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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Найменування показників

Розподіл годин за навчальним
планом
Денна

Кількість кредитів:4
Модулів:1
Загальна кількість годин: 120
Рік вивчення дисципліни за навчальним
планом: 2
Семестр: 3
Тижневе навантаження (год.):
- аудиторне:2
- самостійна робота:4
Форма підсумкового контролю: залік
Мова навчання: українська

Лекції:
16
4
Практичні заняття:
Лабораторні заняття:
Семінарські заняття:
16
4
Консультації:
Індивідуальні заняття:
залік
Залік
Самостійна робота:
88
112

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ
Предмет вивчення навчальної дисципліни особливості функціонування
організацій у їхньому взаємозв’язку із зовнішнім середовищем та сукупність
управлінських відносин у підсистемах організації.
Метою вивчення дисципліни Теорія та менеджмент організацій є:
формування у студентів уявлення про ефективну організацію, фактори її
внутрішнього та зовнішнього середовища, життєвий цикл організації, типи
організаційних структур та їх особливості, специфіку управління підсистемами
організації та оцінювання ефективності діяльності організацій.
Передумови для вивчення дисципліни базується на вивченні таких
дисциплін, як «Менеджмент», «Маркетинг», «економіка підприємства».
Міждисциплінарні зв’язки дисципліна Теорія та менеджмент
організацій є підґрунтям для подальшого вивчення дисциплін «Державне
управління», «Кадровий документообіг», «Управлінське документознавство»,
«Управління впровадженням інновацій у навчальному закладі».
3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі
результати навчання:
1. Знання:
- сутності, основних принципів та законівдіяльності організацій;
- основних понятть і категорії менеджменту організацій;
- факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, що впливають на
ефективність функціонування організації;
- поняття та видів організаційних структур;

- етапів життєвого циклу організації та особливості менеджменту на
різних етапах життєвого циклу підприємства;
- специфіки управління різновидами підприємств та їх об'єднань;
- управління ризикозахищеністю підприємства, ознак та причин
виникнення кризових ситуацій та ризику;
- ефективності управління підприємством;
- методів управління організаціями;
- напрямків організаційного розвитку підприємства.
2. Уміння
- використовуючи теоретичну базу у сфері менеджменту організацій,
знання механізмів створення та реєстрації підприємств різної
організаційно-правової форми, навчитися успішно застосовувати їх
на практиці для роботи в умовах ринку;
- аналізувати життєвий цикл організації, принципи і закони її
функціонування;
- використовувати сучасні методи управління організаційними
структурами;
- організовувати основні види управлінської діяльності;
- складати статути, положення про структурні підрозділи та посадові
інструкції, розподіляти робочі місця, аналізувати процес розпорядчої
діяльності, делегування та інструктування;
- оцінювати фактори ризику та антикризового управління;
- проводити діагностичне дослідження управління організацією;
- застосовувати методи оцінки ефективності управління організацією.
3. Комунікація:
- зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань
та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема
до осіб, які навчаються;
- використання державної мови у професійній діяльності;
- практикувати дотримання етичних принципів ведення дискусій та
оприлюднення результатів наукової праці.
4. Автономність та відповідальність:
- прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що
потребує застосування нових підходів та прогнозування;
- відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку
стратегічного розвитку команди;
- здатність до подальшого навчання.
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5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами
1. Організація як об’єкт управління. Основні поняття менеджменту
організацій
Підходи до визначення організації як універсальної категорії. Організація
як процес. Організація як явище. Основні ознаки соціальних організацій.
Загальні властивості організації. Принципи функціонування організацій.
Система законів організації.
Зовнішнє і внутрішнє середовище організації. Внутрішнє середовище
організаційної системи та його складові (структура, цілі, завдання, технологія,
персонал, організаційна культура). Зовнішнє середовище організації та його
основні чинники. Чинники прямої дії (мікросередовище організації). Чинники
непрямої дії (макросередовище організації). Характеристики зовнішнього
середовища організації.
Класифікація організацій. Формальні і неформальні організації.
Громадські і господарські організації.
Визначення менеджменту організації. Основні функції управління.
Специфічні функції менеджменту організацій. Рівні керівництва. Менеджери та
їхня роль в організації. Ролі, які виконує сучасний керівник організації.
Принципи управління організацією. Управлінські рішення та методи їх
прийняття (раціональний, інтуїтивний, адміністративний). Етапи процесу
прийняття рішень. Стилі управління.
2. Структура організації як чинник забезпечення її ефективності
Структура організації та принципи її побудови. Структурний підхід до
організації. Горизонтальний поділ праці. Вертикальний поділ праці.
Функціональна департаменталізація. Територіальна департаменталізація.
Виробнича департаменталізація. Проектна департаменталізація. Формальна та
неформальна організаційна структура. Централізація і децентралізація в
організаційному управлінні.
Особливості
застосування
лінійних
організаційних
структур.
Функціональні організаційні структури: переваги та недоліки. Лінійнофункціональні
організаційні
структури.
Лінійно-штабна
структура.
Дивізіональна структура управління: переваги, недоліки і сфера застосування.
Продуктова структура. Територіальна структуризація. Організаційна структура,
орієнтована на споживача. Оргструктура на базі стратегічних одиниць бізнесу
(СОБ).
Особливості органічних організаційних структур. Проектно-цільова
структура: переваги, недоліки і сфера застосування. Матрична організаційна
структура. Мережеві організаційні структури. Внутрішні мережі. Стабільні
мережі. Динамічні мережі. Множинні організаційні структури (холдинги,
конгломерати).
3. Організаційне проектування

Організаційне проектування: сутність, цілі та принципи. Універсальні
погляди на проект організації. Бюрократична (механістична) модель організації
та її основні ознаки. Органічна модель організації: характеристика та умови
застосування.
Етапи
організаційного
проектування.
Методи
організаційного
проектування (метод аналогій, експерний метод, метод структуризації цілей,
метод організаційного моделювання).
Основні чинники впливу на організаційне проектування: стан
зовнішнього середовища, технології діяльності в організації, стратегічний вибір
керівництва організації щодо її цілей, поведінка працівників, розмір).
Коригування
організаційних
структур.
Причини
коригування
організаційних структур: незадовільне функціонування підприємства,
перевантаження вищого керівництва, відсутність орієнтації на перспективу,
розбіжності з організаційних питань, зростання масштабу діяльності,
об'єднання господарюючих суб'єктів, зміна технології управління, зовнішня
економічна обстановка.
Оцінка ефективності організаційних проектів.
4. Еволюція підприємства
Концепція життєвого циклу розвитку систем. Основні фази:
концептуальна, оцінювання, виробництва, операційна, вивільнення.
Модель конкурентних сил (за М. Портером). Конкурентний статус
підприємства.
Модель розвитку внутрішнього потенціалу підприємства. Система
визначення рівня потенціалу підприємства.
Зміни як об'єктивний процес розвитку організації. Значення змін у
діяльності організації. Еволюційні погляди на процеси змін у діяльності
організацій.
Життєвий цикл діяльності організації та стадії виникнення змін.
Необхідність управління процесами змін. Використання системного підходу в
управлінні в умовах змін.
Менеджмент на основних етапах життєвого циклу підприємства: головні
цілі, основні завдання, особливості внутрішньоорганізаційних процесів, кризи:
стилю керівництва, автономії, контролю, "раціональної" бюрократії,
невизначеності.
5. Організація управління підприємством
Нормативно-правова регламентація та порядок заснування підприємства;
етапи: початковий, підготовчий, реєстраційний, організаційний. Підстави
організації управління на підприємстві, процедури та особливості розробки
засновницької документації. Статут, установчий договір: основні положення.
Формування органів управління, процес організації управління на
підприємстві. Методологія проектування системи управління. Особливості
різновидів структур управління.
Внутрішньогосподарські
підрозділи
та
управління
ними.
Регламентування відносин внутрігосподарських підрозділів і органу управління
підприємством. Організація стимулювання у внутрішньогоподарських
підрозділах.

