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Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
менеджменту та оподаткування НТУ «ХПІ».  
Досвід роботи – 19 років. Автор понад 50 наукових та 
навчально-методичних праць.  
Провідний лектор з дисциплін: «Управління стратегічними 
змінами», «Менеджмент 4 (Самоменеджмент)», «Бізнес-
діагностика» 

 

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
менеджменту та оподаткування НТУ «ХПІ». Досвід 
роботи – 11 років. Автор понад 40 наукових та 
навчально-методичних праць. 
Провідний лектор з дисциплін: «Організаційна 
поведінка», «Основи менеджменту» 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація 
Дисципліна побудована на опануванні підходів до самоорганізації (кар’єрний менеджмент, тайм-менеджмент, умови праці), та 
організації заходів, найбільш притаманних управлінській праці (проведення нарад та зборів, ділові контакти) 

Мета та цілі 
олодіння теоретичними знаннями і практичними навичками з питань особистісного розвитку менеджера; формування у студентів 
індивідуальних особливостей та поведінкових навичок, які необхідні майбутньому керівнику; розвиток у майбутніх менеджерів умінь 
організувати особисту працю.  

Формат Практичні і семінарські заняття, консультації. Підсумковий контроль – залік (6 семестр) 

Результати навчання Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових 
знань, бути критичним і самокритичним 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 120 год.: лекції - 32 год., практичні заняття – 16 год., самостійна робота – 72 год. 

Вимоги викладача Студент зобов'язаний відвідувати заняття згідно розкладу. Заздалегідь готуватись до занять відповідно робочій програмі: працювати з 
навчальної та додатковою літературою, з іншими джерелами інформації.  У разі пропуску заняття надати викладачеві ессе щодо 
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пропущеної теми. З метою оволодіння необхідною якістю освіти з дисципліни потрібно відвідуваність і регулярна підготовленість до 
занять. Підсумковий контроль можливий без особистої присутності студента на підставі попередніх оцінок. 

СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1 Особливості управлінської праці 

Сам
ості
йна 
роб
ота 

Принципи побудови досконалої групи за ролями учасників 

Тема 2 Кар’єрний менеджмент Визначення власних цінностей та рольова самоорієнтація 

Тема 3 Планування робочого часу менеджера Фотографія робочого часу 

Тема 4 Розподіл та кооперація управлінської праці.  Організаційна і розпорядча діяльність 

Тема 5 Делегування повноважень і відповідальності в  управлінській діяльності Матриця відповідальності 

Тема 6 Організація робочих місць. Умови праці Проектування робочого місця 

Тема 7 Організація заходів Підготовка доповіді на нараді 

Тема 8 Ділові контакти в діяльності менеджера Складання посадової інструкції 

Тема 9 Організація діловодства. Опрацювання  текстових матеріалів Концепція BATNA та ZOPA у проведенні переговорів 

ЛІТЕРАТУРА  ТА  НАВЧАЛЬНІ  МАТЕРІАЛИ 

Ос
но
вн
а 

1. Лінькова О.Ю.  Менеджмент організацій – Харків, НТУ «ХПІ», 
2012 

2. Мазаракі А.А. [та ін.] Основи менеджменту. Підручник – 
Харків: Фоліо, 2014 

3. Краснокутська Н.С. [та ін.] Менеджмент: навчальний посібник 
– Харків: Друкарня «Мадрид», 2019 

4. Чайка Г.Л. Самоменеджмент менеджера: навч.посібник – 
Київ: Знання, 2014. 

5. Лукашевич Н. П. Л Теория и практика самоменеджмента: 
Учеб. пособие. — 2-е изд., испр. — К.: МАУП, 2002. — 360 с 

Дода
ткова 

1. Mintzberg's Management Roles Електронний ресурс. Режим 
доступу: https://www.mindtools.com/pages/article/management-
roles.htm 
2. Бенджамин Франклин. Время – деньги. [Електронний 
ресурс]. Режим доступу: http://www.livelib.ru/book/1000722105 
3. Гарвардський проект по переговорам [Електронний ресурс]. 
Режим доступу: http://www.pon.harvard.edu 
4. Глущик С.В. Сучасні ділові папери : Навч. посібник / С. В. 
Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. - 4-те вид., перероб. і доп. - К. : 
А.С.К., 2005. - 400 с 
5. Зайверт Л. Ваше время – в Ваших руках: (Советы 
руководителям, как эффективно использовать рабочее время): 
Пер. с нем. – М.: Экономика, 1990. – 232 с 
6. Шарий В. І. Делегування повноважень в управлінні: навч. 
посібник / Шарий В. І. – Черкаси : ЧНЕП, 2009. – 518 с. 

ПЕРЕЛІК  ЗАПИТАНЬ  ДЛЯ  ПІДГОТОВКИ  ДО  ЗАЛІКУ 

теристика управлінської праці: ціль, об'єкт, засоби, продукт. Поняття управлінської ролі. Види ролей по Мінцбергу. Розкрийте специфіку роботи 
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основних категорій менеджерів. Дайте визначення поняттю «кар’єра». Рушійні мотиви у кар’єрі.   Якою Ви бачите власну модель побудови 
кар’єри? Поняття й методи діагностики часу. Характеристика хронометражу, фототографії робочого часу, моментальних спостережень.  Основні 
рівні системи управління часом Бенджамина Франкліна. Визначення пріоритетності справ менеджера по методу Парето, АВС - аналізу. 
Розміщення пріоритетів за методом Д.Ейзенхауера. «Золоті» правила управління часом Лотара Зайверта. Планування оперативного часу 
менеджера по методу «Альп». Делегування повноважень. Переваги й недоліки методу делегування повноважень.  Основні вимоги до робочого 
місця менеджера. Наведіть класифікацію ділових нарад. Ділові контакти менеджера. Переговори з контрагентами. Основні етапи. Технології 
проведення ділових переговорів. Контакти з вищим керівництвом, колегами, відвідувачами, секретарем. Поняття “діловодство”. Наведіть 
класифікацію управлінських документів. Ділове листування. Поняття, вимоги до оформлення, особливості. Діловий етикет в документації. 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ 

Засоби візуалізації: проектор, екран, доступ до мережі інтернет 

СИСТЕМА  ОЦІНЮВАННЯ 

Розподі
л балів 

для 
оцінюв

ання 
успішн

ості 
аспіран

та 

ума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS Оцінка за національною шкалою 

уванн
я 

балі
в 

 
 Теми 

1,2,7 
Теми 
3,8 

Теми 
4,5,6,9 

Індивіду-
альне 

завдання 

Сума 

Ба
ли 

По 10 
балів 

По 15 
балів 

По 5 
балів 

20 100 

 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

75-81 С 

64-74 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ незадовільно з можливістю 
повторного складання 

1-34 F незадовільно з обов'язковим 
повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ  АКАДЕМІЧНОЇ  ЕТИКИ 

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»»: виявляти дисциплінованість, 
вихованість, доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з 
викладачем, а при нерозв'язності конфлікту доводитися до дирекції інституту. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 


