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Назва курсу Самоменеджмент
Адреса викладання

курсу
Львів, пр. Свободи 18, 79000

Факультет та кафедра,
за якою закріплена

дисципліна

Економічний факультет, кафедра менеджменту

Галузь знань,шифр та
назва спеціальності

07Управління та адміністрування, 073Менеджмент

Викладачі курсу Юринець Зорина Володимирівна, доктор економічних наук, професор,
професор кафедри менеджменту

Контактна інформація
викладачів

zyurynets@econom.lnu.edu.ua, http://www.km.lviv.ua/faculty/yurinets-
zorina-volodimirivna/, кафедра менеджменту

Консультації по курсу
відбуваються

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за
попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації
через Zoom або електронну пошту Zoryna_yur@ukr.net.

Сторінка курсу https://econom.lnu.edu.ua/academics/postgraduates
Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні

знання, обов’язкові для того, щоб вміти управляти собою та
персоналом. Тому у курсі представлено як огляд теоретичних основ
самоменеджменту, так практичних інструментів, які потрібні для
реалізації знань про самоменеджмент.

Коротка анотація
курсу

Дисципліна «Самоменеджмент» є нормативною дисципліною з
спеціальності 073 «Менеджмент» для освітньої програми підготовки
бакалавра, яка викладається в 3 семестрі для денної форми навчання та
2 семестрі для заочної форми навчання в обсязі 3 кредитів (за
Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Мета та цілі курсу Метою вивчення нормативної дисципліни «Самоменеджмент» є
оволодіння 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
організовувати особисту працю. Предметом вивчення навчальної
дисципліни є система теоретичних та практичних знань з питань
особистісного розвитку та самовдосконалення менеджера. Основні
цілі курсу полягають у: визначенні особистісних цінностей та цілей
менеджера, управлінні саморозвитком особистості, плануванні
особистої роботи менеджера та робочого часу, розвитку навичок
ефективного керівництва та наставництва, організації управлінської
діяльності менеджерів різних рівнів, управлінні командами та змінами.

Література для
вивчення дисципліни

Основна література:
Базова:
1. Жигайло Н.І. Комунікативний менеджмент. Львів: ЛНУ імені Івана

Франка. 2012. 367 с.
2. Лукашевич Н. П. Теория и практика самоменеджмента: учеб.

Пособие. 2-е изд., испр. К.:МАУП, 2006. 360 с.
3. Виноградський М.Д. Організація праці менеджера. К., 2014. 420 с.



3

4. Орликовський М. О., Осовська Г. В., Ткачук В. І. Самоменеджмент.
Практикум: терміни, тести, практичні завдання та ситуації: навч.
посіб. К.: Кондор, 2012. 410 с.

5. Штепа О. С. Самоменеджмент (самоорганізування особистості):
навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 362 с.

6. Юринець З.В., Макара О.В. Самоменеджмент: навч. посібник.
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 272 с.

7. Юринець З.В. Самоменеджмент: підручник. Львів: ЛНУ імені
Івана Франка, 2015. 360 с.

8. Юринець В.Є., Юринець Р.В. Інформаційні системи управління
персоналом, діловодства і документообігу: Навч. пос. Львів:
«Тріада плюс», 2008. 628 с.

Додаткова література:
1. 1. Адизес И. Идеальный руководитель: Почему им нельзя стать и

что из єтова следует. Пер. с англ.; 4-е изд. М.: Альпина Паблишерз,
2011. – 264с.

2. Архангельский Г. Корпоративный тайм-менеджмент: Энциклопедия
решений.М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. 160 с.

3. Белошапка В. А. Створення культури результативності: компетенції
«неручного» управління бізнесом. Актуальны проблеми економыки.
2010.№ 2(104).С. 82-93.

4. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект в бизнесе. Пер. с англ. А. П.
Исаевой.М.:Манн, Иванов и Фербер, 2013. 512 с.

5. Друкер Питер Ф. Эффективный управляющий / Питер Ф.
Друкер. –М., 2006. – 115 с.

6. Далтон М. Развиваем восприимчивость к обучению. Как извлекать
уроки из собственного опыта; Centerfor Creative Leadership. М.:
Манн, Иванов и Фербер, 2013. 112 с.

7. Добротворский И. Л. Самоменеджмент: Эффективные технологии:
Практическое руководство для решения повседневных проблем М.:
«Приор-издат», 2003. 272 с.

8. Драйден Г. Революція в навчанні. Львів: «Літопис», 2011. 544 с.
9. Калинаускас И. Lift. Поднимите внутреннюю энергию на

максимально возможный уровень. М.: Альпина Бизнес Букс, 2013.
176 с.

10. Кови С. 7 навыков высокоэффективних людей: Мощные
инструменты развития личности / Кови С. – 7-е изд. – М.:
Альпина Паблишер, 2012. – 374 с.

11. Лукашевич Н.П. Самоменеджмент. Теория и практика / Н. П.
Лукашевич. – К : Ника-Центр, 2009. – 344с.

12. Паяли М., Уэйкфилд М. Формируем стойкость. Как процветать во
времена перемен. Center for Creative Leadership. М.: Манн, Иванов и
Фербер, 2013. 112 с.

13. Поляков В. А. Технологія кар’єри. Х.: ЕКО, 2008. 272с.
14. Распопов В.М. Управление изменениями.М.: изд-во Инфра-М, 2012.