Організаційна культура. Типи організаційних культур.
Управлінські процедури. Основний закон управління. Принципи
ефективного менеджменту. Елементи управління. Системні правила
управління.
6. Управлінські моделі
Модель управління як системоутворювальний комплекс методів, набір
форм впливу, принципів. Компоненти управлінської моделі: цільові установки
менеджменту,
характер
впливу
зовнішнього
оточення,
варіація
результативності, органи управління та внутрішній потенціал організації.
Цільові управлінські моделі: самовиживання організації, якісного або
кількісного росту організації; виведення організації у лідери; управління за
цілями; управління за "слабкими сигналами".
Економічні моделі управління: максимізації темпів самозростання
функціонального капіталу; виводу організації з кризового стану; виводу з
безприбуткового стану.
Моделі забезпечення конкурентоздатності організації: фірми-лідера;
"переслідування"; "рівноправ'я".
Поведінкові моделі управління: влади та реалізації владних повноважень.
Адміністративні управлінські моделі: жорстка директивна; ліберальне
адміністрування; внутрішньоорганізаційне підприємництво; співучасті; м'яке
адміністрування; самоврядування. Комбінація управлінських моделей.
7. Управління підприємствами різних організаційно – правових форм.
Управління об’єднаннями підприємств
Тенденції розвитку різноманітних підприємств та їх об'єднань.
Особливості організації і функціонування підприємств різних форм власності й
господарювання.
Мотиви господарського об'єднання підприємств. Управління асоціацією.
Управління корпорацією. Управління концерном. Управління консорціумом.
Управління холдинговою компанією. Управління іншими видами об'єднання
підприємств.
8. Системи функціонального менеджменту
Взаємозв'язок між менеджментом та маркетинговою діяльністю. Основи
маркетингового
менеджменту.
Управління
матеріально-технічною
підсистемою. Управління маркетинговою діяльністю. Маркетингові служби
підприємств та організація їх діяльності.
Управління фінансово-економічною підсистемою: оборотом, запасами,
основними фондами, поточними витратами, доходами та прибутками.
Основи фінансового менеджменту. Фінансові основи формування майна,
управління обіговими активами, формування власних та залучення позикових
фінансових ресурсів, організація фінансового планування на підприємстві
аграрної галузі.
Інвестиційний менеджмент. Класифікація інвесторів, їх права та
обов’язки. Інвестиційні ризики. Інвестиційна стратегія та інвестиційна політика
аграрного підприємства. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів.
Бізнес-план як метод інвестиційної діяльності.
9. Управління колективами. Управління організаційними конфліктами

Сутність і характеристики колективу. Вплив колективу на поведінку
працівників. Типи колективів. Формування і розвиток трудового колективу в
організації. Фактори впливу на ефективність роботи колективу. Робота
менеджера з неформальними групами.
Природа конфлікту в організації. Причини конфліктів. Структура
організаційного конфлікту. Наслідки конфліктів в організації. Види
виробничих конфліктів. Технологія управління конфліктами: правила
управління конфліктами, методи і стилі розв’язання конфліктів.
10. Основи антикризового управління. Управління ризикозахищеністю
підприємства
Кризові явища як фаза життєвого циклу організації. Особливості
кризових ситуацій. Зміст періодів, що призводять організацію до кризи.
Причини виникнення кризових явищ.
Сутність, основні ознаки, джерела виникнення кризових ситуацій.
Типологія: нормальна ситуація і відхилення, сприятливі можливості,
несподіваний успіх. Умови використання. Симптоми кризи. Етапи розвитку
кризової ситуації в управлінні підприємством. Система заходів щодо
управління підприємством у кризовій ситуації. Конструктивні та деструктивні
кризи в управлінні.
Модель діагностики кризових ситуацій та банкрутства. Життєвий цикл
кризової ситуації. Модель управління підприємством у кризі; тактика: захисна,
наступальна.
Моделі антикризового управління. Оперативні та стратегічні заходи
виходу із кризового стану. Класична модель оздоровлення.
Превентивні заходи запобігання кризових явищ. Використання методу
зміни для оздоровлення організації. Оздоровчий менеджмент для організації,
що виходить із кризи. Склад організаційних заходів щодо управління змінами.
Основні компоненти, які необхідно виконати для виходу із кризи. Технологія
оздоровчого менеджменту. Формування оздоровчих фінансів.
Умови виникнення ризикової ситуації. Суб'єкт та об'єкт ризику. Поняття
ділового ризику, його особливості у сучасних умовах. Зовнішні та внутрішні
фактори ризику. Класифікація факторів ризику за аспектами прояву. Види
ризику.
Аналіз та оцінювання ризику. Методи кількісного оцінювання ризику.
Етапи аналізу. Специфічність вибору альтернатив в умовах ризику.
Концепція управління ризиком. Інструментарій впливу на ризик. Модель
поведінки системи управління в ситуації ризику. Критерії ризикозахищеності.
11. Діагностика управління організацією
Діагностика управління підприємством як визначення чинників, що
обумовлюють виникнення проблем. Діагностика сильних і слабких внутрішніх
сторін діяльності підприємства. Види та етапи діагностики.
Процес діагностики. Методи проведення діагностичних досліджень.
Показники діагностичного дослідження. Самодіагностика як інструментарій
підвищення якості управління підприємством. Управлінське консультування як
вид діяльності.
12. Управління ефективністю підприємства

Оцінка ефективності роботи функціональних підрозділів апарату
управління. Оцінка ефективності заходів щодо вдосконалення управління.
Поняття продуктивності на підприємстві. Співвідношення результатів
діяльності та витрат. Система показників загальних процесів управління
ефективністю.
Критерій результативності та розвитку організаційної системи.
Пріоритетність продуктивності. Взаємозв'язок факторів: розмір підприємства,
цілі та функції, технологічні процеси, стадії розвитку, ступінь адаптованості.
Методи оцінки продуктивності: метод номінальної групи, метод Дельфі,
багатокритеріальний метод, багатофакторний метод. Інтеграція методів.
Контроль результативності: основні підходи. Класифікація контролю та
інтенсифікація розвитку підприємства, таксономія методів.
Мотивація і результативність. Методи активізації. Особливості
колективної результативності та продуктивності.
Цільові програми управління продуктивністю та розвитком підприємства:
проектування, розробка, реалізація, регулювання. Стадії генеральної стратегії.
Сфери обмеження розвитку підприємства.
5.2. Тематика семінарських (практичних, лабораторних) занять.
Тема 1. Організація як об’єкт управління. Основні поняття менеджменту
організацій.
Тема 2. Структура організації як чинник забезпечення її ефективності.
Тема 3. Організаційне проектування.
Тема 4. Еволюція підприємства.
Тема 5. Організація управління підприємством.
Тема 6. Управлінські моделі.
Тема 7. Управління підприємствами різних організаційно – правових форм.
Управління об’єднаннями підприємств.
Тема 8. Системи функціонального менеджменту.
Тема 9. Управління колективами.
Управління організаційними конфліктами.
Тема 10. Основи антикризового управління. Управління ризико захищеністю
підприємства.
Тема 11. Діагностика управління організацією.
Тема 12. Управління ефективністю підприємства.
5.3. Організація самостійної роботи студентів.
Самостійна робота студента (далі – СРС) як невід’ємна складова освітнього
процесу у вищому навчальному закладі є однією з форм оволодіння
навчальним матеріалом поза межами аудиторної роботи, в час, вільний від
обов’язкових навчальних занять. Кожен вид самостійної роботи фіксується в
академічному журналі окремою графою. Результативність виконання
конкретних завдань для СРС оцінюється в балах від «0» до «5» і фіксується в
академічному журналі. СРС може містити крім обов′язкової складової, ще й
вибіркову. Обов′язкова складова СРС передбачає опанування програмного
матеріалу дисципліни. Вибіркова складова передбачає виконання завдань, які

студент вибирає з метою підвищення свого професійного рівня, особистого
рейтингу.
Загальний обсяг СРС з дисципліни «Теорія і менеджмент організацій»
становить 88 год. (112 год.).
Основні види самостійної роботи, які запропоновані студентам для засвоєння
теоретичних знань з дисципліни «Теорія і менеджмент організацій»:
- опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу з
використанням конспекту лекцій, підручника, довідкової літератури;
- підготовка до семінарських занять;
- вивчення окремих питань, що винесені на самостійне опрацювання;
- пошукова робота з електронними джерелами;
- підготовка студентів до проведення поміжного (модульного) контролю та
заліку.
Розподіл годин на виконання СРС
№з/п
Вид самостійної роботи
1. Опрацювання лекційного матеріалу
2. Підготовка до семінарських занять
3. Підготовка до модульного (проміжного)
контролю
4. Опрацювання
тем,
винесених
на
самостійну підготовку, в тому числі
конспектування за заданим планом
5. Робота з інтернет-ресурсами

Кількість годин
5 (2) год.
18 (2) год.
4 год.
48(88) год.

3 (10)год.

