
 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

 

Найменування показника Характеристика дисципліни 

Найменування дисципліни Менеджмент 

Галузь знань 07 "Управління та 

адміністрування" 

Спеціальність 073 Менеджмент 

Освітня програма Менеджмент 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Нормативна  

Курс навчання 2 

Навчальний рік 2018-2019 

 

Номер(и) семестрів (триместрів): 

 

Денна форма Заочна форма 

4 (2-й курс)  

Загальна кількість кредитів 

ЄКТС/годин 

6 кредитов / 180 годин (2-й курс) 

Структура дисципліни (2 курс): 

– лекції 

– семінарські заняття (практичні, 

лабораторні, півгрупові) 

– годин самостійної роботи 

студентів 

Денна форма Заочна форма 

36 

54 

 

90 

 

Відсоток аудиторного навантаження 50%  

Мова викладання українська 

Форма проміжного контролю (якщо 

є) 

 

Форма підсумкового контролю іспит 

 

  



1. Мета, завдання та результати вивчення дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни “Менеджмент” є формування у 

майбутніх менеджерів сучасного управлінського мислення та системи 

спеціальних знань у галузі менеджменту, формування розуміння концептуальних 

основ системного управління організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього 

та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень. 

Завдання вивчення дисципліни «Менеджмент»: набуття студентами 

стійких знань з теорії та практики управління компанією; стратегічного аналізу 

діяльності компанії. 

Передумовами вивчення дисципліни “Менеджмент” є міждисциплінарні 

зв'язки стосовно знань, отриманих з попереднє вивчених дисциплін, а саме: мовне 

підґрунтя – українська мова, англійська мова; економіко-теоретичне підґрунтя – 

політекономія, макроекономіка, мікроекономіка. 

Очікувані результати навчання: демонструвати знання теорій, методів і 

функцій менеджменту, сучасних концепцій лідерства; демонструвати навички 

виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень; виявляти навички 

пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для 

обґрунтування управлінських рішень; застосовувати методи менеджменту для 

забезпечення ефективної діяльності організації; демонструвати навички взаємодії, 

лідерства, командної роботи; демонструвати навички самостійної роботи, 

гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.  

В результаті вивчення дисципліни студент  

має знати: 

– сутність основних понять та категорій менеджменту; 

– принципи та функції менеджменту; 

– системи методів управління; 

– зміст процесів та технологій управління; 

– основи планування, організації, мотивування, контролю та регулювання; 

– організацію взаємодій та повноважень; 

– прийняття рішень у менеджменті; 

– інформаційне забезпечення процесу управління; 

– керівництво та лідерство, стилі управління; 

– етику та відповідальність у менеджменті; 

– ефективність управління. 

має вміти: 



– з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки в організаціях, аналізувати й 

узагальнювати матеріал у певній системі, порівнювати факти на основі здобутих з 

різних джерел знань;  

– робити посильний внесок в гармонізацію людських відносин; 

налагоджувати ефективні комунікації у процесі управління;  

– розробляти технології з прийняття та реалізації управлінських рішень;  

– структурувати завдання відповідно до чисельності та кваліфікації 

виконавців, визначити черговість робіт, розраховувати термін їх виконання;  

– з урахуванням ділових та особистісних рис добирати виконавців, 

розподіляти завдання;  

– здійснювати делегування; визначати та оцінювати ефективність 

менеджменту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Загальні компетентності (ЗК) 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях(ЗК4) 

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності (ЗК5) 

Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) (ЗК 15) 

Уміння  приймати рішення у складних та непередбачуваних ситуаціях, 

лідерські якості на посаді керівника (ЗК 18). 

Фахові компетентності (ФК) 

Здатність визначати та описувати характеристики організації(ФК1) 

Здатність визначати перспективи розвитку організації (ФК3) 

Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію 

функцій менеджменту(ФК5) 

Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій 

менеджменту(ФК7) 

Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та 

мотивувати персонал організації. (ФК 10) 

Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові 

навички. (ФК 15). 

Програмні результати (ПРН) 

Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних 

концепцій лідерства (ПРН3) 

Демонструвати навички виявлення проблеми та обґрунтування 

управлінських рішень (ПРН4) 

Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку 

показників для обґрунтування управлінських рішень. (ПРН6) 

Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності 

діяльності організації (ПРН8) 

Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи (ПРН9) 



Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу 

організації (ПРН10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Програма навчальної дисципліни 

 

Денна форма: 

 

 Теми Лекції Практичні 

(семінарські, 

лабораторні, 

півгрупові) 

Самостійна 

робота 

Загальний 

обсяг 

1 Поняття і сутність 

менеджменту 

2 2 5 9 

2 Історія розвитку 

менеджменту 

2 2 5 9 

3 Принципи і методи 

управління  

4 4 5 13 

4 Внутрішнє середовище 

організації 

2 4 5 11 

5 Зовнішнє середовище 

організації 

2 4 5 11 

6 Організування 

комунікаційного 

процесу 

4 4 5 13 

7 Процес прийняття 

управлінських рішень 

4 4 5 13 

8 Функція менеджменту 

«планування». 

4 4 5 13 

9 Функція менеджменту 

«організування» 

4 4 5 13 

10 Функція менеджменту 

«мотивування» 

2 4 5 11 

11 Функція менеджменту 

«контролювання» 

2 4 5 11 

12 Формування і розвиток 

колективу 

2 2 5 9 

13 Керівництво і лідерство 2 2 6 10 

14 Ефективність 

управління 

 4 6 10 

15 Ризики менеджера  2 6 8 

16. Стратегічний 

менеджмент. Інновації 

 2 6 8 

17. Міжнародний 

менеджмент 

 2 6 8 

 Всього за курсом 36 54 90 180 

  



3. Зміст навчальної дисципліни 

 

3.1. План лекцій 

№ Тема заняття / план 

1 Тема 1. Поняття і сутність менеджменту. 

1.1. Предмет, об’єкт і суб’єкт менеджменту.  

1.2. Основні риси та характеристики менеджменту.  

1.3. Види менеджменту.  

1.4. Організація як соціотехнічна система.  

1.5. Види організацій.  

1.6. Характеристики організацій.  

1.7. Функції менеджменту. Управління як процес.  

1.8. Особливості управлінської діяльності. Ролі та завдання менеджерів.  

2 Тема 2. Історія розвитку менеджменту. 

2.1. Розвиток практики управління. Виникнення управління як галузі знань.  

2.2. Виникнення управління як науки. Школи управління.  

2.3. Сучасні концепції менеджменту.  

2.4. Розвиток вітчизняної науки управління. 

3 Тема 3. Принципи і методи управління.  

3.1. Загальні принципи управління.  

3.2. Принципи управління за планово-адміністративної системи 

господарювання.  

3.3. Сучасні принципи управління і методологія їх розроблення.  

3.4. Методи управління, їх сутність і особливості. 

4 Тема 4. Внутрішнє середовище організації.  

4.1. Складові внутрішнього середовища організації.  

4.2. Цілі як засоби формування і розвитку організації.  

4.3. Структура організації.  

4.4. Система технологій організації.  

4.5. Людські ресурси організації.  



4.6. Організаційна культура як об’єднуючий елемент внутрішнього 

середовища організації  

4.7. Взаємозалежність внутрішніх складових організації. 

5 Тема 5. Зовнішнє середовище організації.  

5.1. Сутність і характеристики зовнішнього середовища організації.  

5.2. Середовище прямої дії (мікросередовище) організації.  

5.3. Середовище непрямої дії (макросередовище) організації.  

5.4. Міжнародне середовище організації.  

6 Тема 6. Організування комунікаційного процесу.  

6.1. Комунікація як засіб інформаційного забезпечення процесу управління.  

6.2. Види комунікацій в організації.  

6.3. Комунікаційний процес, його елементи та етапи.  

6.4.Способи комунікації в організації.  

6.5. Комунікаційні канали.  

6.6. Особливості міжособистістних комунікацій і умови їх ефективного 

здійснення.  

6.7. Комунікаційні перешкоди і засоби їх подолання.  

6.8. Комунікаційні мережі.  

6.9.Технічне забезпечення комунікаційного процесу в організації. 

Інформаційні системи. 

7 Тема 7. Процес прийняття управлінських рішень.  

7.1.Місце управлінських рішень у процесі управління  

7.2.Типи управлінських рішень і вимоги до їх прийняття  

7.3.Технологія прийняття управлінського рішення  

7.4.Загальні підходи до розв’язання управлінських проблем  

7.5.Методи обґрунтування управлінських рішень. 

8 Тема 8. Функція менеджменту «планування».  

8.1.Сутність, завдання і принципи планування.  

8.2.Види внутріорганізаційного планування.  

8.3.Система планів в організації.  



8.4.Методологія і етапи стратегічного планування.  

8.5.Види функціональних стратегій і чинники їх вибору.  

8.6.Управління реалізацією стратегічного плану.  

8.7.Проблеми й особливості застосування стратегічного планування у 

вітчизняних організаціях. 

9 Тема 9. Функція менеджменту «організування».  

9.1.Сутність функції «організування». Організаційна структура і принципи 

її побудови.  

9.2.Формування підрозділів організації.  

9.3.Централізація і децентралізація у побудові організації. Повноваження і 

обов’язки.  

9.4.Чинники, що впливають на побудову організаційної структури.  

9.5.Види організаційних структур  

9.6.Організаційний розвиток. Стратегія організаційних змін. 