336 с.
15. Юрик Н.Є. Самоменеджмент : Курс лекцій. – Тернопіль : ТНТУ

імені Івана Пулюя, 2015. – 89 с.
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16. Юринець З.В., Кіщук Н.В. Оцінювання результативності праці
менеджера. Науковий вісник національного лісотехнічного
університету України: збірник науково-технічних праць. Львів: РВВ
НЛТУ України, 2012. Вип. 22.05. С.307-311

Інтернет-джерела:
1. Великий тлумачний словник сучасної української мови. URL:

http://www.Lingvo.ua
2. Linman D. Self-Management Skills for Employees, or How to Be a

Productive Employee. URL: http://www.mymanagementguide.com/
self-management-skills-for-employees-or-how-to-be-a-productive-
employee

3. Вернер Д.Менеджмент ЗМК. URL: http://www.kas.de
4. «Быстрое и медленное» время: простая формула делегирования.

URL: http://professionali.ru/
5. Волобуев М. Пути оптимизации рабочего графика руководителя /

М. Волобуев. URL: http://www.hrm.ru
6. Геращенко В. Топ-3 внутренних возражений. URL:

http://professionali.ru
7. Горбачев А.Г. Как не разорваться на работе. URL: http://www.src-

master.ru
8. Какие тренинги нужны сегодня? Тенденции рынка обучения. URL:

http://www.hrm.ru
9. Какой стиль лидерства вы предпочитаете. URL:

http://mariyaleontieva.com/post
10. Лучанінов С. Фотографія робочого времени. URL: http://www.

hrm.ru
11. МакКормак М. Як встигнути все зробити і вчасно завершити свій

робочий день. URL: Режим доступу: http://www.elitarium.ru
12. Методи визначення та вимірювання сильних сторін особистості.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://newrob.com
13. Мірчев М., Шереметов Г. Поліпшення результативності праці

менеджерів з метою підвищення конкурентності організацій. URL:
http://www. hrm.ru

14. Пaнфилoва A.П. Четыре типа ролей, которые обеспечивают
решение поставленной задачи. URL: http://delovoymir.biz

15. 7 управленческих задач, которые нельзя перепоручить другим. URL:
http://professionali.ru

16.Ситник Н. Креативна організація: розвиток концепції гнучкості. URL:
http://business-inform.net

17.Якуба В. Роли, которые играют бизнес-тренеры. URL:
http://professionali.ru

Тривалість курсу 120 год.

Обсяг курсу 64 годин аудиторних занять. З них 32 годин лекцій, 32 годин
практичних занять та 56 годин самостійної роботи

Очікувані результати
навчання

Після завершення цього курсу здобувач буде :
- Знати: завдання, функції менеджера в напрямі організації, планування
своєї праці, розвитку; методи саморозвитку особистості; методи
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керівництва та наставництва; інструменти формулювання цілей; засоби
планування особистої роботи менеджера та робочого часу; технології
організації управлінської діяльності менеджерів різних рівнів;
технологію управління змінами та командами, засоби планування
особистої кар’єри.
- Вміти: встановлювати оптимальний режим роботи; застосовувати
методи саморозвитку особистості; ефективно планувати свій час та час
підлеглих; формулювати власні цілі; формувати компетенцій і
здібностей, знання та уміння, імідж, обирати ролі та стилі менеджера;
застосовувати методи визначення й оцінювання рівня працездатності;
управляти змінами; формувати команду, здійснювати наставництво;
планувати особисту кар’єру.

Ключові слова Управління собою, концепції самоменеджменту, закони, управління
часом, комунікації, цілі та цінності, управління кар’єрою, команда,
наставництво

Формат курсу Очний /заочний
Проведення лекцій, практичних (семінарських) занять та консультації
для кращого розуміння тем

Теми Додаток А
Підсумковий

контроль, форма
Екзамен в кінці семестру
комбінований

Пререквізити Для вивчення курсу здобувачі потребують базових знань з дисциплін:
«Філософія», «Основи права», «Політологія», «Макроекономіка»,
«Психологія», «Соціологія», «Історія України», «Українська мова»,
«Основи менеджменту і адміністрування», «Організація та планування
діяльності підприємства», «Економіка і фінанси підприємства»,
достатніх для сприйняття категоріального апарату Управління собою,
концепції самоменеджменту, закони, управління часом, комунікації,
лідерство, управління змінами, командою.

Навчальні методи та
техніки, які будуть

використовуватися під
час викладання курсу

Презентація, лекції, колаборативне навчання (тьюторство), дискусія

Необхідне обладнання Мультимедійний пристрій
Критерії оцінювання
(окремо для кожного
виду навчальної
діяльності)

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються
за наступним співвідношенням:
• практичні заняття (максимальна кількість балів 25):
- ІНДЗ – 20 балів,
- вирішення кейсу – 5 балів,
- усне опитування – 5 балів.

• контрольні заміри (модулі): 25% семестрової оцінки; максимальна
кількість балів 25:
- модуль 1 (теми 1-5) – 12 балів,
- модуль 2 (теми 6-10) – 13 балів,

• екзамен: 50% семестрової оцінки.Максимальна кількість балів 50
Підсумкова максимальна кількість балів 100.

Питання до заліку чи
екзамену.

- Зміст, складові самоменеджменту
- Концепція самоменеджменту Л. Зайверта та концепція
самоменеджменту М. Вудкока і Д. Френсіса
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- Міждисциплінарна модель самоменеджменту, яка ґрунтується
на сукупності суспільних наук В. Карпичева та концепція
самоменеджменту В. Андрєєва

- Концепція самоменеджменту А. Хроленко, концепція
самоменеджменту А. Бербеля і Х.Швальбе

- Концепція самоменеджменту Дж.Моргенстерн та концепція
самоменеджменту К. Кінана

- Концепція самоменеджменту В.Абчука та концепція
самоменеджменту В.Шейнова і В.Шипунова

- Концепція самоменеджменту Н. Лукашевича та концепція
самоменеджменту А. Бішофа та К. Бішофа.

