виявив
достатніх знань основного навчально-програмного матеріалу, допустив
принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань, не може
без допомоги викладача використати знання при подальшому навчанні, не
спромігся оволодіти навичками самостійної роботи.
Студенту можуть виставлятися такі оцінки ЄКТС:
- «А» (відмінно) − відмінне виконання лише з незначною кількістю
помилок;
- «В» (дуже добре) − вище середнього рівня з кількома помилками;
- «С» (добре) − у загальному правильна робота з певною кількістю грубих
помилок;
- «D» (задовільно) − непогано, але зі значною кількістю недоліків; - «Е»
(достатньо) − виконання задовольняє мінімальні критерії;
- «FX» (незадовільно) − потрібно працювати перед тим, як отримати
позитивну оцінку;
- «F» (незадовільно) − необхідна серйозна подальша робота над
вивченням матеріалу.

13. Методичне забезпечення
1. Навчально-методичний комплекс вивчення дисципліни «Менеджмент»
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підготовки фахівців напряму «Менеджмент» (автори − к.е.н., доцент
Балановська Т.І., к.е.н., доцент Гогуля О.П., к.е.н., доцент Троян А.В.)
Редакційно-видавничий відділ НУБіП України, 2014. – 210 с.

14. Рекомендована література
Основна:
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