Завдання для самостійної роботи студентів
Назва теми

Зміст самостійної роботи студентів

Тема 1.
Організація як
об’єкт
управління.
Основні
поняття
менеджменту
організацій
Тема 2.
Структура
організації як
чинник
забезпечення її
ефективності

Перелік питань:
1. Система законів організації.
2. Класифікація організацій.
3. Управлінські рішення та методи їх прийняття.
4. Етапи процесу прийняття рішень.
5. Стилі управління.

Тема 3.
Організаційне
проектування

Перелік питань:
1. Горизонтальний та вертикальний поділ праці.
2. Централізація і децентралізація в
організаційному управлінні.
3. Формальна та неформальна організаційна
структура.
4. Оргструктура на базі стратегічних одиниць
бізнесу (СОБ).
Перелік питань:
1. Організаційне проектування: сутність, цілі та
принципи.

Кількіс
ть
годин
7 (9)

Форми
звітності
Конспект,
опитування

7 (9)

Конспект,
відповіді
питання

7 (9)

Конспект,
опитування,
перевірка

Тема 4.
Еволюція
підприємства

Тема 5.
Організація
управління
підприємством

Тема 6.
Управлінські
моделі
Тема 7.
Управління
підприємствам
и різних
організаційно
– правових
форм.
Управління
об’єднаннями
підприємств
Тема 8.
Системи
функціонально
го
менеджменту

Тема 9.
Управління
колективами.

2. Етапи організаційного проектування.
3. Методи організаційного проектування.
4. Основні чинники впливу на організаційне
проектування.
5. Коригування організаційних структур.
Причини коригування організаційних структур.
6. Оцінка ефективності організаційних проектів.
Перелік питань:
1. Концепція життєвого циклу розвитку систем.
Основні фази.
2. Зміни як об'єктивний процес розвитку
організації. Значення змін у діяльності
організації.
3. Життєвий цикл діяльності організації та стадії
виникнення змін. 4. Менеджмент на основних
етапах життєвого циклу підприємства.
Перелік питань:
1. Статут, установчий договір: основні
положення.
2. Методологія проектування системи
управління. Особливості різновидів структур
управління.
3. Організаційна культура. Типи організаційних
культур.
4. Елементи управління. Системні правила
управління.
Перелік питань:
1. Моделі забезпечення конкурентоздатності
організації.
2. Адміністративні управлінські моделі.
3. Комбінація управлінських моделей.
Перелік питань:
1. Тенденції розвитку різноманітних
підприємств та їх об'єднань.
2. Управління концерном.
3. Управління консорціумом.
4. Управління холдинговою компанією.

огляду
джерел з
теми

7 (9)

7 (10)

7 (10)

Конспект,
відповіді
проблемні
питання

Конспект,
опитування,
перевірка
огляду
Інтернет
джерел

Конспект,
опитування

7 (10)

Конспект,
опитування

Перелік питань:
1. Основи маркетингового менеджменту.
7 (10)
Управління маркетинговою діяльністю.
2. Управління фінансово-економічною
підсистемою. Основи фінансового
менеджменту.
3. Інвестиційний менеджмент. Інвестиційна
стратегія та інвестиційна політика підприємства.
4. Методи оцінки ефективності інвестиційних
проектів.
Перелік питань:
1. Сутність і характеристики колективу. Типи
7 (9)
колективів.

Конспект,
опитування

Конспект,
опитування

Управління
2. Фактори впливу на ефективність роботи
організаційним колективу.
и конфліктами 3. Природа конфлікту в організації. Причини,
структура, види, наслідки конфліктів.
4. Технологія управління конфліктами.
Тема 10.
Перелік питань:
Основи
1. Кризові явища. Причини виникнення
антикризового кризових явищ.
управління.
2. Модель діагностики кризових ситуацій та
Управління
банкрутства. Життєвий цикл кризової ситуації.
ризикозахищен 3. Модель управління підприємством у кризі.
істю
4. Поняття ділового ризику, зовнішні та
підприємства
внутрішні фактори ризику. Аналіз та
оцінювання ризику.
Тема 11.
Перелік питань:
Діагностика
1. Діагностика сильних і слабких внутрішніх
управління
сторін діяльності підприємства.
організацією
2. Показники діагностичного дослідження.
3. Управлінське консультування як вид
діяльності.
Тема 12.
Перелік питань:
Управління
1. Оцінка ефективності роботи функціональних
ефективністю
підрозділів апарату управління.
підприємства
2. Система показників загальних процесів
управління ефективністю.
3. Методи оцінки продуктивності та
результативності: основні підходи.
4. Мотивація і результативність. Методи
активізації.
5. Цільові програми управління продуктивністю
та розвитком підприємства.
Підготовка до проміжного модульного
контролю
Разом:

7 (9)

Конспект,
опитування

7 (9)

Конспект,
опитування

7 (5)

Конспект,
опитування

4(4)
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Тематика індивідуальних (групових) завдань
Тематика рефератів:
1. Класична теорія менеджменту: школа наукового управління; адміністративна
школа управління.
2. Неокласична теорія менеджменту: школа поведінки та школа людських
стосунків
3. Процесний підхід до управління.
4. Системний підхід до управління;
5. Ситуаційний підхід до управління.
6. Проектний підхід до управління
7. Сучасні напрямки розвитку науки управління
8. Моделі теорії прийняття рішень: класична, поведінкова, ірраціональна.
9. Прийняття управлінських рішень в організації
10. Розробка і реалізація державно-управлінських рішень
11. Управління якістю прийняття управлінських рішень в організації

12. Планування роботи у підрозділах правового забезпечення органів державної
податкової служби
13. Проблеми зміни організаційної структури органів ДПС на сучасному етапі їх
модернізації
14. Мотивація і стимулювання персоналу органів державної податкової служби
15. Управлінський контроль в органах державної податкової служби
16. Підвищення ефективності комунікації в органах державної податкової служби
17. Нові технології управління персоналом в органах державної податкової
служби
18. Делегування повноважень і організація діяльності в органах державної
податкової служби
19. Концепції лідерства: теорія людських якостей; теорія поведінки лідера;
ситуаційний та функціональний підходи
20. Стратегічне та оперативне планування людських ресурсів в органах державної
податкової служби
21. Самоменеджмент – важлива складова успіху управлінської діяльності
22. Тайм-менеджмент – мистецтво планування і управління своїм часом
23. Оцінка і вимір ефективності управління персоналом.
24. Оцінка персоналу в органах державної податкової служби
25. Моніторинг результатів діяльності персоналу в органах державної податкової
служби
26. Управління конфліктами та стресами.
27. Вплив менеджменту людських ресурсів на державне управління.
28. Службова кар'єра державного службовця: визначення і особливості.
29. Управління результативністю діяльності державних службовців
30. Модель посади і професіограма посадової особи органів державної податкової
служби.
31. Механізм управління персоналом в державній податковій службі.
32. Навчання кадрів в державній податковій службі України.
33. Порядок добору персоналу в органах державної податкової служби
34. Кадровий резерв державної служби.
35. Система проходження служби в органах ДПС України
36. Управління службово - професійним просуванням персоналу в органах
державної податкової служби
37. Управління персоналом в процесі впровадження Проекту модернізації
державної податкової служби України
38. Використання сучасних інформаційних технологій в управлінні персоналом
39. Етичні засади поведінки працівника органів державної податкової служби
40. Законодавчо-нормативне регулювання поведінки державних службовців