- Концепція самоменеджменту І. Добротворського, В. Колпакова
та Р. Клонінгера

- Концептуальна модель самоменеджменту
- Система самоменеджменту у статиці та у динаміці
- Самоменеджмент з позиції функціонального підходу, з позиції
кількісного та якісного підходів

- Загальні закони самоменеджменту
- Специфічні закони самоменеджменту
- Роль менеджера в системі управління організацією
- Головні якості менеджера
- Формування компетенцій і здібностей менеджера
- Знання та уміння менеджера в процесі управління свою працею
- Ролі та стилі менеджера як основа для формування
сприятливого клімату в організації

- Класифікація ролей менеджера
- Типологія стилів керівництва
- Формування менеджером клімату в колективі та вибір стилю
керівництва

- Лідер і його роль у створенні сприятливого клімату
- Цінності як об’єкт дослідження
- Суть, види та інструменти постановки цілей
- Засоби впорядкування та встановлення пріоритетності цілей
- Поняття та задачі тайм-менеджменту
- Види планування особистої роботи менеджера
- Процес планування особистої роботи менеджера
- Методи визначення й оцінювання рівня працездатності в роботі
менеджера

- Засоби планування часу
- Методи обліку витрат робочого часу
- Правила, принципи та методи планування часу
- Поняття команди в організації
- Формування командного духу
- Етапи створення команди
- Підтримання творчості та створення креативного середовища в
організації

- Поняття змін у роботі менеджера
- Види реакцій працівників на зміни в організації
- Модель поведінки керівника у період змін
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- Формування адаптивності в умовах постійних змін
- Суть, етапи проведення наставництва
- Планування часу та роботи менеджера для проведення
наставництва

- Розвиток і реалізація менеджера як наставника
- Засоби підвищення інтелектуальної здатності менеджера
- Тренування емоційної компетентності інтелекту
- Значення кар’єри в діяльності менеджера
- Складові кар’єри менеджера
- Елементи управління кар’єрою в організації
- Гендерні питання у процесі формування кар’єри

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по
завершенню курсу.

Додаток А
Схема курсу «Самоменеджмент»

Тиж. / дата /
год.-

Тема, план, короткі
тези

Форма
діяльності
(заняття)*
*лекція,
дискусія,
групова,
самостійна
робота)

Література.
*** Ресурси в інтернеті

Завдання, год Термін
виконання

Перший
тиждень

Тема 1. Сучасні
погляди на сутність
самоменеджмент
1. Зміст та основні
елементи
самоменеджменту
2. Напрями
досліджень
самоменеджменту

Лекція -Юринець З.В., Макара
О.В. Самоменеджмент:
навч. посібник. Львів :
ЛНУ імені Івана Франка,
2014. 272 с.
-Юринець З.В.
Самоменеджмент:
підручник. Львів : ЛНУ
імені Івана Франка, 2015.
360 с.
- Лукашевич Н.П. Теория
и практика
самоменеджмента: учеб.
Пособие. 2-е изд., испр. К.:
МАУП, 2006. 360 с.

Дослідити поняття
«самоменеджмент»,
«саморозвиток»,
«самовдосконалення»,
«самодисципліна»,
основні елементи
самоменеджменту,
вивчити основні
напрями досліджень
самоменеджменту
управлінській
діяльності
менеджера (2 год.)

Одне
заняття

Другий
тиждень

Тема 1. Сучасні
погляди на сутність
самоменеджмент
3. Концептуальна
модель
самоменеджменту
4. Закони
самоменеджменту.

Лекція -Юринець З.В., Макара
О.В. Самоменеджмент:
навч. посібник. Львів :
ЛНУ імені Івана Франка,
2014. 272 с.
-Юринець З.В.
Самоменеджмент:
підручник. Львів : ЛНУ
імені Івана Франка, 2015.
360 с.
- Лукашевич Н.П. Теория
и практика
самоменеджмента: учеб.
Пособие. 2-е изд., испр. К.:
МАУП, 2006. 360 с.

Освоїти головні види
особливості
формування
концептуальної
моделі
самоменеджменту;
вивчити загальні та
спеціальні закони
самоменеджменту, їх
застосування
управлінській
діяльності
менеджера (2 год.)

Одне
заняття
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Третій
тиждень

Тема 2. Основні
вимоги до
менеджера в
організації
1. Роль менеджера в
системі управління
організацією
2. Головні якості
менеджера
3. Формування
компетенцій і
здібностей
менеджера
4. Знання та уміння
менеджера в
процесі управління
свою працею

Лекція -Юринець З.В., Макара
О.В. Самоменеджмент:
навч. посібник. Львів :
ЛНУ імені Івана Франка,
2014. 272 с.
-Юринець З.В.
Самоменеджмент:
підручник. Львів : ЛНУ
імені Івана Франка, 2015.
360 с
-Штепа О. С.
Самоменеджмент
(самоорганізування
особистості): навч.
посібник. Львів: ЛНУ
імені Івана Франка, 2012.
362 с.

Освоїти особливості
ролі менеджера в
системі управління
організацією; головні
якості менеджера;
принципи формування
компетенцій і
здібностей, знань та
умінь менеджера в
процесі управління
власною діяльністю
(2 год.)

Одне
заняття

Четвертий
тиждень

Тема 3. Ролі та
стилі менеджера як
основа для
формування
сприятливого
клімату в
організації
1. Класифікація
ролей менеджера
2. Типологія стилів
керівництва

Лекція -Юринець З.В., Макара
О.В. Самоменеджмент:
навч. посібник. Львів :
ЛНУ імені Івана Франка,
2014. 272 с.
-Юринець З.В.
Самоменеджмент:
підручник. Львів : ЛНУ
імені Івана Франка, 2015.
360 с.
-Жигайло Н.І.
Комунікативний
менеджмент. Львів:
Львівський національний
університет ім. Івана
Франка. 2012. 367 с.

