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1 Коротка анотація дисципліни 
 Дана навчальна дисципліна «Організація праці менеджера» — одна з 

найважливіших у підготовці професіоналів. Обсяг, зміст і послідовність 

викладу навчального матеріалу мають відповідати рівню підготовки, 

бажанням, спеціалізації студентів. У процесі вивчення дисципліни 

студентам потрібно ознайомитися з такими методиками: оцінювання 

життєвих ситуацій і своїх можливостей; корекції життєвих цілей і 

послідовності їх досягнення; планування життя; техніки самоорганізації, 

саморегуляції, самоуправління. Основні форми завдань із дисципліни — 

лекції, семінари, групові заняття, тренінги, різноманітні ігри, самостійне 

опрацювання матеріалу. Для студентів заочної форми навчання 

запропоновано курс лекцій з дисципліни «Організація праці менеджера», 

у якому розкрито найскладніші питання, дано рекомендації щодо її 

самостійного вивчення. 

  

2 Передумова вивчення дисципліни 
 Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування у майбутніх 

менеджерів умінь організовувати особисту працю та працю підлеглих, 

складати основні види управлінської документації; передача знань, 

навичок, необхідних для професійної діяльності фахівців у сфері 

управління. Вивчення дисципліни «Організація праці менеджера» є 

загальні закономірності та методи організації управлінської роботи та 
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процесу руху документів. Під організацією праці менеджера, технікою 

особистої роботи розуміють, в першу чергу, порядок, правила службової 

поведінки в апараті управління, спрямовані на виконання поточних та 

перспективних завдань менеджерами та іншими працівниками відповідно 

до діючих посадових інструкцій та положень про структурні підрозділи. 

Організація праці менеджера в апараті управління ґрунтується на розробці 

комплексу регламентів, які визначають місце і роль кожного структурного 

підрозділу апарату управління і кожного працівника в системі управління, 

порядок взаємозв’язків між ними, норми взаємовідносин усередині 

апарату управління, форми впливу на діяльність об’єкта управління, 

способи контактів з навколишнім середовище. 

  

3 Мета та цілі дисципліни 
 Метою викладання навчальної дисципліни «Організація праці менеджера» 

є формування у майбутніх менеджерів умінь організовувати свою роботу 

та роботу, складати основні види управлінської документації, передача 

знань та розвиток навичок, необхідних для професійної діяльності 

менеджерів в умовах ринкових відносин, елементами якої є правові, 

технологічні, організаційно-технічні та навчально-методичні складові, а 

також формування у студентів необхідних теоретичних знань та 

практичних навичок з питань управління організацією. 

  

4 Результати навчання 
 ПРН 13. Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та 

іноземною мовами. 

ПРН 16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним. 

  

5 Кредити ECTS 
 На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 год / 3 кредити ECTS. 

  

6 Структура дисципліни 

Найменування тем 

Вид занять / год 

Лекції 
Семінарські заняття / 

практичні / лабораторні 
Самостійна робота 

Тема 1. Основні положення. 2 2 6 

Тема 2. Закони, принципи та методи 

організації праці менеджера. 
2 2 6 

Тема 3. Історія розвитку теорії та практики 

організації праці менеджера. 
1 1 4 

Тема 4. Основні функції діяльності 

менеджера. 
1 1 4 

Тема 5. Менеджер як суб’єкт і об’єкт 

організації праці. 
1 1 4 



 
Тема 6. Особливості організації праці 

менеджера 
2 2 6 

Тема 7. Сутність, принципи та напрями 

наукової організації праці. 
1 1 4 

Тема 8. Поділ і кооперація управлінської 

праці. 
1 1 4 

Тема 9. Планування особистої праці 

менеджера. 
1 1 4 

Тема 10.  Нормування управлінської праці, 

облік і аналіз робочого часу. 
1 1 6 

Тема 11. Документування в управлінні. 1 1 4 

Тема 12. Організація діловодства. 

Опрацювання текстових матеріалів. 
2 2 6 

 

7 Перелік обов’язкових завдань 

Обов’язкові завдання 
Кінцеві терміни 

підготовки 

Основні положення. За розкладом 

Закони, принципи та методи організації праці менеджера. За розкладом 

Історія розвитку теорії та практики організації праці менеджера. За розкладом 

Основні функції діяльності менеджера. За розкладом 

Менеджер як суб’єкт і об’єкт організації праці.  За розкладом 

Особливості організації праці менеджера.  За розкладом 

Сутність, принципи та напрями наукової організації праці.  За розкладом 

Поділ і кооперація управлінської праці.  За розкладом 

Планування особистої праці менеджера. За розкладом 

Нормування управлінської праці, облік і аналіз робочого часу.  За розкладом 

Документування в управлінні. За розкладом 

Організація діловодства. Опрацювання текстових матеріалів.  За розкладом 

 

8     Перелік вибіркових завдань  

Вибіркові  завдання 
Кінцеві терміни 

підготовки 

1. Теоретико-методологічні засади праці менеджера. 

2. Закони, принципи й методи організації праці менеджера. 

3. Закони організації управління працею менеджера.  

4. Принципи й методи організації праці менеджера.  

5. Історія розвитку теорії та практики організації праці менеджера.  

6. Основні функції діяльності менеджера.  

7. Менеджер як суб’єкт і об’єкт організації праці.  