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
6. 1. Форми поточного контролю: семінарські заняття, індивідуальні завдання
6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота
6.3. Форми підсумкового контролю: залік
7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Методи демонстрування результатів навчання: усні відповіді, письмове
розв’язання типових завдань, письмове виконання модульної контрольної
роботи, конспект питань що виносяться на самостійне вивчення.
Приклади тестових завдань:
1.Що слід розуміти під терміном "управління " і де переважно він
застосовується ?
1.Термін "управління" є синонімом терміну "менеджмент", але він переважно
застосовується до різних видів людської діяльності.
2.Термін "управління" не є синонімом терміну "менеджмент" і застосовується
тільки до діяльності людей у сфері економіки.
3.Термін "управління" застосовується переважно до діяльності людей у сфері
економіки.
4.Термін
"управління"
застосовується
при
визначенні
системи
заходів щодо координації діяльності людей.
2. Що слід розуміти під терміном "менеджмент"?
1. Під терміном "менеджмент" розуміють управління якоюсь соціальноекономічною системою (підприємством).
2. Термін "менеджмент" означає керувати якоюсь системою.
3. Термін "менеджмент" означає управляти чим-небудь.
4. Термін "менеджмент" означає постійно контролювати діяльність персоналу
в організації.
3. Залежно від рівня управління виділяють менеджерів:
1. Вищого, середнього, низового рівня.
2.Вищого і середнього рівня.
3.Вищого, середнього і найнижчого рівня.
4.Вищого і низового рівня.
4. Що означає термін "менеджмент" із якої мови він походить?
1. англійської мови і означає керувати, стояти на чолі, завідувати, бути здатним
впоратися з будь-якою проблемою.
2.німецької мови і означає керувати, завідувати чим-небудь.
3. англійської мови і означає керувати, завідувати чим-небудь.
4.російської і означає завідувати чим-небудь.
5.Що являє собою менеджмент з функціональних позицій?
1Процес планування, організації, мотивації, контролю, які необхідні для
досягнення певної цілі.
2Процес планування, організації, контролю, регулювання.
3.Процес планування, організації, мотивації.
4.Процес організації і контролю.
6. Що є предметом вивчення менеджменту?
1.Управлінські відносини.
2.Конфліктні ситуації.
3.Комунікаційний процес.
4.Мотивація працівників.
7. На чому базуються принципи менеджменту?
1.На законах розвитку суспільства і закономірностях управління.
2.На законах, які діють в Україні.

3.На положеннях про підрозділи організацій.
4.На підзаконних актах.
8. Що слід розуміти під принципами менеджменту?
1.Правила, вихідні положення і норми поведінки, якими керуються органи
управління в процесі управління системами.
2.Вихідні положення, за допомогою яких вирішуються виробничі завдання.
3.Норми поведінки людей в процесі виконання своїх функцій.
4.Положення про діяльність органів управління.
9. Що повинні враховувати принципи менеджменту?
1.Тимчасові і територіальні аспекти процесів управління і мати правове
оформлення.
2.Територіальні аспекти управління.
3.Стан та розвиток системи управління.
4.Територіальні аспекти процесів управління.
10.Що передбачають принципи оптимального поєднання централізації і
децентралізації в управлінні системами?
1.Раціональне використання єдиноначальності і колегіальності в управлінні
системами для досягнення певних цілей.
2.Вироблення колегіального рішення певних проблем.
3.Застосування різноманітних правил в управлінні.
4.Оптимальне використання єдиноначальності в управлінні.
11.В чому полягає сутність принципу поєднання галузевого і територіального
управління?
1.Управління діяльністю організацій має здійснюватися з урахуванням як їх
галузевої
належності,
так
і
їх
територіального
розміщення.
2.Управління діяльністю організацій має здійснюватися з урахуванням їх
територіального розміщення.
3.Управління діяльністю організацій має здійснюватися з урахуванням тільки їх
галузевої належності.
4.Управління діяльністю організацій має здійснюватися з урахуванням
розвитку продуктивних сил певного регіону.
12. Що слід розуміти під організацією?
1.Групу людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення певної
мети.
2.Групу людей, які об'єднались для отримання прибутку.
3.Групу людей, діяльність яких координується відповідним органом
управління.
4.Групу
людей,
які
об'єдналися
для
спільного
проводження
вільного часу.
13. Яким чином поділяються організації?
1.Формальні та неформальні, складні та прості.
2.Формальні та прості.
3.Неформальні та складні.
4.Складні і формальні.
14. Які організації слід вважати формальними?

1.Діяльність
яких
свідомо
планується,
організується,
мотивуєть
ся з метою досягнення певної мети.
2.Діяльність яких свідомо планується.
3.Діяльність яких не планується і не регулюється.
4.Діяльність яких організовується керівником.
15. Які організації слід вважати неформальними?
1.Ті, які виникають і функціонують спонтанно.
2.Ті, які виникають спонтанно.
3.Ті, які функціонують згідно положень та статутів.
4.Ті, які функціонують згідно певних інструкцій.
16. Які організації слід вважати складними?
1.Ті, які характеризуються набором багатьох взаємопов'язаних цілей та
завдань.
2.Ті, які мають одну мету і завдання.
3.Ті, які мають багато завдань.
4.Ті, які мають багато цілей.
17. Які складові елементи входять до керуючої системи?
1.Ті, які забезпечують процес управління організацією.
2.Ті, які планують діяльність керованої системи.
3.Ті, які організують діяльність керованої системи.
4.Ті, які забезпечують виконання виробничих завдань.
18. Що являє собою система управління?
1.Сукупність взаємодіючих елементів, які складають цілісне утворення, що має
відмінні властивості від властивостей складових елементів.
2.Сукупність взаємодіючих елементів.
3.Цілісне утворення, що має властивості, відмінні від властивостей складових
елементів.
4.Сукупність елементів організації.
19. З чого складається організація?
1.керуючої та керованої підсистем.
2. керованої підсистеми.
3.керуючої системи.
4. керуючої системи, яка забезпечує отримання прибутків.
20. Якими основними ознаками характеризується відкрита система?
1.Взаємодією із зовнішнім середовищем.
2.Взаємодією із внутрішнім середовищем.
3.Взаємодією із структурними підрозділами всієї системи.
4.Взаємодією із виробниками товарів.
21. Якими основними ознаками характеризується закрита система?
1.Має жорсткі фіксовані межі і її дії відносно незалежні від середовища, яке
оточує систему.
2.Має жорсткі фіксовані межі дії.
3.Має жорсткі фіксовані межі і її дії, незалежні від інших систем.
4.Не має жорстких фіксованих меж дії.
22. Які складові елементи входять до керованої системи?

1.Ті, які забезпечують безпосередній процес господарської (комерційної) та
інших видів діяльності організації.
2.Ті, які забезпечують окремі види діяльності організації.
3.Ті, які здійснюють вплив на процес діяльності організації.
4.Ті, які забезпечують отримання прибутків.
23. Які основні загальні риси має організація?
1.Наявність
всіх
видів
ресурсів,
вертикальний
та
горизонталь
ний поділ праці, здійснення певних видів діяльності і залежність від
зовнішнього середовища.
2.Вертикальний та горизонтальний поділ праці.
3.Наявність всіх видів ресурсів та здійснення певних видів діяльності.
4.Наявність вертикального поділу праці.
24. Що слід відносити до внутрішнього середовища організації?
1.Цілі,
завдання,
структуру,
технологію,
персонал,
організацій
ну культуру.
2.Цілі та структуру організації.
3.Завдання та технологію організації.
4.Технологію та персонал.
25.Які характеристики властиві факторам зовнішнього середовища?
1.Взаємозалежність, складність, динамічність, невизначеність.
2.Гнучкість, статичність, визначеність, об'єктивність.
3.Реальність, адресність, своєчасність, обґрунтованість.
4.Невизначеність, статичність, взаємозалежність, простота.
26.Що являє собою ціль організації?
1.Конкретний, кінцевий стан або очікуваний результат діяльності організації.
2.Кінцевий результат виконання окремих виробничих завдань.
3.Результат діяльності організації.
4.Конкретний результат діяльності.
27. Що являє собою місія підприємства?
1.Чітко виражена причина існування організації.
2.Види робіт, які необхідно виконати в зумовлений термін.
3.Стратегічний план розвитку підприємства.
4.Одна з управлінських функцій.
28. Що являє собою завдання?
1.Види робіт, які необхідно виконати певним способом та в зумовлений період
для досягнення загальних цілей.
2.Види робіт.
3.Робота з предметами праці.
4.Робота, яку виконують робітники.
29. Чому управління має функціональний характер?
1.Тому, що управління є діяльність, а всяка діяльність розглядається як
функціонування чогось, наприклад - підприємства.
2.Тому, що управління вимагає (передбачає) здійснення різного
характеру впливу на певний об'єкт.
3.Це пов'язано з розподілом праці в управлінні.
4.Це пов'язано з кооперацією праці.