Вивчити особливості
та найбільш відомі
класифікаційні ознаки
ролей менеджера,
види стилів
керівництва, які
застосовує менеджер
в процесі
управлінської
діяльності (2 год.)

Одне
заняття

П’ятий
тиждень

Тема 3. Ролі та
стилі менеджера як
основа для
формування
сприятливого
клімату в
організації
3. Формування
менеджером
клімату в колективі
та вибір стилю
керівництва
4. Лідер і його роль
у створенні
сприятливого
клімату

Лекція -Юринець З.В., Макара
О.В. Самоменеджмент:
навч. посібник. Львів :
ЛНУ імені Івана Франка,
2014. 272 с.
-Юринець З.В.
Самоменеджмент:
підручник. Львів : ЛНУ
імені Івана Франка, 2015.
360 с
-Жигайло Н.І.
Комунікативний
менеджмент. Львів:
Львівський національний
університет ім. Івана
Франка. 2012. 367 с.

Дослідити
особливості та
елементи процесу
формування
менеджером клімату
в колективі та
вибору стилю
керівництва, вивчити
принципи лідерства,
зрозуміти роль лідера
у створенні
сприятливого
клімату (2 год.)

Одне
заняття

Шостий
тиждень

Тема 4.
Дослідження та
вимірювання
результатів
діяльності
менеджера
1. Оцінювання
управлінської
діяльності
менеджера

Лекція -Юринець З.В., Макара
О.В. Самоменеджмент:
навч. посібник. Львів :
ЛНУ імені Івана Франка,
2014. 272 с.
-Юринець З.В.
Самоменеджмент:
підручник. Львів : ЛНУ
імені Івана Франка, 2015.
360 с

Дослідити процес
оцінювання
управлінської
діяльності
менеджера, а саме
освоїти модель
управлінської
результативності
менеджера «6+1»,
процес оцінювання

Одне
заняття
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1.1. Модель
управлінської
результативності
менеджера «6+1»
1.2. Оцінювання
організаційного
дизайну
управлінської
роботи
1.3. Матриця
«сфокусованість-
енергійність»

-Штепа О. С.
Самоменеджмент
(самоорганізування
особистості): навч.
посібник. Львів: ЛНУ
імені Івана Франка, 2012.
362 с.

організаційного
дизайну управлінської
роботи, матрицю
«сфокусованість-
енергійність» (2 год.)

Сьомий
тиждень

Тема 4.
Дослідження та
вимірювання
результатів
діяльності
менеджера
1.4. Модель
ефективного
співвідношення
професійних та
управлінських
обов’язків
менеджера
1.5. Метод
вимушеного
ранжирування і
метод вимушеного
розподілу
2. Методи
визначення і
вимірювання
сильних сторін
менеджера

Лекція -Юринець З.В., Макара
О.В. Самоменеджмент:
навч. посібник. Львів :
ЛНУ імені Івана Франка,
2014. 272 с.
-Юринець З.В.
Самоменеджмент:
підручник. Львів : ЛНУ
імені Івана Франка, 2015.
360 с
-Штепа О. С.
Самоменеджмент
(самоорганізування
особистості): навч.
посібник. Львів: ЛНУ
імені Івана Франка, 2012.
362 с.

Освоїти принципи
побудови моделі
ефективного
співвідношення
професійних та
управлінських
обов’язків
менеджера, методу
вимушеного
ранжирування і
метод вимушеного
розподілу та методів
визначення і
вимірювання сильних
сторін менеджера (2
год.)

Одне
заняття

Восьмий
тиждень

Тема 5. Формування
цілей у діяльності
менеджера
1. Цінності як
об’єкт дослідження
2. Суть, види та
інструменти
формулювання цілей
3. Засоби
впорядкування та
встановлення
пріоритетності
цілей

Лекція -Юринець З.В., Макара
О.В. Самоменеджмент:
навч. посібник. Львів :
ЛНУ імені Івана Франка,
2014. 272 с.
-Юринець З.В.
Самоменеджмент:
підручник. Львів : ЛНУ
імені Івана Франка, 2015.
360 с
- Орликовський М.О.,
Осовська Г. В., Ткачук В.
І. Самоменеджмент.
Практикум:терміни,
тести, практичні
завдання та ситуації:
навч. посіб. К.: Кондор,
2012. 410 с.

Дослідити систему
цінностей як
елемента
самоменеджменту;
вивчити суть, види
та інструменти
формулювання цілей
менеджера; засоби
впорядкування та
встановлення
пріоритетності цілей
управлінській
діяльності
менеджера (2 год.)

Одне
заняття

Дев’ятий
тиждень

Тема 6. Тайм-
менеджмент у
процесі організації
особистої
праці менеджера
1. Поняття та

Лекція -Юринець З.В., Макара
О.В. Самоменеджмент:
навч. посібник. Львів :
ЛНУ імені Івана Франка,
2014. 272 с.
-Юринець З.В.

Освоїти основні
поняття та завдання
тайм-менеджменту,
види планування
особистої роботи
менеджера;

Одне
заняття
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завдання тайм-
менеджменту
2. Види планування
особистої роботи
менеджера
3. Процес
планування
особистої роботи
менеджера
4. Методи
визначення й
оцінювання рівня
працездатності в
роботі менеджера

Самоменеджмент:
підручник. Львів : ЛНУ
імені Івана Франка, 2015.
360 с
- Виноградський М.Д.
Організація праці
менеджера. К., 2014. 420
с.

дослідити процес
планування особистої
роботи менеджера;
методи визначення й
оцінювання рівня
працездатності
управлінській
діяльності
менеджера (2 год.)