8. Особливості організації праці менеджера.  

9. Управлінська праця та її наукова організація.  

10. Особливості реалізації кар’єрних цілей менеджера.  

11. Чинники, що впливають на організацію праці менеджера.  

12. Сутність, принципи та напрями наукової організації праці.  

13. Поділ і кооперація управлінської праці. Розпорядча діяльність.  

14. Планування особистої праці менеджера.  

15. Нормування управлінської праці, облік і аналіз робочого часу.  

16. Організація робочих місць. Умови праці.  

17. Основні види роботи менеджера.  

18. Організація та проведення нарад і зборів.  

19. Ділові контакти, переговори, телефонні розмови.  

20. Управлінська боротьба.  

21. Тайм-менеджмент менеджера. 

22. Організація діловодства. Опрацювання текстових матеріалів.  

23. Теоретичні основи акмеологічного тренінгу.  

За розкладом 



 
24. Методика й технологічні елементи акмеологічного тренінгу.  

25. Фактори засобів праці.  

 

9 Ознаки дисципіни 

Термін 

викладання 
Семестр 

Міждисциплінарна 

інтеграція 

Курс 

(рік 

навчання) 

Цикл: 

загальної підготовки / професійної 

підготовки / вільного вибору 

Один семестр 2 семестр Так 1-й курс Цикл вільного вибору 

 

10 Технічне й програмне забезпечення / обладнання 
 Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час on-line 

тестування та підготовки практичних завдань під час заняття. Списування під 

час контрольних робіт заборонено (в т.ч. із використанням мобільних 

девайсів) 

  

11 Система оцінювання та вимоги 
 Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи з 

дисципліни здійснюється в балах відповідно до табл.1. Виконані види 

навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він отримав за них 

позитивну рейтингову оцінку. 

Таблиця 1 

Розподіл балів оцінювання успішності студентів з навчальної 

дисципліни «Організація праці менеджера» 
Розділ І 

Поточне тестування та самостійна робота 
Розділ ІІ 

Підсумкови

й контроль 

Всьог

о Змістовий розділ 1 Змістовий розділ 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 40 100 

*Т1, Т2, ..., Т12 – теми занять 

 

Поточне оцінювання знань студентів проводиться протягом семестру 

у наступних формах: усного опитування студентів на практичних заняттях та 

оцінки рівня їх знань; перевірки правильності розв’язання практичних задач; 

експрес-опитування (в усній чи письмовій формі). Результати поточного 

контролю знань студентів в цілому (за усіма формами робіт) оцінюються в 

діапазоні від 0 до 60 балів. Студент допускається до підсумкового контролю 

за умови виконання вимог навчальної програми та у разі, якщо за поточну 

навчальну діяльність він набрав не менше 36 балів. Підсумкове оцінювання 

знань студентів проводиться у формі заліку. Максимальна кількість балів, яку 

можна отримати на іспиті складає 40 балів (див. табл. 2). 

З урахуванням вищевикладеного результати заліку оцінюються в 

діапазоні від 0 до 40 балів для студентів. При цьому, якщо відповіді студента 

на заліку оцінені менше ніж на 30%, він отримує незадовільну оцінку за 

результатами заліку та незадовільну загальну підсумкову оцінку. Загальна 



 
підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за результати 

поточного контролю знань та за виконання завдань, що виносяться на залік.  

Загальна підсумкова оцінка не може перевищувати 100 балів. Загальна 

підсумкова оцінка в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS 

заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та 

залікової книжки студента (див. табл. 3). 

Таблиця 2 

Розподіл балів оцінювання при підсумковому контролі з навчальної 

дисципліни 
Оцінка в балах за поточне 

оцінювання 

Оцінка в балах за підсумкове 

оцінювання 

Оцінка за національною 

шкалою 

54-60 36-40 Відмінно 

45-53 30-35 Добре 

36-44 24-29 Задовільно 

менше 36 менше 24 Незадовільно 

 

Таблиця 3 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку 

90-100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

66-73 D 
задовільно 

60-65 Е 

30-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

1-29 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
 

   

12 Політика дисципліни 
 − середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до 

конструктивної критики; 

− усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у 

встановлений термін. 

  

13 Політика щодо пропусків занять 
 - студент, який спізнився більше ніж на 15 хв, вважається таким, що пропустив 

заняття з неповажної причини з обов’язковим відпрацюванням заняття, і при 

цьому має право бути присутнім на заняття, 



 
- за об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування тощо), 

навчання може відбуватись в дистанційному режимі за погодженням із 

керівником курсу та презентувати виконані завдання під час консультації 

  

14 Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого 

терміну 
 Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної кількості балів 

за вид діяльності балів). Перескладання контрольних робіт відбувається із 

дозволу директорату за наявності поважних причин 

  

15 Політика дотримання академічної доброчесності 
 Учасники освітнього процесу керуються принципами академічної 

доброчесності в Міжнародному європейському університеті згідно з 

Кодексом академічної доброчесності науково-педагогічних, наукових, 

педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти Міжнародного 

європейського університету – https://ieu.edu.ua/pro-mieu/publichna-informatsiia 
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17 Поради з успішного навчання на курсі 
 Бажаю всім Вам завзятості, цілеспрямованості і оптимізму і тоді успіх прийде 

сам! 

 