10 Тема 10. Функція менеджменту «мотивування» 

10.1.Сутність і роль мотивування  

10.2.Типи мотиваційних теорій.  

10.3.Проблеми формування ефективного мотиваційного механізму на 

підприємстві. 

11 Тема 11. Функція менеджменту «контролювання» 

11.1.Місце контролювання у системі управління.  

11.2.Види управлінського контролю.  

11.3.Сутність і етапи процесу контролювання.  

11.4.Система контролю і умови її ефективного функціонування.  

11.5.Основні види управлінського контролю.  

11.6.Контролювання поведінки працівників. 

12 Тема 12. Формування і розвиток колективу 

12.1.Людина та організаційне оточення  

12.2.Сутність, види і характеристика колективів (груп).  

12.3.Чинники, що впливають на ефективність роботи групи.  



12.4.Формування і розвиток колективу.  

12.5.Міжособистісні та міжгрупові конфлікти. 

13 Тема 13. Керівництво і лідерство. 

Сутність керівництва і лідерства.   

Влада, її форми та джерела.  

Теорії лідерства.  

 

 

 

  



3.2. План практичних (семінарських, лабораторних, півгрупових) занять 

 

№ Тема заняття / план 

1 Тема 1. Поняття і сутність менеджменту. 

1.1. Предмет, об’єкт і суб’єкт менеджменту.  

1.2. Основні риси та характеристики менеджменту.  

1.3. Види менеджменту.  

1.4. Організація як соціотехнічна система.  

1.5. Види організацій.  

1.6. Характеристики організацій.  

1.7. Функції менеджменту. Управління як процес.  

1.8. Особливості управлінської діяльності. Ролі та завдання менеджерів.  

Питання для контролю: 

1. Розкрийте сутність термінів «менеджмент», «система менеджменту», 

«об'єкт і суб'єкт менеджменту», «предмет менеджменту». 

2. Чому менеджмент називають мистецтвом управління? 

3. Охарактеризуйте організацію як соціотехнічну систему і об’єкт 

менеджменту. 

4. Наведіть класифікацію підприємств, що функціонують в Україні. 

5. Охарактеризуйте менеджмент як особливий вид діяльності. 

6. Назвіть основні сфери і рівні менеджменту і проаналізуйте 

співвідношення ролей і завдань у роботі керівників різних рівнів. 

7. Розкрийте сутність та особливості управлінської діяльності. 

8. Охарактеризуйте основні категорії управлінських працівників. 

9. За якими критеріями здійснюється розподіл праці в управлінні? 

10. Що визначає склад функцій управління? 

11. У чому полягає різниця між менеджером і підприємцем? 

12. Який менеджер буде успішнішим — експериментатор чи консерватор? 

Обґрунтуйте свою думку. 

13. Чому менеджери мусять мати позитивний погляд на речі? 

14. Які риси менеджера допомагають йому. 

2 Тема 2. Історія розвитку менеджменту. 

2.1. Розвиток практики управління. Виникнення управління як галузі 

знань.  

2.2. Виникнення управління як науки. Школи управління.  

2.3. Сучасні концепції менеджменту.  

2.4. Розвиток вітчизняної науки управління 

Питання для контролю: 



1. Охарактеризуйте передумови виникнення науки управління. 

2. Охарактеризуйте основні положення класичного напряму теорії 

менеджменту: школи наукового управління, бюрократичної та 

адміністративної шкіл управління. 

3. У чому полягає сутність гуманістичного підходу у теорії менеджменту? 

4. Який внесок у розвиток менеджменту кількісної теорії? У яких сферах 

управління використовують переважно її надбання? 

5. Опишіть сутність процесуального, системного та ситуаційного підходів 

до управління. Чому їх називають інтеграційними? 

6. Дайте загальну характеристику сучасної парадигми управління 

організаціями. 

7. Охарактеризуйте реінжинірінг як теорію комплексного оздоровлення 

організацій. 

8. У чому сутність концепції організаційних ринків? 

9. У яких випадках менеджерам варто звернути увагу на теорію альянсів? 

10. На чому грунтуються основні положення теорії людського капіталу та 

концепції партисипативного управління? 

11. Охарактеризуйте розвиток менеджменту в Україні. 

12. Вкажіть основні концепції інституціональної теорії, які можуть 

використовуватися у практиці менеджменту. 

3 Тема 3. Принципи і методи управління.  

3.1. Загальні принципи управління.  

3.2. Принципи управління за планово-адміністративної системи 

господарювання.  

3.3. Сучасні принципи управління і методологія їх розроблення.  

3.4. Методи управління, їх сутність і особливості 

Питання для контролю: 

1. Розкрийте сутність принципів управління. 

2. У чому полягають відмінності між принципами управління 

організацією у ринковій та планово-адміністративній системах 

господарювання? 

3. Назвіть принципи управління, які є важливими для сучасних 

підприємств. Обгрунтуйте відповідь. 

4. Сформулюйте принципи управління для університету; невеличкої 

кав'ярні; машинобудівного підприємства; підприємства харчової 

промисловості, що планує вийти на міжнародний ринок; консалтингової 

фірми, що спеціалізується на маркетингових та юридичних послугах; 

туристичної фірми. 

5. Охарактеризуйте методологію розроблення принципів управління для 



організацій. 

6. Охарактеризуйте сутність та сферу застосування: 

а) економічних методів управління; 

б) адміністративних методів управління; 

в) соціально-психологічних методів управління; 

г) правових методів управління. 

7. Назвіть методи, які найдоцільніше застосовувати для управління 

студентською аудиторією; пожежною командою; науковим колективом; 

бригадою будівельників; найманими працівниками фермерського 

господарства; працівниками сімейної фірми. Обгрунтуйте відповідь. 

4 Тема 3. Принципи і методи управління.  

Завдання: Вирішення ситуаційних задач. 

1. У літературі про менеджмент є приклади висловів, в яких коротко характеризуються 

сутність поняття менеджмент і його значення для бізнесу. Це, по суті, принципи 

ефективного менеджменту. 

Наведемо певні приклади принципів діяльності американських фірм "Дженерал моторс" 

та "IBM": керівник не має права робити помилок; власну роботу можна виконувати так, 

як вважаєте за потрібне, але в роботі з людьми керівник повинен приймати виважені 

рішення; успіх бізнесу залежить від обдарованості та відданості менеджерів. 

Завдання 

1. Чи погоджуєтеся ви з наведеними вище висловами. 

2. Сформулюйте власну інтерпретацію аналогічного вислову з урахуванням вітчизняної 

практики менеджменту.  

1. "Підходи до управління". Одним із найважливіших напрямів, що забезпечують високу 

результативність виробництва, є управління. Це сфера діяльності, яка охоплює всі 

процеси, що відбуваються в організації та пов'язані як з її внутрішнім життям, так і з 

взаємодіями її із зовнішнім середовищем. 

На прикладі двох організацій розглянемо їх внутрішню структуру, вплив стилів і типів 

управління на кінцевий результат діяльності організації, тобто на досягнення її 

стратегічних цілей. 

Як відомо, кожне підприємство бажає максимізувати свій прибуток та мінімізувати 

збитки. Тому керівництво здійснює таку політику управління, яка, на його думку, буде 

найефективнішою та сприятиме тому, що підприємство швидко досягне очікуваних 

результатів. 

Підприємство "Зірка" виготовляє ювелірні вироби з дорогоцінних металів (золото, 



срібло). Керівником підприємства є директор, який виконує головні функції стосовно 

прийняття рішень та делегування повноважень, він визначає цілі підприємства та планує 

його подальшу діяльність. Заступник директора підбирає персонал, веде переговори й 

укладає договори, встановлює, хто має виконувати кожне конкретне завдання. За 

ефективну та вчасно виконану роботу працівник отримує пільги та премії. Начальник 

кожного підрозділу здійснює контроль за дотриманням дисципліни та вчасним 

виконанням певного виду робіт. Робота кожної окремої особи, яка працює на 

підприємстві "Зірка", наближає її до загальної мети, тобто процес досягнення 

індивідуальних виробничих цілей є процесом досягнення загальних цілей підприємства. 

Фірма "Омега" випускає телефони мобільного зв'язку моделі "Fly". Генеральний 

директор фірми керує філіями, розташованими в різних регіонах країни. Начальник 

кожної філії виконує роботу, що ґрунтується на цілях, визначених- генеральним 

директором. Керівники відділів та підрозділів систематично й на обов'язкових умовах 

здійснюють консультації з працівниками. Підлеглі можуть вільно спілкуватися на 

роботі, підтримують дружні відносини з керівниками. Останні, у свою чергу, піклуються 

про належні умови праці, щоб робота виконувалася без перешкод і стресів, 

встановлюють зручний розпорядок для працівників. Усе це сприяє тому, що 

підвищується продуктивність праці та поліпшується діяльність і загалом виробництво 

фірми. 

Організації "Зірка" та "Омега" діють на ринку олігополії, тобто кожна з них (у своєму 

виді діяльності) — великий та масштабний виробник. Але за неправильного управління 

продуктивність праці та відповідно якість продукції можуть зменшитися й організація 

втратить вигідне становище на ринку. 

Завдання. 

1. Визначте, якому підходу до управління відповідає внутрішньоорганізаційна політика 

фірм. Відповідь обґрунтуйте. 