Десятий
тиждень

Тема 6. Тайм-
менеджмент у
процесі організації
особистої
праці менеджера
5. Засоби
планування часу
6. Методи обліку
витрат робочого
часу
7. Правила,
принципи та
методи планування
часу

Лекція -Юринець З.В., Макара
О.В. Самоменеджмент:
навч. посібник. Львів :
ЛНУ імені Івана Франка,
2014. 272 с.
-Юринець З.В.
Самоменеджмент:
підручник. Львів : ЛНУ
імені Івана Франка, 2015.
360 с
- Виноградський М.Д.
Організація праці
менеджера. К., 2014. 420
с.

Дослідити головні
засоби планування
часу менеджером;
методи обліку
витрат робочого
часу в управлінській
діяльності
менеджера; правила,
принципи та методи
планування часу в
управлінській
діяльності
менеджера (2 год.)

Одне
заняття

Одинадцятий
тиждень

Тема 7. Формування
команди для
організації
ефективної
роботи
підприємства
1. Поняття
команди в
організації
2. Формування
командного духу
3. Етапи створення
команди

Лекція -Юринець З.В., Макара
О.В. Самоменеджмент:
навч. посібник. Львів :
ЛНУ імені Івана Франка,
2014. 272 с.
-Юринець З.В.
Самоменеджмент:
підручник. Львів : ЛНУ
імені Івана Франка, 2015.
360 с
-Юринець В.Є.,
Юринець Р.В.
Інформаційні системи
управління персоналом,
діловодства і
документообігу: Навч.
пос. Львів: «Тріада
плюс», 2008. 628 с.

Дослідити основні
поняття, суть та
роль команди в
організації, значення
команди для
організації
ефективної
роботи
підприємства, роль
менеджера-лідера в
формуванні команди.
Вивчити особливості
та елементи
формування
командного духу;
етапи створення
команди (2 год.)

Одне
заняття

Дванадцятий
тиждень

Тема 7. Формування
команди для
організації
ефективної
роботи
підприємства
4. Підтримання
творчості та
створення
креативного
середовища в
організації
5. Поради

Лекція -Юринець З.В., Макара
О.В. Самоменеджмент:
навч. посібник. Львів :
ЛНУ імені Івана Франка,
2014. 272 с.
-Юринець З.В.
Самоменеджмент:
підручник. Львів : ЛНУ
імені Івана Франка, 2015.
360 с
-Юринець В.Є.,
Юринець Р.В.
Інформаційні системи

Освоїти питання
підтримання
творчості та
створення
креативного
середовища в
організації, зрозуміти
як менеджерам
налагодити процес
підтримки та
стимулювання
працівників до
ефективної роботи у

Одне
заняття
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менеджерам для
налагодження і
підтримування
ефективної роботи
у команді

управління персоналом,
діловодства і
документообігу: Навч.
пос. Львів: «Тріада
плюс», 2008. 628 с.

команді (2 год.)

Тринадцятий
тиждень

Тема 8. Діяльність
керівника в процесі
управління змінами
1. Поняття змін у
роботі менеджера
2. Види реакцій
працівників на зміни
в організації
3. Модель поведінки
керівника у період
змін
4. Формування
адаптивності в
умовах постійних
змін

Лекція -Юринець З.В., Макара
О.В. Самоменеджмент:
навч. посібник. Львів :
ЛНУ імені Івана Франка,
2014. 272 с.
-Юринець З.В.
Самоменеджмент:
підручник. Львів : ЛНУ
імені Івана Франка, 2015.
360 с

Дослідити основні
поняття, що
стосуються змін у
роботі менеджера,
види реакцій
працівників на зміни в
організації, освоїти
модель поведінки
керівника у період
змін, елементи та
процес формування
адаптивності в
умовах постійних
змін (2 год.)

Одне
заняття

Чотирнадцятий
тиждень

Тема 9.
Наставництво і
навчання як об’єкт
самоменеджменту
1. Суть, етапи
проведення
наставництва
2. Планування часу
та роботи
менеджера для
проведення
наставництва
3. Розвиток і
реалізація
менеджера як
наставника

Лекція -Юринець З.В., Макара
О.В. Самоменеджмент:
навч. посібник. Львів :
ЛНУ імені Івана Франка,
2014. 272 с.
-Юринець З.В.
Самоменеджмент:
підручник. Львів : ЛНУ
імені Івана Франка, 2015.
360 с

Вивчити суть, етапи
проведення
наставництва;
особливості
планування часу та
роботи менеджера
для проведення
наставництва;
принципи розвитку і
реалізація менеджера
як наставника (2 год.)

Одне
заняття

П’ятнадцятий
тиждень

Тема 9.
Наставництво і
навчання як об’єкт
самоменеджменту
4. Засоби
підвищення
інтелектуальної
здатності
менеджера
5. Тренування
емоційної
компетентності
інтелекту

Лекція -Юринець З.В., Макара
О.В. Самоменеджмент:
навч. посібник. Львів :
ЛНУ імені Івана Франка,
2014. 272 с.
-Юринець З.В.
Самоменеджмент:
підручник. Львів : ЛНУ
імені Івана Франка, 2015.
360 с

Дослідити
інструменти
підвищення
інтелектуальної
здатності
менеджера; методи
тренування емоційної
компетентності
інтелекту в процесі
управлінської
діяльності
менеджера (2 год.)