30. В якій послідовності реалізуються основні (загальні) функції
управління?
1.Планування, організація, мотивація, контроль.
2.Організація, планування, контроль, мотивація.
3.Планування, організація, контроль, мотивація.
4.Організація, контроль, мотивація, планування.
31.Що повинні відображати функції менеджменту?
1.Відносини, які складаються між керуючою та керованою системами.
2.Основні закономірності управління системами.
3.Основні властивості, зв'язки та відносини управління.
4.Основні завдання керуючої та керованої системи.
32.На що переважно спрямовані функції менеджменту?
1.На досягнення певної мети організації.
2.На виконання виробничих завдань.
3.На досягнення відповідних економічних та соціальних показників в
діяльності організації.
4.4.На досягнення запланованих прибутків.
33.Що таке делегування?
1.Процес передавання повноважень.
2.Один із принципів менеджменту.
3.Одна із функцій менеджменту.
4.Один із методів менеджменту.
34. Які існують види повноважень?
1.Лінійні та функціональні.
2.Прямі та непрямі.
3.Колективні та колегіальні.
4.Лінійно-функціональні та лінійно-штатні.
55. Тактика організації це є:
1.Короткострокові плани, які конкретизують стратегію.
2.Завдання, які треба виконувати.
3.Види робіт по досягненню цілей.
4.Плани робіт, які слід виконувати.
36. Процес оцінки стратегії організації - це є:
1.Механізм зворотного зв'язку для коригування стратегії.
2.Аналіз фактично досягнутих результатів роботи.
3.Порівняння виконання запланованих робіт із фактичними результатами.
4.Аналіз поточних результатів роботи.
37. Для практичної реалізації стратегічних планів організації розробляють:
1.Тактику, правила, бюджети.
2.Тактику і правила.
3.Бюджети.
4.Правила.
38 .Для розробки стратегічного плану вище керівництво організації повинно
виявити:
1.Внутрішні сильні і слабкі сторони своєї організації.
2.Сильні сторони своїх конкурентів.

3.Слабкі сторони своєї організації та конкурентів.
4.Сильні сторони конкурентів.
39. Які етапи включає процес стратегічного планування?
1.Визначення місії, цілей, аналіз зовнішнього середовища, дослідження
внутрішніх сторін організації, вибір стратегії, розробка політики та бюджету.
2. Визначення місії, вибір стратегії розвитку.
3. Визначення місії, цілей, вибір стратегії.
4. Визначення місії, цілей, аналіз зовнішнього середовища, дос лідження
внутрішніх ресурсів організації.
40.Які важелі використовуються для планування реалізації стратегії?
1.Адміністративні та економічні.
2.Адміністративні та соціально-психологічні.
3.Економічні та соціально-психологічні.
4.Адміністративні, економічні, соціально-психологічні.
41.Що слід розуміти під організаційною структурою управління?
1.Склад
і
супідрядність
взаємозв'язаних
управлінських
ланок,
які
забезпечують
здійснення
функцій
та
завдань
управління
організацією.
2.Склад ланок управління організацією.
3.Супідрядність управлінських взаємозалежних ланок управління.
4.Склад підрозділів управління.
42.Що слід розуміти під органом управління в організації?
1.Ланку або сукупність ланок керуючої системи.
2.Всі ланки управління організацією.
3.Сукупність ланок керованої системи.
4.Сукупність ланок керуючої системи.
43.Що визначає взаємозв'язок (супідрядність) ланок в організації?
1.Рівень управління.
2.Порядок підпорядкування органів управління організацією.
3.Органи управління організацією.
4.Рівень та органи управління організацією.
44.Що створює структуру управління організацією?
1.Сукупність лінійних і функціональних служб (органів).
2.Сукупність лінійних органів управління.
3.Сукупність функціональних служб.
4.Сукупність органів управління.
45.Де
зосереджуються
всі
функції
управління
нижчестоящими
підрозділами при лінійній структурі?
1.В одній ланці.
2.В різних ланках управління організацією.
3.В різних підрозділах організації.
4.В одному підрозділі.
46.Де переважно застосовується лінійна структура управління?
1.В управлінні малими організаціями.
2.В управлінні великими організаціями.

3.В управлінні об'єднанням організацій.
4.В управлінні великими і малими організаціями.
47.Де переважно застосовується функціональна структура управління?
1.В управлінні середніми за розміром та чисельністю працюючих
організаціях.
2.В управлінні великими організаціями.
3.В управлінні об'єднанням організацій.
4.В управлінні середніми і малими організаціями.
48.Де переважно застосовується лінійно-функціональна структура
управління?
1.В управлінні великими сучасними організаціями.
2.В управлінні середніми за розміром організаціями.
3.В управлінні малими організаціями.
4.В управлінні великими і малими організаціями.
49. Де переважно застосовуються дивізональні структури управління?
1.В
управлінні
великими
багатопрофільними
організаціями
зі
значною кількістю виробничих та комерційних відділень.
2.В управлінні великими організаціями.
3.В управлінні спільними організаціями.
4.В управлінні малими об'єднаннями.
50.Де
переважно
застосовуються
матричні
організаційні
струк
тури управління ?
1.В управлінні багатопрофільними організаціями з великою кіль
кістю виробництв, надання послуг обмеженого життєвого циклу.
2.В управлінні спільними організаціями.
3.В управлінні середніми по розміру організаціями.
4.В управлінні великими організаціями.
51.Цінність винагороди працівника організації - це є:
1.Передбачення
ступеня
відносного
задоволення,
що
відчуває
працівник, який дістав певну винагороду.
2.Передбачення поведінки працівника, який дістав винагороду.
3.Передбачення
відношення
працівника
до
виконання
своїх
функцій.
4.Передбачення поведінки працівника.
52.Процесуальні концепції мотивації працівників організацій враховують:
1 .Індивідуальну поведінку людей в процесі виконання своїх функцій.
2.Групову поведінку людей в процесі виконання своїх функцій.
3.Поведінку
окремих
працівників
в
процесі
виконання
своїх
функцій.
4.Поведінку всіх працівників організації.
53. Теорія мотивації персоналу розглядає дві основні групи концеп
цій мотивації:
1.Змістовна і процесуальна.
2.Змістовна і організаційна.
3.Процесуальна і матеріально-грошова.
4.Змістовна і грошова.

54.
Основною
формою
матеріального
стимулювання
персоналу
організації є:
1.Заробітна плата.
2.Премії.
3.Премії та цінні подарунки.
4.Цінні подарунки та заробітна плата.
55. Мотивація базується на:
1.Потребах і винагородах.
2.Потребах і самовираженні.
3.Винагородах і задоволенні окремих людей.
4.Задоволенні всіх людей.
56. Потреби бувають:
1.Первинні, вторинні, внутрішні та зовнішні.
2.Первинні і внутрішні.
3.Внутрішні і вторинні.
4.Внутрішні і зовнішні.
57. До первинних потреб відносяться:
1.Фізіологічні.
2.Психологічні.
3.Економічні.
4.Матеріальні.
58. Які теорії мотивації відносяться до процесійних?
1.Теорія очікування, теорія справедливості.
2.Теорія очікування, теорія Мак-Клелланда.
3.Теорія потреб Мак-Клелланда, ієрархія потреб Маслоу.
4.Теорія справедливості, ієрархія потреб Маслоу.
59.Теорія
мотивації
Мак-Клелланда
передбачає
враховувати
такі
основні потреби:
1.Влади, успіху, причетності.
2.Влади і причетності.
3.Успіху і влади.
4.Влади і економічної зацікавленості.
60. Згідно з двофакторною теорією Герцберга всі фактори поділяються на:
1.Гігієнічні та мотиваційні.
2.Гігієнічні та економічні.
3.Економічні та психологічні.
4.Гігієнічні та психологічні.
61.Чому необхідно здійснювати контроль за виконанням управлінських рішень
?
1.Щоб своєчасно виявити відхилення у виконанні рішень і вжити відповідних
заходів.
2.Тому, що є працівники, які безвідповідально відносяться до
своїх обов'язків.
3.Щоб виконавці боялись і добре їх виконували.
4.Щоб виконавці своєчасно виконували завдання.
62. Коли здійснюється попередній контроль в організації?