2. Згідно з концепцією рівнів управління, за Т. Парсонсом, з'ясуйте, як розподіляються 

повноваження на організаціях. 

3. Проаналізуйте, спираючись на визначені підходи до управління, яка з організацій буде 

ефективнішою та матиме більші перспективи розвитку в майбутньому. 

Результати обговорення оцінюються залежно від участі і активності  

студента в обговоренні (максимальна кількість за заняття - 2 бали). 

5 Тема 4. Внутрішнє середовище організації.  

4.1. Складові внутрішнього середовища організації.  



4.2. Цілі як засоби формування і розвитку організації.  

4.3. Структура організації.  

Питання для контролю: 

1. Охарактеризуйте складові внутрішнього середовища організації. 

2. Які ключові завдання менеджменту при формуванні внутрішнього 

середовища? 

3. З якою метою будують «дерево цілей»? 

4. Охарактеризуйте чинники, які впливають на формування структури 

організації. 

5. Поясніть відмінності між виробничою структурою, структурою апарату 

управління й організаційною структурою. 

 

6 Тема 4. Внутрішнє середовище організації.  

4.1. Система технологій організації.  

4.2. Людські ресурси організації.  

4.3. Організаційна культура як об’єднуючий елемент внутрішнього 

середовища організації  

4.4. Взаємозалежність внутрішніх складових організації. 

Питання для контролю: 

1. Яка роль технології у забезпеченні ефективності організації? 

2. Охарактеризуйте загальні типи технологій, що використовуються для 

виготовлення продукції, вкажіть їхні переваги та недоліки. 

3. У чому полягає різниця між технологіями виробництва і 

обслуговування? Які з них використовують університет, лікарня, 

роздрібна торгівля? 

4. У гнучких виробничих системах поєднуються елементи дрібносе-

рійного і масового виробництва. Який вплив може мати ця форма 

технології на організаційну структуру? 

5. Вкажіть, від чого залежить поведінка людей в організації і ефективність 

їхньої роботи. 

6. Охарактеризуйте складові та рівні організаційної (корпоративної) 

культури. 

7. Під впливом яких чинників формується організаційна культура? 

8. У чому полягає взаємозалежність внутрішніх складових організац 

9.  Чи впливає інституційне середовище країни і менталітет людей на тип 

організаційної культури? Які цінності ви б взяли за основу формування 

організаційної культури власного підприємства? 

7 Тема 5. Зовнішнє середовище організації.  

5.1. Сутність і характеристики зовнішнього середовища організації.  



5.2. Середовище прямої дії (мікросередовище) організації.  

5.3. Середовище непрямої дії (макросередовище) організації.  

5.4. Міжнародне середовище організації.  

Питання для контролю: 

1. Охарактеризуйте складові зовнішнього середовища організації. 

2. Які елементи зовнішнього середовища безпосередньо впливають на 

діяльність комерційного підприємства? Чи однакові вони за силою дії для 

комерційних підприємств та бюджетних установ? 

3. Яким чином «контактні аудиторії» впливають на діяльність 

виробничого підприємства? Освітнього закладу? 

4. Охарактеризуйте чинники зовнішнього середовища, які опосередковано 

впливають на діяльність організації. Чи однаковою мірою вони впливають 

на діяльність фірм, що належать до однієї галузі? Різних галузей? 

5. Чим відрізняється вплив науково-технологічних факторів на діяльність 

підприємств виробничої та невиробничої сфер? 

6. Обгрунтуйте необхідність оцінювання керівництвом впливу змін 

загального стану економіки на діяльність організації. 

7. Проілюструйте вплив факторів зовнішнього середовища на діяльність 

якої-небудь організації (за власним вибором). Проранжируйте їх за силою 

впливу. 

8. Оцініть рівень сприятливості економічного середовища для розвитку 

підприємництва в Україні. 

9. Охарактеризуйте вплив чинної системи оподаткування на діяльність 

вітчизняних підприємств. 

10. Вкажіть чинники зовнішнього середовища, які є особливо важливими 

при виході на міжнародні ринки. 

  

8 Тема 5. Зовнішнє середовище організації 

 

Завдання: Вирішення ситуаційних задач. 

Ситуаційна задача. Аналіз середовища груп компанії “Кернер”. 

Ефективна і стійка діяльність будь-якої організації безпосередньо залежить від того, 

як керівники і працівники розуміють, оцінюють і вра-ховують у своїх діях її життєвий 

цикл та кожну стадію циклу. 

Організації створюються, розвиваються, домагаються успіхів, слабшають і, зрештою, 

припиняють своє існування. Керівник повинен знати, на якій стадії розвитку 

знаходиться організація, і оцінювати, наскільки здійснювана діяльність та цілі, яких 

прагне досягти керівництво, залежать від життєвого циклу організації. 

Для виконання даного завдання використайте інформацію, наведену у статті 

(додається), при цьому: 



1. Визначте етапи життєвого циклу груп компанії “Кернер”. Побудуйте графік 

життєвого циклу даної організації. 

2. Які чинники зовнішнього середовища бізнесу впливали на управлінські рішення 

керівництва компанії “Кернер”? 

3. Спрогнозуйте подальші дії керівництва груп компанії “Кернер” щодо пошуку нових 

напрямів розширення своєї діяльності. 

4. Які чинники зовнішнього середовища генерують можливості та загрози 

функціонуванню й розвитку компанії “Кернер”. Наведіть приклади проявів можливостей 

і загроз з кожного окремого фактора зовнішнього середовища. 

Результати обговорення оцінюються залежно від участі і активності  

студента в обговоренні (максимальна кількість за заняття - 2 бали). 

9 Тема 6. Організування комунікаційного процесу.  

6.1. Комунікація як засіб інформаційного забезпечення процесу 

управління.  

6.2. Види комунікацій в організації.  

6.3. Комунікаційний процес, його елементи та етапи.  

6.4.Способи комунікації в організації.  

6.5. Комунікаційні канали.  

6.6. Особливості міжособистістних комунікацій і умови їх ефективного 

здійснення.  

6.7. Комунікаційні перешкоди і засоби їх подолання.  

6.8. Комунікаційні мережі.  

6.9.Технічне забезпечення комунікаційного процесу в організації. 

Інформаційні системи. 

Питання для контролю: 

1. Яка роль комунікації у системі управління фірмою? 

2. Яку комунікацію вважають ефективною? Чому? 

3. Вкажіть різницю між даними та інформацією. Які вимоги ставляться до 

інформації? 

4. Охарактеризуйте елементи комунікаційного процесу. 

5. Яку роль у комунікаційному процесі відіграє зворотний зв’язок? 

6. Які психологічні аспекти слід враховувати при комунікаціях? 

Обгрунтуйте відповідь. 

7. Якою має бути структура повідомлення, щоб комунікації були 

ефективними? 

8. Охарактеризуйте методи комунікацій, вкажіть їх переваги та недоліки. 

9. Наведіть класифікацію комунікаційних каналів за їх пропускною 

спроможністю. 

10. Охарактеризуйте види міжособистісних комунікацій. Які з них є 

найскладнішими і чому? 



11. Назвіть види організаційних комунікацій і вкажіть їх місце в 

організації. Яким чином впливає стиль керівництва на систему 

організаційних комунікацій? 

12. Охарактеризуйте основні види формальних і неформальних 

комунікаційних мереж в організації. 

13. Наведіть класифікацію технічних засобів управління. Яка їх роль у 

підвищенні ефективності комунікаційних процесів фірми? 

14. Охарактеризуйте основні підходи до створення систем 

інформаційного забезпечення в сучасних фірмах. Які основні проблеми 

виникають при цьому? 

15. Які інформаційні системи і для вирішення яких завдань 

використовують у практиці управлінської діяльності? 

10 Тема 6. Організування комунікаційного процесу.  

 

Завдання: Вирішення ситуаційних задач. 

Ситуаційна задача 1. Визначення впливу різноманітних парних комбінацій на 

працівників різних рівнів управління. 

Проаналізуйте вплив на людину в організації різноманітних парних комбінацій потреб 

успіху, влади і причетності. Розгляньте цей вплив окремо стосовно поведінки: а) 

менеджера; б) робітника; в) службовця виробничого підрозділу; г) працівника 

функціональної служби. 

Ситуаційна задача 2. Аналіз інформації комерцій¬ного ліцею. 

Уявіть, що ви обіймаєте посаду директора комерційного ліцею, який функціонує при 

університеті. Його учні протягом трьох років (9-11 класи), крім обов’язкових дисциплін, 

вивчають ще 3-4 за вибором та 2 - за спеціальністю. Вибір спеціальності здійснюється на 

початку навчання в ліцеї. Після закінчення ліцею учні мають бути зараховані на 1-й курс 

університету без вступних іспитів, але необхідно пройти тестування за обраною 

спеціальністю. 

На час вступу до ліцею та перед початком нового семестру прово-дяться організаційні 

збори, де керівництво ліцею має повідомити учням та їхнім батькам про дисципліни, які 

будуть вивчатися. 

Завдання та питання для обговорення 

1. Чи можна вважати інформацію, яка надається на організаційних збо¬рах, 

своєчасною та доцільною? 

2. Що потрібно, на вашу думку, зробити, щоб інформація була повною? 

3. Запропонуйте щось для полегшення у здійсненні вибору навчальних дисциплін 

учнями. 

Результати обговорення оцінюються залежно від участі і активності  

студента в обговоренні (максимальна кількість за заняття - 2 бали). 