Одне
заняття

Шістнадцятий
тиждень

Тема 10.
Управління
кар’єрою
менеджера в
процесі
самоменеджменту
1. Значення кар’єри
в діяльності
менеджера
2. Складові кар’єри

Лекція -Юринець З.В., Макара
О.В. Самоменеджмент:
навч. посібник. Львів :
ЛНУ імені Івана Франка,
2014. 272 с.
-Юринець З.В.
Самоменеджмент:
підручник. Львів : ЛНУ
імені Івана Франка, 2015.
360 с

Дослідити роль та
значення кар’єри в
діяльності
менеджера;
компоненти
успішної кар’єри
менеджера;
елементи управління
кар’єрою в
організації в процесі

Одне
заняття
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менеджера
3. Елементи
управління кар’єрою
в організації
4. Гендерні питання
у процесі
формування кар’єри

- Жигайло Н.І.
Комунікативний
менеджмент. Львів: ЛНУ
імені Івана Франка. 2012.
367 с.

управлінської
діяльності, вивчити
гендерні питання у
процесі формування
кар’єри менеджера
(2 год.)

Перший
тиждень

Тема 1. Сучасні
погляди на сутність
самоменеджмент
1. Зміст та основні
елементи
самоменеджменту
2. Напрями
досліджень
самоменеджменту

Практичне
заняття,
дискусія

-Юринець З.В., Макара
О.В. Самоменеджмент:
навч. посібник. Львів :
ЛНУ імені Івана Франка,
2014. 272 с.
-Юринець З.В.
Самоменеджмент:
підручник. Львів : ЛНУ
імені Івана Франка, 2015.
360 с.
- Лукашевич Н.П. Теория
и практика
самоменеджмента: учеб.
Пособие. 2-е изд., испр. К.:
МАУП, 2006. 360 с.

Обговорити
поняття
«самоменеджмент»,
«саморозвиток»,
«самовдосконалення»,
«самодисципліна»,
основні елементи
самоменеджменту,
вивчити основні
напрями досліджень
самоменеджменту
управлінській
діяльності
менеджера (2 год.)

Одне
заняття

Другий
тиждень

Тема 1. Сучасні
погляди на сутність
самоменеджмент
3. Концептуальна
модель
самоменеджменту
4. Закони
самоменеджменту.

Практичне
заняття,
дискусія

-Юринець З.В., Макара
О.В. Самоменеджмент:
навч. посібник. Львів :
ЛНУ імені Івана Франка,
2014. 272 с.
-Юринець З.В.
Самоменеджмент:
підручник. Львів : ЛНУ
імені Івана Франка, 2015.
360 с.
- Лукашевич Н.П. Теория
и практика
самоменеджмента: учеб.
Пособие. 2-е изд., испр. К.:
МАУП, 2006. 360 с.

Зрозуміти і засвоїти
головні види
особливості
формування
концептуальної
моделі
самоменеджменту;
вивчити загальні та
спеціальні закони
самоменеджменту, їх
застосування
управлінській
діяльності
менеджера (2 год.)

Одне
заняття

Третій
тиждень

Тема 2. Основні
вимоги до
менеджера в
організації
1. Роль менеджера в
системі управління
організацією
2. Головні якості
менеджера
3. Формування
компетенцій і
здібностей
менеджера
4. Знання та уміння
менеджера в
процесі управління
свою працею

Практичне
заняття,
дискусія

-Юринець З.В., Макара
О.В. Самоменеджмент:
навч. посібник. Львів :
ЛНУ імені Івана Франка,
2014. 272 с.
-Юринець З.В.
Самоменеджмент:
підручник. Львів : ЛНУ
імені Івана Франка, 2015.
360 с
-Штепа О. С.
Самоменеджмент
(самоорганізування
особистості): навч.
посібник. Львів: ЛНУ
імені Івана Франка, 2012.
362 с.

Обговорити
особливості ролі
менеджера в системі
управління
організацією; головні
якості менеджера;
принципи формування
компетенцій і
здібностей, знань та
умінь менеджера в
процесі управління
власною діяльністю
(2 год.)

Одне
заняття

Четвертий
тиждень

Тема 3. Ролі та
стилі менеджера як
основа для
формування
сприятливого

Практичне
заняття,
групова
робота
(кейс)

-Юринець З.В., Макара
О.В. Самоменеджмент:
навч. посібник. Львів :
ЛНУ імені Івана Франка,
2014. 272 с.

Засвоїти особливості
та найбільш відомі
класифікаційні ознаки
ролей менеджера,
види стилів

Одне
заняття
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клімату в
організації
1. Класифікація
ролей менеджера
2. Типологія стилів
керівництва

-Юринець З.В.
Самоменеджмент:
підручник. Львів : ЛНУ
імені Івана Франка, 2015.
360 с.
-Жигайло Н.І.
Комунікативний
менеджмент. Львів:
Львівський національний
університет ім. Івана
Франка. 2012. 367 с.

керівництва, які
застосовує менеджер
в процесі
управлінської
діяльності (2 год.)

П’ятий
тиждень

Тема 3. Ролі та
стилі менеджера як
основа для
формування
сприятливого
клімату в
організації
3. Формування
менеджером
клімату в колективі
та вибір стилю
керівництва
4. Лідер і його роль
у створенні
сприятливого
клімату

Практичне
заняття,
дискусія

-Юринець З.В., Макара
О.В. Самоменеджмент:
навч. посібник. Львів :
ЛНУ імені Івана Франка,
2014. 272 с.
-Юринець З.В.
Самоменеджмент:
підручник. Львів : ЛНУ
імені Івана Франка, 2015.
360 с
-Жигайло Н.І.
Комунікативний
менеджмент. Львів:
Львівський національний
університет ім. Івана
Франка. 2012. 367 с.

Обговорити
особливості та
елементи процесу
формування
менеджером клімату
в колективі та
вибору стилю
керівництва, вивчити
принципи лідерства,
зрозуміти роль лідера
у створенні
сприятливого
клімату (2 год.)