1.До фактичного початку виконання певних робіт.
2.В період виконання запланованих робіт.
3.Після виконання запланованих робіт.
4.В період виконання окремих робіт.
63. Коли здійснюється поточний контроль в організації?
1.У ході проведення певних робіт.
2.Після виконання певних робіт.
3.До фактичного початку виконання певних робіт.
4.У ході проведення і виконання всіх запланованих робіт.
64. Коли здійснюється заключний контроль в організації?
1.Після виконання запланованих робіт.
2.До фактичного початку виконання робіт.
3.В ході проведення певних робіт.
4.В ході проведення і після виконання всіх робіт.
65. До форм і методів контролю відносяться:
1.Аналіз, перевірка, ревізія, обстеження тощо.
2.Аналіз та ревізія.
3.Ревізія та обстеження.
4.Перевірка та обстеження.
66. Розпорядчі методи менеджменту базуються на:
1.Властивих системі управління відносинах влади і підпорядкування.
2.Відносинах влади.
3.Відносинах підпорядкування.
4.Відносинах влади і підпорядкування.
67.В організаційно-розпорядчих методах менеджменту реалізується:
1.Функція організації, яка передбачає організаційний і розпорядчий вплив.
2.Організаційний вплив.
3.Розпорядчий вплив.
4.Адміністративний вплив.
68. Організаційне нормування як вид впливу на об'єкти управління
передбачає:
1.Розробку і використання організаційних нормативів для стабільного
збалансованого і стійкого управління.
2.Розробку нормативів для ефективного управління.
3.Розробку
правил
та
інструкцій
для
регулювання
діяльності
персоналу.
4.Розробку і використання правил і нормативів.
69. Економічні методи менеджменту ґрунтуються на використанні:
1.Економічних інтересів колективу і особи.
2.Економічних інтересів кожної особи.
3.Матеріальних інтересів тільки колективу.
4.Матеріальних інтересів тільки особи.
70. Що слід розуміти під методами менеджменту?
1.Способи здіснення управлінської діяльності, за допомогою яких виконуються
функції менеджменту і забезпечується реалізація його цілей та задач.

2.Способи впливу керуючої системи на керовану з метою виконання певних
завдань.
3.Способи досягнення виконання функцій менеджменту.
4.Способи виконання виробничих завдань.
71.Які існують методи управління за типом впливу?
1.Прямі, непрямі.
2.Періодичні, повторювані, поодинокі.
3.Колегіальні, колективні.
4.Економічні, адміністративні.
72. Які існують методи за мотиваційним впливом?
1.Соціально-психологічні.
2.Адміністративні.
3.Економічні.
4.Всі перелічені.
73. На чому базуються методи менеджменту?
1.На об'єктивних законах розвитку суспільного виробництва.
2.На нормативних актах управління.
3.На чинних законах України.
4.На статуті підприємства.
74. Під впливом чого змінюються методи менеджменту?
1.Під впливом змін умов діяльності організації, досягнень сучасної науки та
досвіду ефективного господарювання.
2.Під впливом досвіду ефективного господарювання.
3.Під впливом змін умов діяльності організації.
4.Під впливом розвитку економіки країни.
75.Що являє собою акцизний збір як економічний метод менеджменту?
1.Непрямий
податок
на
високорентабельні
товари
(продукцію),
що включається до їх ціни.
2.Податок на товари та послуги.
3.Непрямий податок на окремі товари та послуги.
4.Прямий і непрямий податок на товари.
76. Що слід розуміти під організаційно-розпорядчими методами?
1.Засоби впливу на колективи і окремих їх працівників, які засновані на
використанні об'єктивних (організаційних) відносин між ними.
2.Засоби впливу на керовані системи.
3.Методи впливу на окремих працівників.
4.Методи впливу на торговельно-оперативних працівників.
77.Що слід розуміти під регламентуванням як методом менедж
менту?
1.Розробку і введення в дію організаційних положень, правил,
обов'язкових для виконання.
2.Введення в дію відповідних нормативних актів управління.
3.Розробку відповідних інструкцій для персоналу.
4.Розробку і введення в дію окремих правил.
78. Що представляє собою постанова, як розпорядчий метод управління?

1.Розпорядчий
акт
управління,
який
приймається
колегіальним
органом управління організацією.
2.Розпорядчий
акт
управління,
який
приймається
керівником
організації.
3.Розпорядчий
акт
управління,
який
приймається
керованою
системою управління.
4.Розпорядчий акт управління, який приймається групою керівників.
79. 3 якою метою використовується моральне стимулювання персоналу як
метод менеджменту ?
1.Для заохочення трудової та соціальної активності колективів,
груп, окремих працівників.
2.Для заохочення трудової активності управлінського персоналу.
3.Для заохочення соціальної активності працівників.
4.Для заохочення окремих груп працівників.
80. Що таке управлінське рішення?
1.Результат праці менеджера.
2.Предмет праці менеджера.
3.Засіб праці менеджера.
4.Все перераховане.
81.Які вимоги ставляться до управлінських рішень?
1.Законність, своєчасність, досяжність.
2.Реальність, адресність, гнучкість.
3.Правомірність, обґрунтованість, відкритість.
4.Все перераховане.
82.За допомогою яких методів можна розроблювати та приймати управлінське
рішення?
1.Всі перераховані.
2.Метод можливого штурму.
3.Метод "Дельфі".
4.Метод "дерево рішень".
83. У якій послідовності слід здійснювати планування праці?
1.Визначення
переліку
робіт,
фонду
робочого
часу
планового
періоду,
часу
не
виконання
робіт,
резерву
часу,
складання
плану, коригування.
2.Визначення
переліку
робіт,
часу
не
їх
виконання,
резерву
часу, фонду робочого часу планового періоду.
3.Визначення
фонду
робочого
часу
планового
періоду,
скла
дання плану.
4.Складання плану, коригування під час реалізації.
84. На які групи поділяється персонал підприємства?
1.Управлінський, операційний.
2.Спеціалісти, робочі.
3.Обслуговуючий, допоміжний.
4.Виробничий, допоміжний.
85. Яким чином необхідно розподілити робочий час менеджера при
плануванні праці?

1.60% та 40%.
2. 80% та 20%.
3.65% та 15%.
4. 75% та 15%.
86.Яке
співвідношення
важливості
справ
перебуває
принцип
Паретто?
1.80% та 20%.
2. 60% та 40%.
3.65% та 15%.
4.75% та 15%.
87. У відповідності до методу Ейзенхауера за якими критеріями
менеджеру слід класифікувати свої завдання?
1.Важливість, терміновість.
2.Важливість, актуальність.
3.Терміновість, обумовленість.
4.Актуальність, обумовленість.
88.За якими критеріями поділяються завдання у відповідності до
методу "АБВ-аналіз"?
1.Найважливіші, важливі, неважливі.
2.Важливі, термінові.
3.Важливі, актуальні, термінові.
4.Актуальні, обумовлені.
89.Які існують рівні управління?
1.Інституційний, управлінський, технічний.
2.Інституційний, універсальний, технічний.
3.Перший, другий, третій.
4.Інституційний, управлінський, операційний.
90. Які існують основні підходи до менеджменту?
1.Комплексний, ситуаційний, процесний.
2.Системний, ситуаційний, процесний.
3.Функціональний, системний, процесний.
4.Системний, ситуаційний, операційний.
Приклади типових ситуаційних завдань:
Завдання №1
Засновник компанії Комоске Мацусита сформулював мету основних
положень менеджменту:
 не хитруй будь чесним;
 будь господарем на своєму місці;
 не живи минулим днем, постійно вдосконалюй свої знання;
 відносися з повагою та уважністю до к навколишніх;
 увесь час пам’ятай про зовнішній світ, застосовуйся до законів
його розвитку;
 з подякою відносись до того, що маєш та отримуєш – ми усе
беремо у суспільства в борг;

 не припиняй задавати собі питання: «На кого я працюю»?
відповідь тільки одна на суспільство.
Питання
1. В чому полягає сутність соціальної направленості менеджменту?
2. Яким чином можна розумно суміщати у менеджменті частинний та
суспільний початок?
3. Спробуйте продовжити формулювання основних положень менеджменту
Комоске Мацусита, доводячи їх число до десяти.
Завдання №2
В українській економічній літературі викладається думка про те, що є п’ять
базових напрямів в роботі менеджера якою б областю він не займався. Їх
результатом є інтеграція ресурсів для підтримки життєдіяльності та розвитку
організації.
По –перше, менеджер встановлює мету. Він визначає конкретні задачі та
шляхи їх вирішення для досягнення мети.
По – друге, менеджер підтримує мотивацію праці та комунікації в
середовищі фірми. Він складає команду з людей, відповідальних за визначені
роботи, робить це за допомогою різних прийомів, шляхом кадрових рішень
(про оплату праці, нових призначеннях, підвищенні та ін.), а також більшості
рішень, які підвищують якість праці та життя працівників. До того проводиться
постійний зв’язок менеджера з підлеглими, начальниками, колегами.
По - четверте, менеджер складає систему контролю. Він визначає одиниці
виміру, фіксуючи показники, орієнтовані на роботу всієї організації і в той ж
час на роботу конкретного працівника.
По – п’яте, менеджер сприяє росту ділової кар’єри людей, наданням
умов, які сприяють руху по “службовій мотузці” членів організації.
Питання
1. Чи усі аспекти різноманітної діяльності менеджера враховані тут?
2. Що на ваш погляд, можна додати, щоб загальна характеристика дій
менеджера стала більш повною?
3. Які напрями в діяльності менеджера є приоритетними?
4. Які особливості в діяльності менеджера в українських умовах ви хотіли б
визначити? Чим ці особливості обумовлені?
Завдання 3.
Як краще працювати з партнером, клієнтом? Це питання стоїть перед кожним
менеджером. Тут можна використати наступні підходи:
1. Скласти довірливу атмосферу при переговорах.
2. Попрохати партнера більш детально розповісти про проблему. Це буде
сприяти більш чіткому визначенню позицій сторін.