11 Тема 7. Процес прийняття управлінських рішень.  

7.1.Місце управлінських рішень у процесі управління  



7.2.Типи управлінських рішень і вимоги до їх прийняття  

7.3.Технологія прийняття управлінського рішення  

7.4.Загальні підходи до розв’язання управлінських проблем  

7.5.Методи обґрунтування управлінських рішень. 

Питання для контролю: 

1. Охарактеризуйте чинники, які зумовлюють проблемну ситуацію. 

2. Назвіть вимоги, які ставлять до управлінських рішень. 

3. Наведіть класифікацію управлінських рішень. 

4. Вкажіть, якого типу управлінські завдання вирішуються на різних 

рівнях управління. 

5. Охарактеризуйте стилі мислення керівників щодо прийняття 

управлінських рішень. 

6. Проаналізуйте переваги та недоліки індивідуального і групового 

прийняття рішень. 

7. Поясніть, чому управлінське рішення має комплексний характер. 

8. Вкажіть, які стадії охоплює технологія прийняття управлінського 

рішення. Опишіть блок-схему підготовки і прийняття рішення. 

9. Що таке критерії вибору рішень і як їх визначають? 

10. Вкажіть, які обмеження можуть впливати на вибір певного варі-анта 

управлінського рішення. 

11. Які рекомендації допомагають прискорити процес прийняття рішень і 

підвищити їх якість? 

12. Перелічіть операції, які необхідно здійснити при виконанні 

управлінських рішень. 

13. Охарактеризуйте загальнонаукові підходи до прийняття 

управлінських рішень. 

14. Охарактеризуйте групу евристичних методів генерації ідей. 

15. Опишіть експертні методи обгрунтування рішень і вкажіть, у яких 

випадках їх доцільно використовувати. 

16. За якими напрямами слід оцінювати наслідки реалізації рішень? 

12 Тема 7. Процес прийняття управлінських рішень.  

Завдання: Вирішення ситуаційних задач. 

Ситуаційна задача 1 Розробка алгоритму прийняття управлінського рішення 

щодо створення на підприємстві служби маркетингу. 

В умовах формування ринкових відносин в Україні змінюється ха-рактер діяльності 

підприємств, підвищується рівень невизначеності і ризику, виникає необхідність 

адаптуватися до зовнішнього оточення, що постійно змінюється. Розвиток ринкових 

відносин обумовлює необхідність нового підходу до управління виробництвом і збуту 

товарів народного споживання, який забезпечить здійснення управління підприємством 



на якісно новому рівні, тобто активне впровадження в практику діяльності підприємства 

принципів і методів маркетингової діяльності. 

Розробіть алгоритм прийняття управлінського рішення щодо ство-рення на 

підприємстві служби маркетингу. 

Ситуаційна задача 2 Визначення економічних методів. 

У напружений період завершення виробничого завдання в бригаді спостерігалося 

порушення трудової дисципліни через неприпустиму поведінку двох робітниць. У 

результаті в строк не було виконано за-планований обсяг роботи. Працівники бригади не 

отримали очікуваної премії. 

Раніше подібні ситуації кілька разів повторювалися, але ні керівництвом, ні бригадою 

не було вжито жодних відповідних заходів. 

Останній випадок порушення трудової дисципліни примусив бри-гадира прийняти 

таке рішення: після закінчення зміни провести збори трудового колективу і публічно 

обговорити проблему. 

Завдання 

1. Які методи управління внутрішньогруповими процесами і явищами, спрямованими 

на обмеження негативних тенденцій у колективі, ви запропонували б для вирішення 

проблеми? 

2. Чи доречно застосовувати економічні методи в цій ситуації'? 

3. Чи є помилки в діях бригадира, працівників бригади? 

Ситуаційна задача 3. Визначення соціально-психологічних методів. 

На виробничій дільниці цеху промислового підприємства сталася поломка 

обладнання. Часу для очікування ремонтної бригади не було, оскільки необхідно до 

кінця робочого дня виконати термінове замовлення. Один з робітників виявив бажання 

ліквідувати несправність, хоча це й не входило до його посадових обов’язків. Майстер 

не заперечував і навіть підганяв робітника. Ризикуючи життям, він ліквідував поломку. 

Начальник цеху довідався про ці події. 

Завдання 

1. Якими мають бути дії начальника цеху стосовно майстра, робітника? Відповідь 

обґрунтуйте. 

2. Чи доречно застосовувати соціально-психологічні методи в цій ситуації? 

3. Яке рішення керівництву підприємства доцільно прийняти щодо організації роботи 

ремонтної бригади? 

Результати обговорення оцінюються залежно від участі і активності  

студента в обговоренні (максимальна кількість за заняття - 2 бали). 

 

13 Тема 8. Функція менеджменту «планування».  

8.1.Сутність, завдання і принципи планування.  

8.2.Види внутріорганізаційного планування.  

8.3.Система планів в організації.  

8.4.Методологія і етапи стратегічного планування.  

1. У чому полягає сутність функції планування? Яких принципів слід 

дотримуватись для її ефективного здійснення? 



2. Опишіть види внутріфірмового планування і вкажіть взаємозв’язок між 

ними. 

3. Охарактеризуйте систему планів підприємства. 

4. За якими етапами здійснюється стратегічне планування діяльності 

організації? 

5. Що необхідно враховувати при формулюванні місії організації? 

6. Якими можуть бути цілі комерційного підприємства? 

7. Як здійснюється аналіз загроз та можливостей, що очікуються у 

зовнішньому середовищі фірми протягом періоду планування? 

8. Які сфери діяльності організації досліджують у процесі управлінського 

обстеження її внутрішніх сильних і слабких сторін? 

9. Опишіть сутність і завдання Б\/\/0Т-аналізу. 

10. Які загальні стратегії може обирати велике підприємство? А мале? Які 

фактори обумовлюють вибір стратегії? 

11. Якими є завдання стратегічного маркетингу в процесі розроблення 

стратегії фірми? 

12. Охарактеризуйте еталонні стратегії бізнесу Котлера і покажіть їх Зв` 

язок із маркетинговою діяльністю. 

13. Наведіть характеристику інноваційних стратегій підприємства. коли 

іх доцільно застосовувати? 

14. Охарактеризуйте стратегії виробництва за класифікацією М. Портера. 

Які переваги отримує підприємство при їх застосуванні? 

15. Охарактеризуйте фінансові стратегії підприємства. 

16. Як здійснюється управління реалізацією стратегічного плану? 

17. Обґрунтуйте необхідність оцінювання поточної стратегії у процесі 

стратегічного планування. 

14 Тема 8. Функція менеджменту «планування».  

Мета: вивчення функції менеджменту «планування». Вирішення 

ситуаційних задач. 

        Завдання:  

1. Провести заняття за темою у вигляді дискусії з наведенням прикладів 

до кожного питання.  

2. Вирішення ситуаційних задач. 

1. Питання для дискусії: 

1. Види функціональних стратегій і чинники їх вибору.  

2. Управління реалізацією стратегічного плану.  



3. Проблеми й особливості застосування стратегічного планування у 

вітчизняних організаціях. 

Ситуаційна задача 1. 

Розгляньте, як в обраних організаціях плани реалізується, які основні вимоги 

пред'являються при реалізації планів (приклади планів додаються). 

 Ситуаційна задача 2. 

Візьміть будь-яку вигадану організацію, складіть план її діяльності.  У складеному плані 

виділіть стратегічні, тактичні й оперативні плани. 

Результати обговорення оцінюються залежно від участі і активності  

студента в обговоренні (максимальна кількість за заняття - 2 бали). 

15 Тема 9. Функція менеджменту «організування».  

9.1.Сутність функції «організування». Організаційна структура і 

принципи її побудови.  

9.2.Формування підрозділів організації.  

9.3.Централізація і децентралізація у побудові організації. Повноваження і 

обов’язки.  

Питання для контролю: 

1. Розкрийте сутність функції менеджменту «організування». 

2. Що є практичним результатом проектування організаційної структури? 

3. Охарактеризуйте ключові поняття організаційної структури. 

4. Розкрийте причини і зміст процесу делегування повноважень при 

побудові організації. Яких правил треба дотримуватись при цьому? 

Наведіть приклади постійних та тимчасових повноважень на малому 

підприємстві, що працює у сфері автосервісу. 

5. Охарактеризуйте види департаментизації, які можуть 

використовуватися при формуванні організаційної структури. 

6. Наведіть схему встановлення кількісних характеристик організаційної 

структури. 

7. Опишіть централізовані і децентралізовані організації. 

 

16 Тема 9. Функція менеджменту «організування».  

1. Чинники, що впливають на побудову організаційної структури.  

2. Види організаційних структур  

3. Організаційний розвиток. Стратегія організаційних змін 

Питання для контролю: 

1. Які чинники впливають на побудову організаційної структури? 

2. Охарактеризуйте організації механістичного та органічного типів. 

3. Охарактеризуйте лінійну і функціональну структури управління і 



вкажіть, в яких ситуаціях можливе їх ефективне застосування. 

4. Дайте характеристику багатомірній та матричній структурам 

управління. Які переваги дає використання таких структур 

порівняно із традиційними лінійними чи лінійно-функціональними? 

5. Охарактеризуйте зв'язок між стратегією та структурою організації, 

навівши приклад із вітчизняної практики менеджменту. 