Одне
заняття

Шостий
тиждень

Тема 4.
Дослідження та
вимірювання
результатів
діяльності
менеджера
1. Оцінювання
управлінської
діяльності
менеджера
1.1. Модель
управлінської
результативності
менеджера «6+1»
1.2. Оцінювання
організаційного
дизайну
управлінської
роботи
1.3. Матриця
«сфокусованість-
енергійність»

Практичне
заняття,
дискусія

-Юринець З.В., Макара
О.В. Самоменеджмент:
навч. посібник. Львів :
ЛНУ імені Івана Франка,
2014. 272 с.
-Юринець З.В.
Самоменеджмент:
підручник. Львів : ЛНУ
імені Івана Франка, 2015.
360 с
-Штепа О. С.
Самоменеджмент
(самоорганізування
особистості): навч.
посібник. Львів: ЛНУ
імені Івана Франка, 2012.
362 с.

Засвоїти специфіку
побудови процесу
оцінювання
управлінської
діяльності
менеджера, а саме
освоїти модель
управлінської
результативності
менеджера «6+1»,
процес оцінювання
організаційного
дизайну управлінської
роботи, матрицю
«сфокусованість-
енергійність» (2 год.)

Одне
заняття

Сьомий
тиждень

Тема 4.
Дослідження та
вимірювання
результатів
діяльності
менеджера
1.4. Модель
ефективного
співвідношення
професійних та

Практичне
заняття,
дискусія

-Юринець З.В., Макара
О.В. Самоменеджмент:
навч. посібник. Львів :
ЛНУ імені Івана Франка,
2014. 272 с.
-Юринець З.В.
Самоменеджмент:
підручник. Львів : ЛНУ
імені Івана Франка, 2015.
360 с

Обговорити
принципи побудови
моделі ефективного
співвідношення
професійних та
управлінських
обов’язків
менеджера, методу
вимушеного
ранжирування і

Одне
заняття
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управлінських
обов’язків
менеджера
1.5. Метод
вимушеного
ранжирування і
метод вимушеного
розподілу
2. Методи
визначення і
вимірювання
сильних сторін
менеджера

-Штепа О. С.
Самоменеджмент
(самоорганізування
особистості): навч.
посібник. Львів: ЛНУ
імені Івана Франка, 2012.
362 с.

метод вимушеного
розподілу та методів
визначення і
вимірювання сильних
сторін менеджера (2
год.)

Восьмий
тиждень

Тема 5. Формування
цілей у діяльності
менеджера
1. Цінності як
об’єкт дослідження
2. Суть, види та
інструменти
постановки цілей
3. Засоби
впорядкування та
встановлення
пріоритетності
цілей

Практичне
заняття,
дискусія,
Модуль№ 1

-Юринець З.В., Макара
О.В. Самоменеджмент:
навч. посібник. Львів :
ЛНУ імені Івана Франка,
2014. 272 с.
-Юринець З.В.
Самоменеджмент:
підручник. Львів : ЛНУ
імені Івана Франка, 2015.
360 с
- Орликовський М.О.,
Осовська Г. В., Ткачук В.
І. Самоменеджмент.
Практикум:терміни,
тести, практичні
завдання та ситуації:
навч. посіб. К.: Кондор,
2012. 410 с.

Зрозуміти принципи
системи цінностей як
елемента
самоменеджменту;
вивчити суть, види
та інструменти
формулювання цілей
менеджера; засоби
впорядкування та
встановлення
пріоритетності цілей
управлінській
діяльності
менеджера (2 год.)

Одне
заняття

Дев’ятий
тиждень

Тема 6. Тайм-
менеджмент у
процесі організації
особистої
праці менеджера
1. Поняття та
задачі тайм-
менеджменту
2. Види планування
особистої роботи
менеджера
3. Процес
планування
особистої роботи
менеджера
4. Методи
визначення й
оцінювання рівня
працездатності в
роботі менеджера

Практичне
заняття,
дискусія

-Юринець З.В., Макара
О.В. Самоменеджмент:
навч. посібник. Львів :
ЛНУ імені Івана Франка,
2014. 272 с.
-Юринець З.В.
Самоменеджмент:
підручник. Львів : ЛНУ
імені Івана Франка, 2015.
360 с
- Виноградський М.Д.
Організація праці
менеджера. К., 2014. 420
с.

Зрозуміти і засвоїти
основні поняття та
завдання тайм-
менеджменту, види
планування особистої
роботи менеджера;
дослідити процес
планування особистої
роботи менеджера;
методи визначення й
оцінювання рівня
працездатності
управлінській
діяльності
менеджера (2 год.)

Одне
заняття

Десятий
тиждень

Тема 6. Тайм-
менеджмент у
процесі організації
особистої
праці менеджера
5. Засоби
планування часу
6. Методи обліку

Практичне
заняття,
дискусія

-Юринець З.В., Макара
О.В. Самоменеджмент:
навч. посібник. Львів :
ЛНУ імені Івана Франка,
2014. 272 с.
-Юринець З.В.
Самоменеджмент:
підручник. Львів : ЛНУ

Зрозуміти і засвоїти
головні засоби
планування часу
менеджером; методи
обліку витрат
робочого часу в
управлінській
діяльності

Одне
заняття
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витрат робочого
часу
7. Правила,
принципи та
методи планування
часу

імені Івана Франка, 2015.
360 с
- Виноградський М.Д.
Організація праці
менеджера. К., 2014. 420
с.

менеджера; правила,
принципи та методи
планування часу в
управлінській
діяльності
менеджера (2 год.)

Одинадцятий
тиждень

Тема 7. Формування
команди для
організації
ефективної
роботи
підприємства
1. Поняття
команди в
організації
2. Формування
командного духу
3. Етапи створення
команди

Практичне
заняття,
дискусія

-Юринець З.В., Макара
О.В. Самоменеджмент:
навч. посібник. Львів :
ЛНУ імені Івана Франка,
2014. 272 с.
-Юринець З.В.
Самоменеджмент:
підручник. Львів : ЛНУ
імені Івана Франка, 2015.
360 с
-Юринець В.Є.,
Юринець Р.В.
Інформаційні системи
управління персоналом,
діловодства і
документообігу: Навч.
пос. Львів: «Тріада
плюс», 2008. 628 с.