3. Допомогти партнеру глибше вникнути у ситуацію, роблячи по ходу
бесіди короткі узагальнення.
4. Орієнтувати партнера до творчих обмов, щоб проблема отримала більш
різноманітне освітлення.
5. Упевните партнера, що відкладати рішення даної ситуації невигідно, це
дозволить визначити реальність намірів партнера про співпрацю з вами.
6. Дайте особистий погляд на вирішення проблеми, на ряду з іншими
можливими. Тоді партнер вибере рішення самостійно, але скоріше ніж
запропонували ви.
Питання
1. Який з наведених підходів, на ваш вигляд, найбільше ефективний?
2. Які підходи в ділових переговорах, сприяють їх успіху, ви могли б
запропонувати?
Завдання 4.
Серед способів прийняття управлінських рішень виділяють “Принцип
Паретто”. Сутність принципу, сформульованого італійським економістом
Вільфредо Паретто, втілюється в тому, що в середині будь якої групи чи
більшості груп окремі малі її частини находять більш велику значимість , чим
це відповідає їх удільній вазі у групі.
Наприклад:
 20% клієнтів (товарів) дають 80% обороту чи прибутку;
 80% клієнтів (товарів ) приносять 20% обороту чи прибутку;
 20% помилок обумовлюють 80% втрати;
 80% помилок обумовлюють 20% втрати;
 20% вихідних продуктів визначають 80% вартості готового виробу;
 80% вихідних продуктів визначають 20% вартість готового виробу.
Тому у зв’язку з принципом Паретто відмічають “відношення 80:20”. У
процесі роботи менеджерів за перші 20% витрачаємо часу достигаємо 80%
результатів, інші 80% затраченого часу приносять 20% загального підсумку
тому менеджеру не має сенсу братися спочатку за легкі справи. Необхідно
приступати до вирішення питань, належно їх значенням.
Питання
Які це висновки для практичної роботи українського менеджеру можна зробити
належно принципу Паретто? Обґрунтуйте свої пропозиції.
Завдання 5.
1. Японська система менеджменту - одна з самих ефективних в світі. До
того головна її гідність
- уміння працювати з людьми. Тут
використовується механізм колективної відповідальності за дорученою
справою
Саме так реалізується політика організації та управлінням виробництва у
всемірній фірмі “Соні” . до основних її напрямків відносяться:

 постановка цілей та задач, які зрозумілі усім: як керівникам та і
робітникам. Існують думки, що це об’єднує персонал компанії у
колектив однодумців;
 усвідомлена відмова від жорстких планів та контролю за ходом їх
виконання. Прийнято вважати, що менеджер повинен діяти згідно
обставинам. Але одночасно механічна виконливість цілком терпима при
рутинних роботах, може привести тільки до провалу справи;
 антибюрократичний керівництва. В організаційній структурі компанії
при необхідності можуть бути складені на визначений період підрозділу,
які мають практично повну адміністративно – господарською
самостійністю ;
 доручення більш важних проектів новаторам. На погляд адміністрації
фірми саме дарований співробітник , який “горить на роботі” може більш
ефективно та швидко виконати будь яке саме тяжке завдання;
 право молодшого по посаді не погоджуватися з старшими. Справа іде не
про пряме підкорення керівництву :
 виховування у співробітників почуття належності до одної великої сім’ї
під назвою “Соні”. Для цього , як і в інших японських підприємствах ,
існує ефективна система яка працює по найму усе життя , організуються
колективні форми відпочинку та ін.
Питання
1. Сформулюйте ваше відношення до принципів менеджменту фірми
“Соні”. Що на вашу думку заслуговує на увагу, з чим ви не згодні?
2. С обліком української специфіки чи можливо використовувати доступ
менеджмент фірми “Соні” в практиці роботи українських компаній?
3. Які трудності при роботі можуть виникнути у українського менеджеру та
які ви рекомендували б переборювати?
Приклади варіантів модульної контрольної роботи:
Варіант 1.
1. Менеджмент, його мета та завдання.
2. Основні типи штабного апарату.
3. Менеджмент – це:
а. наука управління людьми;
б. управління в умовах ринку;
в. діяльність, яка направлена
на досягнення
раціонального використання ресурсів.

мети фірми шляхом

4.Засновник компанії Комоске Мацусита сформулював мету основних
положень менеджменту:
 не хитруй будь чесним;
 будь господарем на своєму місці;
 не живи минулим днем, постійно вдосконалюй свої знання;
 відносися з повагою та уважністю до к навколишніх;

 увесь час пам’ятай про зовнішній світ, застосовуйся до законів
його розвитку;
 з подякою відносись до того, що маєш та отримуєш – ми усе
беремо у суспільства в борг;
 не припиняй задавати собі питання: «На кого я працюю»?
відповідь тільки одна на суспільство.
Питання
1. В чому полягає сутність соціальної направленості менеджменту?
2. Яким чином можна розумно суміщати у менеджменті частинний та
суспільний початок?
3. Спробуйте продовжити формулювання основних положень менеджменту
Комоске Мацусита, доводячи їх число до десяти.
Варіант 2.
1. Рівні менеджменту та його стадії.
2. Різні види штабних повноважень.
3. Вкажіть рівні управління менеджментом:
а. Технічний, управлінський, інституційний;
б. Попередній, проміжний, кінцевий;
в. Початковий, вищій.
4. Класика менеджменту складає приклади виражень, які коротко
характеризують суть менеджменту та його значення для бізнесу. Це по суті,
принципи ефективного менеджменту.
Ось
деякі приклади принципів діяльності
американських фірм
«Дженерал Моторс» та «ІБМ».
a.
«Керівник не може собі дозволити розкіш вчитися на помилках»
b.
«Ви можете валяти дурня будь в чому і вам дадуть шанс
виправитися, але якщо ви хоч трохи халтурите в тім, що стосується
управління людьми, то вам кінець. Тут все просто: чи вищий рівень
роботи, чи нам доведеться розлучитися».
c. «Успіх нашого бізнесу тісно пов’язаний з вадами та відданістю
наших менеджерів. Прибуток тече туди, де є мозки».
Питання
1. Чи згодні ви з наведеними вище вимовами?
2. Спробуйте сформулювати особисту оригінальну інтерпретацію
аналогічної вимови з урахуванням української практики менеджменту.
Варіант 3.
1. Функції менеджменту. Управлінський цикл.
2. Лінійні структури управління.
3. Вкажіть стадії менеджменту:
а. Стратегічне управління, оперативне управління, контроль.
б. Попередня, поточна, кінцева.
в. Виробнича, організаційна.
4. Як краще працювати з партнером, клієнтом? Це питання стоїть перед
кожним менеджером. Тут можна використати наступні підходи:

7. Скласти довірливу атмосферу при переговорах.
8. Попрохати партнера більш детально розповісти про проблему. Це буде
сприяти більш чіткому визначенню позицій сторін.
9. Допомогти партнеру глибше вникнути у ситуацію, роблячи по ходу
бесіди короткі узагальнення.
10.Орієнтувати партнера до творчих обмов, щоб проблема отримала більш
різноманітне освітлення.
11.Упевните партнера, що відкладати рішення даної ситуації невигідно, це
дозволить визначити реальність намірів партнера про співпрацю з вами.
12.Дайте особистий погляд на вирішення проблеми, на ряду з іншими
можливими. Тоді партнер вибере рішення самостійно, але скоріше ніж
запропонували ви.
Питання
3. Який з наведених підходів, на ваш вигляд, найбільше ефективний?
4. Які підходи в ділових переговорах, сприяють їх успіху, ви могли б
запропонувати?
8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
8.1. Шкала та критерії оцінювання знань студентів.
Результати навчання з освітніх компонентів оцінюються за 100-бальною
шкалою (від 1 до 100) з переведенням в оцінку за традиційною шкалою
(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» – для семестрових
екзаменів, курсових робіт (проектів) і виробничих практик; «зараховано», «не
зараховано» – для заліків і навчальних практик). Шкала переведення балів
подана в таблиці 1.
Таблиця 1.
Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в
підсумкову оцінку за традиційною шкалою
Підсумковий бал
90-100
89-70
51-69
26-50
1-25