6. Вкажіть переваги і недоліки різних видів організаційних структур 

управління. 

7. Покажіть залежність організаційної структури управління 

підприємством від етапів його життєвого циклу. 

8. Наведіть характеристику фаз розвитку компанії за Л. Грейнером. 

9. Які рекомендації слід брати до уваги при проектуванні 

організаційних змін? 

17 Тема 10. Функція менеджменту «мотивування» 

10.1.Сутність і роль мотивування  

10.2.Типи мотиваційних теорій.  

10.3.Проблеми формування ефективного мотиваційного механізму на 

підприємстві. 

Питання для контролю: 

1. Охарактеризуйте механізм мотивування. 

2. Вкажіть відмінності між поняттями «мотиви» і «стимули». 

3. У чому суть мотиваційної структури людини? Чи може вона змінюйся 

Під впливом організаційного оточення? 

4 Покажіть відмінності між мотиваційною теорією Маслоу і Маклланда. У 

чому полягають недоліки теорії Маслоу? Чому теорію Макклелланда 

називають теорією «надбаних потреб»? 

5 Розкрийте сутність двофакторної теорії Герцберга. 

6 Опишіть теорію справедливості і наведіть приклади її використання у 

мотиваційному процесі. 

7 Дайте характеристику теорії очікувань. Коли и застосування буде 

неефективним? 

8. Дайте порівняльну характеристику форм і графіків підтримки бажаної 

поведінки працівників з урахуванням можливої специфіки їх роботи. 

9. Поясніть, яким чином мотивація забезпечує досягнення синергізму 

роботи підприємства. 

18 Тема 10. Функція менеджменту «мотивування» 

Мета: вивчення функції менеджменту «мотивування». Вирішення 

ситуаційних задач. 

        Завдання:  



Вирішення ситуаційних задач. 

Ситуаційна задача 1. 

Визначення впливу різноманітних парних комбінацій на працівників різних рівнів 

управління. 

Проаналізуйте вплив на людину в організації різноманітних парних комбінацій потреб 

успіху, влади і причетності. Розгляньте цей вплив окремо стосовно поведінки: а) 

менеджера; б) робітника; в) службовця виробничого підрозділу; г) працівника 

функціональної служби. 

 Ситуаційна задача 2. 

Характеристика видів організаційної структури управління. 

Уявіть себе заступником керуючого по роботі з персоналом банку “М”. Перед вами 

поставлене завдання оновити мотиваційну політику установи відповідно до нинішнього 

періоду. 

Завдання 

1. Проаналізуйте потреби співробітників кредитно-фінансової установи, 

використовуючи різні теорії мотивації (А. Маслоу, Ф. Герцберга, Д. МакКлеланда, К. 

Альдерфера та ін.). 

2. Визначте, чим відрізняються мотиви співробітника фінансово-кредитної установи 

від мотивів співробітників будь-яких інших організацій, шляхи та засоби задоволення їх 

потреб (результати відобразіть у таблиці). 

3. Визначте фактори, які визначають мотиваційну політику фінансово- кредитної 

установи. 

4. Наведіть два-три приклади проблем, з якими може зіткнутись організація у разі 

невідповідності мотиваційної політики реальним потребам працівників. 

5. Складіть план заходів щодо оновлення мотиваційної політики банку.  

Результати обговорення оцінюються залежно від участі і активності  

студента в обговоренні (максимальна кількість за заняття - 2 бали). 

19 Тема 11. Функція менеджменту «контролювання» 

11.1.Місце контролювання у системі управління.  

11.2.Види управлінського контролю.  

11.3.Сутність і етапи процесу контролювання.  

11.4.Система контролю і умови її ефективного функціонування.  

11.5.Основні види управлінського контролю.  

11.6.Контролювання поведінки працівників. 

Питання для контролю: 

1. Охарактеризуйте сутність і призначення функції менеджменту 

«контролювання». 

2. 3а якими ознаками класифікують управлінський контроль? 

3. У чому полягає сутність зовнішнього та внутрішнього контролю? 

4. Наведіть приклади функціонального контролю. 

5. Опишіть види контролю залежно від часу його здійснення. Які завдання 

діагностичного і терапевтичного контролю? 



6. Охарактеризуйте етапи процесу контролю. 

7. Наведіть приклади стандартів. 

8. Охарактеризуйте основні елементи системи контролю. 

20 Тема 11. Функція менеджменту «контролювання» 

Мета: вивчення функції менеджменту «контролювання». Вирішення 

ситуаційних задач. 

        Завдання:  

Вирішення ситуаційних задач. 

Ситуаційна задача 1. 

Застосування навичок оперативного контролю. 

Наведіть конкретний приклад взаємозв’язку оперативного контролю і функції 

організовування, планування, мотивації. 

Ситуаційна задача 2. 

Опишіть процес оперативного контролю на прикладі виробничого підприємства в 

цілому або його окремого структурного підрозділу. 

Результати обговорення оцінюються залежно від участі і активності  

студента в обговоренні (максимальна кількість за заняття - 2 бали). 

21 Тема 12. Формування і розвиток колективу 

12.1.Людина та організаційне оточення  

12.2.Сутність, види і характеристика колективів (груп).  

12.3.Чинники, що впливають на ефективність роботи групи.  

12.4.Формування і розвиток колективу.  

12.5.Міжособистісні та міжгрупові конфлікти. 

Питання для контролю: 

1. Охарактеризуйте механізм виникнення і взаємодії формальних і 

неформальних груп в організації. 

2. Вкажіть типи формальних груп в організації. З якою метою 

створюються цільові групи? 

3. Яких рекомендацій слід дотримуватись для налагодження співпраці з 

неформальними групами в організації? 

4. Охарактеризуйте чинники, що впливають на ефективність роботи 

групи. 

5. Які групові ролі мають виконувати члени групи, щоб її діяльність була 

успішною? А якої рольової поведінки треба уникати? 

6. Які обставини впливають на формування та розвиток будь-якого 

колективу? Вкажіть умови, що забезпечують соціально-психологічну 

сумісність його членів. 

7. Охарактеризуйте стадії розвитку групи. 

1. 8. У який спосіб можна визначити рівень розвитку групи? Які заходи 



сприятимуть вдосконаленню колективної роботи? 

22 Тема 13. Керівництво і лідерство. 

13.1. Сутність керівництва і лідерства.   

13.2. Влада, її форми та джерела.  

13.3. Теорії лідерства.  

Питання для контролю: 

1. Охарактеризуйте поняття «керівництво» та «лідерство». Вкажіть на їх 

відмінності. 

2. У чому різниця між формальним та неформальним лідером? 

3. Опишіть сильні та слабкі сторони форм влади, які можуть 

використовувати керівники. 

4. Вкажіть умови, за яких можна ефективно використовувати такі 

інструменти впливу на людей, як переконання та залучення до 

співробітництва. 

5. Які особисті риси людини формують ефективного лідера? 

6. Охарактеризуйте стилі поведінки керівника. Які з них найпоширеніші у 

вітчизняному менеджменті і чому? 

7. Опишіть сутність чотирьох систем В Лайкерта. 

8. У чому полягає сутність ситуаційного підходу до лідерства? 

9. Опишіть ситуаційну модель Ф. Фідлера і наведіть приклади, що 

ілюструють її використання. 

10. Охарактеризуйте модель П. Герсі та К. Бланшара. За яких умов її 

варто застосовувати? 

11. Покажіть на прикладі застосування теорії «шлях — мета» Р. Хауза і Т. 

Мітчела для підвищення ефективності впливу на підлеглих. 

12. Наведіть основні положення теорії Врума — Йєттона. На якому 

аспекті керівництва зосереджено увагу? 

13. У чому сутність теорій «X» та «У» Д. Мак-Грегора? Якій із цих теорій 

ви б надали перевагу у своїй практиці керівництва і чому? 

23 Тема 14 Ефективність управління 

14.1. Зміст категорії “ефективність управління” 

14.2. Концепції визначення ефективності управління. 

14.3. Підходи до оцінки ефективності управління. 

14.4. Напрямки підвищення ефективності управлінської праці 

Питання для контролю: 

1. Охарактеризуйте зміст категорії “ефективність управління” та 

«результативність управління» 

2. Назвіть та охарактеризуйте концепції та підходи до визначення та 

оцінки ефективності управління 



3. Системна концепція ефективності управління: суть та особливості 

4. Концепція ефективності управління на основі досягнення "балансу 

інтересів" 

5. Функціональна концепція ефективності управління: суть та 

особливості 

6. Композиційна концепція ефективності управління: суть та 

особливості 

7. Інтегральний підхід до оцінки ефективності управління: суть та 

особливості 

8. Рівневий підхід до оцінки ефективності управління: суть та 

особливості 

9. Часовий підхід до оцінки ефективності управління 

10. Охарактеризуйте часову модель ефективності 

11.  Назвіть та охарактеризуйте напрямки підвищення ефективності 

управлінської праці 

24 Тема 15 Ризики менеджера 

15.1. Основні поняття. Теоретичні основи 

15.2. Психологічні основи ризику  

15.3. Колективний ризик 

15.4. Тактика ризику 

15.5. Право на ризик 

Питання для контролю: 

1. Що таке ризик? 

2. Які причини невизначеності, що породжує ризик? 

3. Які шляхи подолання невизначеності? 

4. Що таке принцип недостатнього підстави Лапласа? 