Обговорити основні
поняття, суть та
роль команди в
організації, значення
команди для
організації
ефективної
роботи
підприємства, роль
менеджера-лідера в
формуванні команди.
Вивчити особливості
та елементи
формування
командного духу;
етапи створення
команди (2 год.)

Одне
заняття

Дванадцятий
тиждень

Тема 7. Формування
команди для
організації
ефективної
роботи
підприємства
4. Підтримання
творчості та
створення
креативного
середовища в
організації
5. Поради
менеджерам для
налагодження і
підтримування
ефективної роботи
у команді

Практичне
заняття,
дискусія

-Юринець З.В., Макара
О.В. Самоменеджмент:
навч. посібник. Львів :
ЛНУ імені Івана Франка,
2014. 272 с.
-Юринець З.В.
Самоменеджмент:
підручник. Львів : ЛНУ
імені Івана Франка, 2015.
360 с
-Юринець В.Є.,
Юринець Р.В.
Інформаційні системи
управління персоналом,
діловодства і
документообігу: Навч.
пос. Львів: «Тріада
плюс», 2008. 628 с.

Зрозуміти і засвоїти
питання
підтримання
творчості та
створення
креативного
середовища в
організації, зрозуміти
як менеджерам
налагодити процес
підтримки та
стимулювання
працівників до
ефективної роботи у
команді (2 год.)

Одне
заняття

Тринадцятий
тиждень

Тема 8. Діяльність
керівника в процесі
управління змінами
1. Поняття змін у
роботі менеджера
2. Види реакцій
працівників на зміни
в організації
3. Модель поведінки
керівника у період
змін
4. Формування
адаптивності в
умовах постійних
змін

Практичне
заняття,
дискусія

-Юринець З.В., Макара
О.В. Самоменеджмент:
навч. посібник. Львів :
ЛНУ імені Івана Франка,
2014. 272 с.
-Юринець З.В.
Самоменеджмент:
підручник. Львів : ЛНУ
імені Івана Франка, 2015.
360 с

Обговорити основні
поняття, що
стосуються змін у
роботі менеджера,
види реакцій
працівників на зміни в
організації, освоїти
модель поведінки
керівника у період
змін, елементи та
процес формування
адаптивності в
умовах постійних
змін (2 год.)

Одне
заняття

Чотирнадцятий
тиждень

Тема 9.
Наставництво і

Практичне
заняття,

-Юринець З.В., Макара
О.В. Самоменеджмент:

Зрозуміти і засвоїти
суть, етапи

Одне
заняття
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навчання як об’єкт
самоменеджменту
1. Суть, етапи
проведення
наставництва
2. Планування часу
та роботи
менеджера для
проведення
наставництва
3. Розвиток і
реалізація
менеджера як
наставника
4. Засоби
підвищення
інтелектуальної
здатності
менеджера
5. Тренування
емоційної
компетентності
інтелекту

групова
робота

навч. посібник. Львів :
ЛНУ імені Івана Франка,
2014. 272 с.
-Юринець З.В.
Самоменеджмент:
підручник. Львів : ЛНУ
імені Івана Франка, 2015.
360 с

проведення
наставництва;
особливості
планування часу та
роботи менеджера
для проведення
наставництва;
принципи розвитку і
реалізація менеджера
як наставника (2 год.)

П’ятнадцятий
тиждень

Тема 9.
Наставництво і
навчання як об’єкт
самоменеджменту
1. Суть, етапи
проведення
наставництва
2. Планування часу
та роботи
менеджера для
проведення
наставництва
3. Розвиток і
реалізація
менеджера як
наставника
4. Засоби
підвищення
інтелектуальної
здатності
менеджера
5. Тренування
емоційної
компетентності
інтелекту

Практичне
заняття,
дискусія

-Юринець З.В., Макара
О.В. Самоменеджмент:
навч. посібник. Львів :
ЛНУ імені Івана Франка,
2014. 272 с.
-Юринець З.В.
Самоменеджмент:
підручник. Львів : ЛНУ
імені Івана Франка, 2015.
360 с

Зрозуміти і засвоїти
інструменти
підвищення
інтелектуальної
здатності
менеджера; методи
тренування емоційної
компетентності
інтелекту в процесі
управлінської
діяльності
менеджера (2 год.)

Одне
заняття

Шістнадцятий
тиждень

Тема 10.
Управління
кар’єрою
менеджера в
процесі
самоменеджменту
1. Значення кар’єри
в діяльності
менеджера
2. Складові кар’єри
менеджера

Практичне
заняття,
дискусія,
Модуль№ 1

-Юринець З.В., Макара
О.В. Самоменеджмент:
навч. посібник. Львів :
ЛНУ імені Івана Франка,
2014. 272 с.
-Юринець З.В.
Самоменеджмент:
підручник. Львів : ЛНУ
імені Івана Франка, 2015.
360 с
- Жигайло Н.І.

Обговорити роль
та значення кар’єри
в діяльності
менеджера;
компоненти
успішної кар’єри
менеджера;
елементи управління
кар’єрою в
організації в процесі
управлінської

Одне
заняття
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3. Елементи
управління кар’єрою
в організації
4. Гендерні питання
у процесі
формування кар’єри

Комунікативний
менеджмент. Львів: ЛНУ
імені Івана Франка. 2012.
367 с.

діяльності, вивчити
гендерні питання у
процесі формування
кар’єри менеджера
(2 год.)