Оцінка за традиційною шкалою
залік
зараховано
не зараховано

Підсумковий бал з навчальної дисципліни є сумою балів, одержаних за
поточний та проміжний контроль.
Критерії оцінювання поточного та проміжного контролю визначаються
Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів
вищої освіти в умовах ЄКТС, яке прийнято в університеті із урахуванням
вагових коефіцієнтів:
– поточного контролю:

для дисциплін, що завершуються заліком – 0,7;
– проміжного контролю:
для дисциплін, що завершуються заліком – 0,3.
Для визначення ступеня оволодіння навчальним матеріалом з подальшим його
оцінюванням рекомендується застосовувати наступні рівні навчальних
досягнень студентів (табл. 2):
Таблиця 2.
Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів
Критерії оцінювання навчальних досягнень
100Рівні навчальних
бальна
досягнень
шкала

Теоретична підготовка

Відмінний

100…90

вільно володіє навчальним матеріалом, висловлює свої думки,
робить аргументовані висновки,
рецензує відповіді інших студентів,
творчо виконує індивідуальні та
колективні завдання; самостійно
знаходить додаткову інформацію та
використовує її для реалізації
поставлених перед ним завдань;
вільно використовує нові інформаційні технології для поповнення
власних знань

може аргументовано
обрати раціональний
спосіб виконання
завдання й оцінити
результати власної
практичної діяльності;
виконує завдання, не
перед-бачені навчальною
програмою; вільно
використовує знання для
розв’язання поставлених
перед ним завдань

89….70

вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на
практиці; узагальнює і систематизує
навчальну інформацію, але допускає
незначні огріхи у порівняннях,
формулюванні
висновків,
застосуванні теоретичних знань на
практиці

за зразком самостійно
виконує практичні
завдання, передбачені
програмою; має стійкі
навички виконання
завдання

69…51

володіє навчальним матеріалом
поверхово, фрагментарно, на рівні
запам’ятовування відтворює певну має елементарні, нестійкі
частину навчального матеріалу з навички виконання
елементами логічних зв’язків, знає завдань
основні поняття навчального матеріалу

Достатній

Задовільний

Практична підготовка

Студент

Критерії оцінювання навчальних досягнень
100Рівні навчальних
бальна
досягнень
шкала

Теоретична підготовка

Незадовільний

має фрагментарні знання (менше
половини) при незначному загапланує та виконує
льному обсязі навчального матечастину завдання за
ріалу; відсутні сформовані уміння та
допомогою викладача
навички; під час відповіді допущено
суттєві помилки

Неприйнятний

50…26

25…1

Практична підготовка

Студент

студент не
матеріалом

володіє

виконує лише елементи
завдання, потребує
навчальним постійної допомоги
викладача

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять.
Досягнення студентів на семінарських заняттях, а також виконані ними
індивідуальної та самостійної роботи оцінюються за шкалою від «0» до «5».
Критерії оцінювання наводяться у таблиці 3.
Таблиця 3.
Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів
на семінарських заняттях
Оцінка

Критерії оцінювання навчальних досягнень

5 балів

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє навчальним
матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його викладає, глибоко
та всебічно розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань,
використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу, вільно
послуговується науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним
або оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження
власних думок, здійснює аналіз та робить висновки.

4 бали

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє навчальним
матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному розкриває зміст
теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому
обов’язкову літературу, розв’язує задачі стандартним способом,
послуговується науковою термінологією. Але при висвітленні деяких
питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються
при цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки.

3 бали

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину навчального
матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє елементарні знання
окремих положень, записує основні формули, рівняння, закони. Однак не

здатний до глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації,
не користується необхідною літературою, допускає істотні неточності та
помилки.

2 бали

Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє навчальним
матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без аргументації й
обґрунтування) викладає окремі питання навчальної дисципліни, не
розкриває зміст теоретичних питань і практичних завдань.

1 бал

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст більшості
питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на рівні
розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на запитання,
що потребують однослівної відповіді.

0 балів

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом та
не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань та
практичних завдань.

Після
завершення
вивчення
дисципліни
викладач
виводить
середньозважений бал, що переводиться у 100-бальну шкалу (див. таблицю 4.)
з відповідним ваговим коефіцієнтом.
Таблиця 4.

Таблиця переведення середньозваженого балу
за 100-бальною шкалою
100бальна
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81

сер. бал
4,97–5,00
4,94-4,96
4,91–4,93
4,87–4,90
4,84–4,86
4,80–4,83
4,76–4,79
4,72–4,75
4,68–4,71
4,64–4,67
4,60–4,63
4,55–4,59
4,50–4,54
4,45–4,49
4,40–4,44
4,35–4,39
4,30–4,34
4,25–4,29
4,20–4,24
4,15–4,19

100бальна
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61

сер. бал
4,10–4,14
4,05–4,09
4,00–4,04
3,95–3,99
3,90–3,94
3,85–3,89
3,80–3,84
3,75–3,79
3,70–3,74
3,65-3,70
3,60–3,64
3,55–3,59
3,50–3,54
3,45–3,49
3,40–3,44
3,35–3,39
3,30–3,34
3,25–3,29
3,20–3,24
3,15–3,19

100бальна
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41

сер. бал
3,10–3,14
3,05–3,09
3,00–3,04
2,96–2,99
2,93–2,95
2,90–2,92
2,87–2,89
2,84–2,86
2,81–2,83
2,78–2,80
2,75–2,77
2,70–2,74
2,65–2,69
2,60–2,64
2,55–2,59
2,50–2,54
2,45–2,49
2,40–2,44
2,35–2,39
2,30–2,34

100бальна
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21

сер. бал
2,25–2,29
2,20–2,24
2,15–2,19
2,10–2,14
2,05–2,09
2,00–2,04
1,95–1,99
1,90–1,94
1,85–1,89
1,80–1,84
1,75–1,79
1,69–1,74
1,63–1,68
1,57–1,62
1,51–1,56
1,45–1,50
1,39–1,44
1,33–1,38
1,27–1,32
1,21–1,26

100бальна
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

сер. бал
1,15–1,20
1,09–1,14
1,03–1,08
0,97–1,02
0,91–0,96
0,85–0,90
0,79–0,84
0,73–0,78
0,67–0,72
0,61–0,66
0,55–0,60
0,49–0,54
0,43–0,48
0,37–0,42
0,31–0,36
0,25–0,30
0,19–0,24
0,13–0,18
0,07–0,12
0,01–0,06

Підрахунки середньозваженого балу здійснюють з точністю до другого знака
після коми. За таблицею 4 визначають кількість балів за 100-бальною шкалою,
яку множать на ваговий коефіцієнт – 0,7 і отримують кількість балів за
поточний контроль. Кількість балів за поточний контроль округлюють до
цілих.

Кількість балів, отриманих студентом за поточний контроль, виставляється
викладачем у відповідній графі академічного журналу до проведення
проміжного контролю.
8.3. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи.
Оцінювання проміжного контролю здійснюється за шкалою від «0» до «30» –
для дисциплін, викладання яких завершується заліком.
Загальна оцінка за модульну контрольну роботу є середнім арифметичним
оцінок за кожне питання/завдання, яка переводиться за 100 бальною шкалою
(табл. 4.) та множиться на коефіцієнт 0,3.
8.4. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю.
Залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінюванні рівня
опанування студентами навчального матеріалу виключно на підставі
результатів виконання ними певних видів робіт, зазначених у робочій програмі
навчальної дисципліни.
Оцінка за семестр з дисципліни, з якої передбачений залік, виставляється після
закінчення її вивчення (до початку екзаменаційної сесії) за результатами
поточного (ваговий коефіцієнт – 0,7) та проміжного (ваговий коефіцієнт – 0,3)
контролю. При цьому обов’язкової присутності здобувачів вищої освіти під час
заліку не передбачено.
Залік отримує здобувач вищої освіти, який виконав всі види роботи, визначені
в робочій програмі навчальної дисципліни й має достатню кількість балів за
поточний контроль (не менше 35 балів) та проміжний контроль (не менше 16
балів).
9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ,
ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
Вказуються за потреби.
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Доповнення та зміни до робочої програми додаються на окремому аркуші, затверджуються на засіданні
кафедри до початку навчального року