5. Що таке критерій мінімаксного ризику Севіджа? 

6. Що таке критерій песимізму-оптимізму Гурвіца? 

7. Що таке фактори середовища? 

8. Які виникають перешкоди при виробленні ризикованих рішень? 

9. Назвіть основні положення психологічної теорії ризику. 

10. У чому суть психологічного аналізу особистості, що приймає 

ризиковані рішення? 

11. Що таке критерії цілеспрямованої поведінки? 

12. Назвіть індивідуальні риси обличчя, що приймає ризиковані рішення. 

13. Які відмінності осіб з внутрішньої і зовнішньої стратегією? 

14. Що таке стереотипність мислення? 

15. Що таке неминучий ризик? 

16. Що таке ризик, пов'язаний з неминучістю бізнесу? 



17. У чому суть методу самострахування? 

18. Які особливості колективного ризику? 

19. Опишіть основні положення тактики ризику. 

20. Які правові основи ризику менеджера? 

25 Тема 16. Стратегічний менеджмент. Інновації 

16.1. Стратегічний аналіз 

16.2. Інноваційний менеджмент 

Питання для контролю: 

1. Що таке стратегія? 

2. Що таке стратегічний менеджмент? 

3. Назвіть основні риси стратегічного менеджменту. 

4. У чому головний зміст стратегічного менеджменту? 

5. Три підходи до стратегічного менеджменту. 

6. Що таке стратегія стабільності, зростання і оборони? 

7. Назвіть чотири фази стратегічного менеджменту. 

8. На основі чого проводиться стратегічний аналіз? 

9. У чому суть методики «Бостон консалтинг груп»? 

10. Як розраховується привабливість фірм-замовників? 

11. Як розраховується конкурентоспроможність підприємств? 

12. Що таке «Домашні кішки»? 

13. Що таке «Зірки»? 

14. Що таке «дійні корови»? 

15. Що таке «Бездомні собаки»? 

16. У чому сенс типових схем ринкових стратегій: «Новатор», 

«Послідовник», «Невдаха», «Посередність»? 

17. Що таке інновації? 

18. Назвіть головні напрямки інновацій. 

19. Назвіть обов'язкові умови інновацій. 

20. Назвіть головні труднощі інновацій. 

21.  Перерахуйте основні етапи та заходи інновацій. 

26 Тема 17. Міжнародний менеджмент 

17.1. Основні поняття 

17.2. Форми зовнішньоекономічної діяльності підприємства 

17.3. Митні операції 

Питання для контролю: 

1. Чим викликана необхідність зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства? 

2. Що сприяє зовнішньоекономічної діяльності підприємства? 

3. Що є перешкодою для зовнішньоекономічної діяльності 



підприємства? 

4. Як розрізняються країни із зовнішньоекономічної діяльності? 

5. Назвіть ознаки, що характеризують політико-економічну ситуацію. 

6. У чому полягають національно-культурні особливості країн-партнерів 

по зовнішньоекономічній діяльності? 

7. Які обставини необхідно враховувати при виборі зовнішнього ринку? 

8. У яких формах може здійснюватися зовнішньоекономічна діяльність? 

9. Охарактеризуйте способи виконання експортно-імпортних операцій. 

10. Опишіть технологію експортно-імпортної операції. 

11. Що являє собою створення підприємства з іноземними інвестиціями? 

12. Які права надаються іноземним інвесторам? 

13. Що являє собою спільна економічна діяльність з іноземними 

партнерами? 

14. Що таке франчайзинг? 

15. Що таке митна операція? 

16. Назвіть основні завдання митної служби. 

17. Що таке митна територія, митний зона, митне очищення? 

18. Які існують види митних платежів? 

19. Які існують ставки митних зборів? 

20. Що таке митна декларація? 

21. Перерахуйте обов'язки особи, що переміщує вантажі через кордон. 

22.  Вкажіть основні митні режими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Завдання для самостійної роботи 

Тематика рефератів 

1. Менеджмент і ризик. 

2. Ефективність менеджменту. 

3. Проблеми сучасного менеджменту. 

4. Особливості менеджменту в малому бізнесі . 

5. Якості сучасного менеджера. 

6. Менеджмент у науковій діяльності 

7. Менеджмент у зв’язках з громадськістю 

8. Управлінські комунікації 

9. Адаптація людини в організації. Роль типу особи 

10. Переговори і менеджмент 

11. Тайм-менеджмент 

12. Керівник і підприємець в сучасній організації. 

13. Порівняльний аналіз теорій лідерської поведінки. 

14. Управління конфліктами. 

15. Розробка комунікаційного процесу (на прикладі організації, відділу, групи ). 

16. Мистецтво спілкування в роботі менеджера. 

17. Стратегія компанії 

18. Бюрократична структура управління: теорія і практика. 

19. Розробка процедури контролю в організації. 

20. Характеристика негативних наслідків контролю. 

21. Порівняльна характеристика типових організаційних рішень планування 

(організації, мотивації, контролю). 

22. Консультування як інструмент управління організаційними змінами. 

23. Глобалізація і рекламний менеджмент: огляд міжнародних рекламних 

агентств. 

24. Менеджмент неурядових організацій 

25. Управління медіа-проектами 

  



3.4. Забезпечення освітнього процесу 

 

Для більш якісного викладання лекційного матеріалу та зручного 

проведення семінарських занять аудиторії мають бути забезпечені 

мультимедійним обладнанням, для передачі різних форм інформації (текстової, 

графічної, аудіо- і відеоформ). 

 

  



4.  Підсумковий контроль  

 

 

Підсумковий контроль з дисципліни «Менеджмент» проводиться відповідно 

до навчального плану у вигляді іспиту, в терміни, встановлені графіком 

навчального процесу та в обсязі навчального матеріалу. Форма проведення 

іспиту – усна. 

Зразок «нульового» варіанту іспитового білету наведено нижче: 

 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили 
(повне найменування вищого навчального закладу) 

 

           Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)                                                           Семестри            

         Спеціальність   073 Менеджмент                     

                                                                                      

           Навчальна дисципліна  Менеджмент 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 0 
 

1. Охарактеризуйте основні види формальних і неформальних 

комунікаційних мереж в організації (максимальна кількість балів 12). 

2. Охарактеризуйте організації механістичного та органічного 

типів(максимальна кількість балів 12). 

3. 3а якими ознаками класифікують управлінський контроль? (максимальна 

кількість балів 12). 

4 бали студент може отримати за відповіді на 2 додаткові питання в межах 

курсу 
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Перелік питань до іспиту: 

1. Розкрийте сутність термінів «менеджмент», «система менеджменту», 

«об'єкт і суб'єкт менеджменту», «предмет менеджменту». 

2. Чому менеджмент називають мистецтвом управління? 

3. Охарактеризуйте організацію як соціотехнічну систему і об’єкт 

менеджменту. 

4. Наведіть класифікацію підприємств, що функціонують в Україні. 

5. Охарактеризуйте менеджмент як особливий вид діяльності. 

6. Назвіть основні сфери і рівні менеджменту і проаналізуйте 

співвідношення ролей і завдань у роботі керівників різних рівнів. 

7. Розкрийте сутність та особливості управлінської діяльності. 

8. Охарактеризуйте основні категорії управлінських працівників. 

9. За якими критеріями здійснюється розподіл праці в управлінні? 

10. Що визначає склад функцій управління? 

11. У чому полягає різниця між менеджером і підприємцем? 

12. Який менеджер буде успішнішим — експериментатор чи консерватор? 

Обґрунтуйте свою думку. 

13. Чому менеджери мусять мати позитивний погляд на речі? 

14. Охарактеризуйте передумови виникнення науки управління. 

15. Охарактеризуйте основні положення класичного напряму теорії 

менеджменту: школи наукового управління, бюрократичної та адміністративної 

шкіл управління. 

16. У чому полягає сутність гуманістичного підходу у теорії менеджменту? 

17. Який внесок у розвиток менеджменту кількісної теорії? У яких сферах 

управління використовують переважно її надбання? 

18. Опишіть сутність процесуального, системного та ситуаційного підходів 

до управління. Чому їх називають інтеграційними? 

19. Дайте загальну характеристику сучасної парадигми управління 

організаціями. 



20. Охарактеризуйте реінжинірінг як теорію комплексного оздоровлення 

організацій. 

21. У чому сутність концепції організаційних ринків? 

22. У яких випадках менеджерам варто звернути увагу на теорію альянсів? 

23. На чому грунтуються основні положення теорії людського капіталу та 

концепції партисипативного управління? 

24. Охарактеризуйте розвиток менеджменту в Україні. 

25. Вкажіть основні концепції інституціональної теорії, які можуть 

використовуватися у практиці менеджменту. 

26. Розкрийте сутність принципів управління. 

27. У чому полягають відмінності між принципами управління організацією 

у ринковій та планово-адміністративній системах господарювання? 

28. Назвіть принципи управління, які є важливими для сучасних 

підприємств. Обгрунтуйте відповідь. 

29. Охарактеризуйте методологію розроблення принципів управління для 

організацій. 

30. Охарактеризуйте сутність та сферу застосування: 

а) економічних методів управління; 

б) адміністративних методів управління; 

в) соціально-психологічних методів управління; 

г) правових методів управління. 

31. Охарактеризуйте складові внутрішнього середовища організації. 

32. Які ключові завдання менеджменту при формуванні внутрішнього 

середовища? 

33. З якою метою будують «дерево цілей»? 

34. Охарактеризуйте чинники, які впливають на формування структури 

організації. 

35. Поясніть відмінності між виробничою структурою, структурою апарату 

управління й організаційною структурою. 

36. Яка роль технології у забезпеченні ефективності організації? 



37. Охарактеризуйте загальні типи технологій, що використовуються для 

виготовлення продукції, вкажіть їхні переваги та недоліки. 

38. У чому полягає різниця між технологіями виробництва і 

обслуговування? Які з них використовують університет, лікарня, роздрібна 

торгівля? 

39. У гнучких виробничих системах поєднуються елементи дрібносе-

рійного і масового виробництва. Який вплив може мати ця форма технології на 

організаційну структуру? 

40. Вкажіть, від чого залежить поведінка людей в організації і ефективність 

їхньої роботи. 

41. Охарактеризуйте складові та рівні організаційної (корпоративної) 

культури. 

42. Під впливом яких чинників формується організаційна культура? 

43. У чому полягає взаємозалежність внутрішніх складових організації? 

44. Охарактеризуйте складові зовнішнього середовища організації. 

45. Які елементи зовнішнього середовища безпосередньо впливають на 

діяльність комерційного підприємства? Чи однакові вони за силою дії для 

комерційних підприємств та бюджетних установ? 

46. Яким чином «контактні аудиторії» впливають на діяльність виробничого 

підприємства? Освітнього закладу? 

47. Охарактеризуйте чинники зовнішнього середовища, які опосередковано 

впливають на діяльність організації. Чи однаковою мірою вони впливають на 

діяльність фірм, що належать до однієї галузі? Різних галузей? 

48. Чим відрізняється вплив науково-технологічних факторів на діяльність 

підприємств виробничої та невиробничої сфер? 

49. Обґрунтуйте необхідність оцінювання керівництвом впливу змін 

загального стану економіки на діяльність організації. 

50. Вкажіть чинники зовнішнього середовища, які є особливо важливими 

при виході на міжнародні ринки. 

51. Яка роль комунікації у системі управління фірмою? 



52. Яку комунікацію вважають ефективною? Чому? 

53. Вкажіть різницю між даними та інформацією. Які вимоги ставляться до 

інформації? 

54. Охарактеризуйте елементи комунікаційного процесу. 

55. Яку роль у комунікаційному процесі відіграє зворотний зв’язок? 

56. Які психологічні аспекти слід враховувати при комунікаціях? 

Обгрунтуйте відповідь. 

57. Якою має бути структура повідомлення, щоб комунікації були 

ефективними? 

58. Охарактеризуйте методи комунікацій, вкажіть їх переваги та недоліки. 

59. Наведіть класифікацію комунікаційних каналів за їх пропускною 

спроможністю. 

60. Охарактеризуйте види міжособистісних комунікацій. Які з них є 

найскладнішими і чому? 

61. Назвіть види організаційних комунікацій і вкажіть їх місце в організації. 

Яким чином впливає стиль керівництва на систему організаційних комунікацій? 

62. Охарактеризуйте основні види формальних і неформальних 

комунікаційних мереж в організації. 

63. Наведіть класифікацію технічних засобів управління. Яка їх роль у 

підвищенні ефективності комунікаційних процесів фірми? 

64. Охарактеризуйте основні підходи до створення систем інформаційного 

забезпечення в сучасних фірмах. Які основні проблеми виникають при цьому? 

65. Які інформаційні системи і для вирішення яких завдань використовують 

у практиці управлінської діяльності? 

66. Охарактеризуйте чинники, які зумовлюють проблемну ситуацію. 

67. Назвіть вимоги, які ставлять до управлінських рішень. 

68. Наведіть класифікацію управлінських рішень. 

69. Вкажіть, якого типу управлінські завдання вирішуються на різних рівнях 

управління. 



70. Охарактеризуйте стилі мислення керівників щодо прийняття 

управлінських рішень. 

71. Проаналізуйте переваги та недоліки індивідуального і групового 

прийняття рішень. 

72. Поясніть, чому управлінське рішення має комплексний характер. 

73. Вкажіть, які стадії охоплює технологія прийняття управлінського 

рішення. Опишіть блок-схему підготовки і прийняття рішення. 

74. Що таке критерії вибору рішень і як їх визначають? 

75. Вкажіть, які обмеження можуть впливати на вибір певного варі-анта 

управлінського рішення. 

76. Які рекомендації допомагають прискорити процес прийняття рішень і 

підвищити їх якість? 

77. Перелічіть операції, які необхідно здійснити при виконанні 

управлінських рішень. 

78. Охарактеризуйте загальнонаукові підходи до прийняття управлінських 

рішень. 

79. Охарактеризуйте групу евристичних методів генерації ідей. 

80. Опишіть експертні методи обґрунтування рішень і вкажіть, у яких 

випадках їх доцільно використовувати. 

81. За якими напрямами слід оцінювати наслідки реалізації рішень? 

82. У чому полягає сутність функції планування? Яких принципів слід 

дотримуватись для її ефективного здійснення? 

83. Опишіть види внутріфірмового планування і вкажіть взаємозв’язок між 

ними. 

84. Охарактеризуйте систему планів підприємства. 

85. За якими етапами здійснюється стратегічне планування діяльності 

організації? 

86. Що необхідно враховувати при формулюванні місії організації? 

87. Якими можуть бути цілі комерційного підприємства? 



88. Як здійснюється аналіз загроз та можливостей, що очікуються у 

зовнішньому середовищі фірми протягом періоду планування? 

89. Які сфери діяльності організації досліджують у процесі управлінського 

обстеження її внутрішніх сильних і слабких сторін? 

90. Опишіть сутність і завдання SW0Т-аналізу. 

91. Які загальні стратегії може обирати велике підприємство? А мале? Які 

фактори обумовлюють вибір стратегії? 

82. Якими є завдання стратегічного маркетингу в процесі розроблення 

стратегії фірми? 

93. Охарактеризуйте еталонні стратегії бізнесу Котлера і покажіть їх Зв` 

язок із маркетинговою діяльністю. 

94. Наведіть характеристику інноваційних стратегій підприємства. коли іх 

доцільно застосовувати? 

95. Охарактеризуйте стратегії виробництва за класифікацією М. Портера. 

Які переваги отримує підприємство при їх застосуванні? 

96. Охарактеризуйте фінансові стратегії підприємства. 

97. Як здійснюється управління реалізацією стратегічного плану? 

98. Обґрунтуйте необхідність оцінювання поточної стратегії у процесі 

стратегічного планування. 

99. Розкрийте сутність функції менеджменту «організування». 

100. Що є практичним результатом проектування організаційної структури? 

101. Охарактеризуйте ключові поняття організаційної структури. 

102. Охарактеризуйте види департаментизації, які можуть 

використовуватися при формуванні організаційної структури. 

106. Наведіть схему встановлення кількісних характеристик організаційної 

структури. 

107. Опишіть централізовані і децентралізовані організації. 

108. Які чинники впливають на побудову організаційної структури? 

109. Охарактеризуйте організації механістичного та органічного типів. 



110. Охарактеризуйте лінійну і функціональну структури управління і 

вкажіть, в яких ситуаціях можливе їх ефективне застосування. 

111. Дайте характеристику багатомірній та матричній структурам 

управління. Які переваги дає використання таких структур порівняно із 

традиційними лінійними чи лінійно-функціональними? 

112. Охарактеризуйте зв'язок між стратегією та структурою організації, 

навівши приклад із вітчизняної практики менеджменту. 

113. Вкажіть переваги і недоліки різних видів організаційних структур 

управління. 

114. Покажіть залежність організаційної структури управління 

підприємством від етапів його життєвого циклу. 

115. Наведіть характеристику фаз розвитку компанії за Л. Грейнером. 

116. Які рекомендації слід брати до уваги при проектуванні організаційних 

змін? 

117. Охарактеризуйте механізм мотивування. 

118. Вкажіть відмінності між поняттями «мотиви» і «стимули». 

119. У чому суть мотиваційної структури людини? Чи може вона змінюйся 

Під впливом організаційного оточення? 

120.  Покажіть відмінності між мотиваційною теорією Маслоу і Маклланда.  

121. Розкрийте сутність двофакторної теорії Герцберга. 

126. Опишіть теорію справедливості і наведіть приклади її використання у 

мотиваційному процесі.  

127. Дайте характеристику теорії очікувань. Коли и застосування буде 

неефективним?  

129. Охарактеризуйте сутність і призначення функції менеджменту 

«контролювання». 

130. 3а якими ознаками класифікують управлінський контроль? 

131. У чому полягає сутність зовнішнього та внутрішнього контролю? 

132 Наведіть приклади функціонального контролю. 



133. Опишіть види контролю залежно від часу його здійснення. Які 

завдання діагностичного і терапевтичного контролю? 

134. Охарактеризуйте етапи процесу контролю. 

135. Охарактеризуйте основні елементи системи контролю. 

136. Вкажіть типи формальних груп в організації. З якою метою 

створюються цільові групи? 

137. Охарактеризуйте чинники, що впливають на ефективність роботи 

групи. 

138. Охарактеризуйте стадії розвитку групи. 

139. Охарактеризуйте поняття «керівництво» та «лідерство». Вкажіть на їх 

відмінності. 

140. У чому різниця між формальним та неформальним лідером? 

141. Опишіть сильні та слабкі сторони форм влади, які можуть 

використовувати керівники. 

142. Вкажіть умови, за яких можна ефективно використовувати такі 

інструменти впливу на людей, як переконання та залучення до співробітництва. 

143. Які особисті риси людини формують ефективного лідера? 

144. Охарактеризуйте стилі поведінки керівника. Які з них найпоширеніші 

у вітчизняному менеджменті і чому? 

145. У чому полягає сутність ситуаційного підходу до лідерства? 

 

 

  



5. Критерії оцінювання та засоби діагностики результатів навчання  

 

№ Вид діяльності (завдання) 
Максимальна кількість 

балів 

1 Відповіді на семінарських заняттях або написання 

тестових завдань з відповідної теми семінарського 

заняття (оцінюються в межах балів, які можна 

отримати на відповідному  семінарському) 

1-5 балів за 1 заняття 

до 50 балів протягом 

семестру 

 

2 Написання реферату за заданою тематикою та захист 

(виступ) під час семінарських занять або 

10 

3 Підготовка та захист презентації (міні-лекції) до 

однієї із тем курсу- попередньо узгодивши обрану 

тему з викладачем (з метою уникнення повторень 

між студентами групи). 

10 

4 Іспит 40 

 Всього 100 

 

Об'єктом оцінювання навчальних досягнень студентів є знання, уміння та 

навички, досвід творчої діяльності, емоційно-ціннісного ставлення до 

навколишньої дійсності.  

Поточний контроль знань студентів протягом одного семестру включає 

оцінку за роботу на семінарських заняттях (усні відповіді на питання для 

самоконтролю) або написання тестових завдань до кожної із тем семінарського 

заняття та виконання творчих завдань (Написання реферату за заданою 

тематикою або підготовка та захист презентації (міні-лекції) до однієї із тем 

курсу-теми обираються за списком групи). 

 

Критерії поточної оцінки знань студентів (усні відповіді на семінарському 

занятті) 

Усний виступ  Критерії оцінки 

5 В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та 

аргументовано його викладає під час усних виступів, глибоко та 

всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу.  

4 Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його 

викладає під час усних виступів, в основному розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі 

несуттєві неточності та незначні помилки.  

3 В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст 



під час усних виступів, але без глибокого всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, без використання необхідної літератури 

допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки.  

2 Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, 

поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час 

усних виступів, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності. 

1 Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми під час усних виступів, допускаючи при цьому 

суттєві помилки.  

0 Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не 

розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань.  

 

Тестові завдання до теми _ 

Варіант№ 0 

1. Організація — це група людей, діяльність яких свідомо чи спонтан¬но координується 

задля досягнення: 

а) прибутку; 

б) спільної мети; 

в) конкурентних переваг; 

г) ринкових позицій. 

2. Вкажіть, яку з наведених нижче структур не можна класифікувати як організацію; 

а) студентська група; 

б) вищий навчальний заклад; 

в) маркетингова компанія; 

г) екологічний рух «Грінпіс». 

3. В організації виділяють такі рівні управління: 

а) інституційний, управлінський, технічний; 

б) інституційний, середній, технологічний; 

в) організаційний, функціональний, лінійний; 

г) вертикальний і горизонтальний. 

4. Для організацій, що здійснюють посередницьку діяльність, найважливішим ресурсом є: 

а) технологія; 



б) персонал; 

в) інформація; 

г) все вищеназване. 

5. Підприємець — це людина, що: 

а) приймає рішення і прагне будь-що його виконати, покладаючись на класичні методи 

управління; 

б) приймає рішення і прагне досягти цілі, виявляючи гнучкість, ризикуючи, відмовляючись 

від нежиттєздатних ідей;  

в) шукає нові можливості у бізнесі, але не бажає ризикувати влас¬ним капіталом; 

г) надає перевагу децентралізації в управлінні, не використовує неформальні зв'язки. 

6. Функції планування, організування, контролювання, мотивування, 

становлять менеджменту: 

а) філософію; 

б) проблеми; 

в) процес; 

г) дилеми; 

ґ) цілі. 

7. До загальних функцій управління організацією належать: 

а) прогнозування, планування, організування, мотивування, координування, 

контролювання; 

б) планування, організування, спеціалізація, мотивування, контролювання; 

в) маркетинг, планування, організування, мотивування, контролювання. 

8. Проектування і внесення змін усередині організації; прийняття рішень, пов’язаних із 

розподілом ресурсів; участь у переговорах для захисту інтересів організації — це, за 

класифікацією Мінцберга: 

а) міжособистісні ролі; 

б) завершальні ролі; 

в) інформаційні ролі. 

9. Управлінський персонал поділяють на керівників, спеціалістів, службовців (технічних 

виконавців): 

а) залежно від функціональної ролі в процесі управління; 



б) залежно від посади, яку вони займають; 

в) залежно від особистої ролі в управлінні підприємством. 

10. Діють на основі єдиновладдя, відповідають за стан і розвиток організації чи її підрозділів

 менеджери: 

а) лінійні; 

б) функціональні; 

в) операційні; 

г) фінансові. 

Методика оцінювання виконання тестових завдань 

Тестові питання 1-10 оцінюються в 0,5 балів кожне. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОЯСНЕННЯ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТІВ 

 

Написання реферату - важлива форма самостійної роботи студента.   

Реферат - це короткий виклад у письмовому вигляді змісту і результатів 

індивідуальної навчально-дослідницької діяльності студента, що відображає 

точку зору автора на дану проблему (з даного питання), має регламентовану 

структуру, зміст і оформлення. 

Його головними завданнями є: формування умінь самостійної роботи 

студентів з джерелами літератури, їх систематизація, порівняльний аналіз з 

подальшими висновками; розвиток навичок логічного мислення;  поглиблення 

теоретичних знань з проблеми дослідження. 

Теми рефератів визначаються кафедрою і містяться в програмі дисципліни 

«Менеджмент в органах державної влади». Зміст реферату повинен включати 

аргументоване викладення визначеної тематики та відповідати темі, вказаній на 

титульному аркуші, розкривати її в повному обсязі. Реферат показує особисте 

ставлення автора до викладеного.  Слід прагнути до того, щоб виклад був ясним,  

точним і при цьому виразним. 

 

Реферат необхідно структурувати наступним чином: 

 титульний аркуш; 



 зміст (при складанні плану реферату (його змісту) необхідно 

дотримуватися співвідношення кожного пункту (розділу) з головною 

темою, уникаючи при цьому повторів. Кожен пункт повинен 

розкривати одну із сторін теми, які в сукупності повинні охопити її 

повністю); 

 Вступ – передбачає розкриття актуальності теми, причини обрання 

цієї теми студентом, визначення цілей та завдань дослідження, а 

також короткий огляд літератури з зазначеної теми, історію питання. 

Вступ зазвичай становить 1-2 сторінки; 

 зміст (основна частина) – передбачає послідовне розкриття 

поставлених у вступі цілей і завдань, розгляд різних точок зору з 

даного питання, робиться їх систематизація / порівняльний аналіз з 

подальшими висновками студента щодо даної проблеми (з даного 

питання); 

 висновок – у висновку підводиться загальний підсумок роботи, 

формулюються висновки результатів індивідуальної навчально-

дослідницької діяльності студента відповідно до цілей і завдань, 

вказаних у вступі, наводиться точка зору автора на дану проблему (з 

даного питання), намічаються перспективи подальшого дослідження; 

 список літератури; 

 додатки. 

 

Орієнтовний обсяг реферату 18-20 аркушів формату А4 друкованого тексту. 

Кількість опрацьованої літератури - не менше ніж 10-15 джерел (крім 

підручників). Нумерацію сторінок необхідно розпочинати з третього аркуша. 

Реферат оцінюється від 0 до 10 балів. Критеріями оцінки реферату є: 

новизна тексту, обґрунтованість вибору джерел літератури, відповідність змісту 

реферату обраній темі, цілям і завданням, поставленим у вступі, ступінь 

розкриття теми, дотримання вимог до оформлення, зазначення посилань. 



Оцінювання підготовки та захисту презентації (міні-лекції) до однієї із тем 

курсу проводиться згідно наступних вимог 

№ 

з/п 
Вимоги до доповіді 

Кількість 

балів 

1 Відповідь повністю розкриває сутність поставленого питання, підготовлена 

презентація у PowerPoint (15-20 слайдів), яка відображає професіоналізм 

доповідача у розумінні цієї теми, відповідає на всі питання які може задати 

аудиторія слухачів. При цьому студент виявляє особливі творчі здібності, 

без допомоги викладача знаходить та опрацьовує інформацію 

10 

2 Відповідь розкриває сутність поставленого питання, підготовлена 

презентація у PowerPoint (10-15 слайдів), відповідає не на всі питання, які 

може задати аудиторія слухачів. При цьому студент не вільно володіє 

вивченим обсягом матеріалу 

8-6 

3 Відповідь не повністю розкриває сутність поставленого питання, 

підготовлена презентація у PowerPoint (до 10 слайдів) не ілюструє сутність 

розглянутої проблеми. При цьому студент володіє матеріалом на рівні 

окремих фрагментів   

6-4 

4 Відповідь не розкриває сутність поставленого питання, не підготовлена 

презентація у PowerPoint, студент відповідає не на всі питання. При цьому 

студент володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнавання і 

відтворення окремих фактів, елементів 

2-0 
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