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1.  Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна  заочна 

Вид дисципліни (обов’язкова чи 

вибіркова) 
обов’язкова обов’язкова 

Мова викладання, навчання та 

оцінювання 
українська українська 

Загальний обсяг у кредитах 

ЄКТС / годинах 
3 / 90 3 / 90 

Курс ІІ ІІ 

Семестр 3 3 

Кількість змістових модулів із 

розподілом 
2 2 

Обсяг кредитів 3 3 

Обсяг годин, у тому числі:   

     Аудиторні 44 12 

         Лекційні 20 6 

         Семінарські / Практичні 24 6 

         Лабораторні - - 

Самостійна робота 46 78 

Індивідуальні завдання - - 

Форма семестрового контролю залік залік 
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2.  Мета й завдання навчальної дисципліни 

 

Мета вивчення 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 підлеглих, 

складати основні види управлінської документації. 

Завдання дисципліни «Самоменеджмент» полягають в оволодінні 

студентами наступними компетентостями: 

Загальні компетентності: 

ЗК4. Здатність виконувати роботу в команді, включаючи взаємодію з 

колегами та виконання обов’язкової роботи в установлені терміни. 

ЗК5. Здатність самостійно приймати рішення та нести відповідальність 

за їх реалізацію.Спеціальні компетентності:  

СК11. Здатність використовувати знання, уміння й навички в галузі 

теорії і практики управління.  

 

3.  Результати навчання за дисципліною 

 

Програмні результати навчання 

ПРН15. Вміти використовувати професійно-профільні знання й 

практичні навички з фундаментальних дисциплін в процесах управління 

маркетинговою діяльністю підприємства. 

 



5 

 

  

4.  Програма навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ТА 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ САМОМЕНЕДЖМЕНТУ 

 

ТЕМА 1. Методологічні підходи до самоменеджменту 

Сутність поняття «самоменеджмент». Концепції самоменеджменту. 

Основна мета та переваги самоменеджменту. Функції самоменеджменту. 

Критерії ефективного самоменеджменту.  

 

Тема 2. Планування особистої роботи менеджера 

Роль та значення планування у роботі менеджера. Зміст планування 

особистої праці менеджера. Правила планування робочого дня менеджера. 

Процедура вибору пріоритетності справ менеджера  

 

Тема 3. Організація роботи менеджера 

Основні адміністративні функції менеджера. Основні принципи 

керівництва і характеристика кожного з них. Еволюція наукового визначення 

вимог до менеджера. Вимоги, які пред’являються до сучасного менеджера. 

Вивчення особливостей якостей менеджера. Спроби систематизації якостей 

менеджера Основні види розподілу та кооперації праці на підприємстві. 

Напрямки, за якими здійснюється вертикальний розподіл управлінської 

праці. Особливості розподілу функцій між членами загального керівництва. 

Зміст розподілу управлінських працівників за роллю в процесі управління.  

 

Тема 4. Самомотивація менеджера 

Сутність та роль нормування управлінської праці. Вимоги до 

нормування управлінської праці. Види норм праці. Методи нормування 

управлінської праці. Значення обліку та аналізу робочого часу менеджера. 

Принципи обліку робочого часу менеджера. Методи аналізу робочого часу 

менеджера. Правила економії часу  

 

Тема 5. Формування якостей ефективного менеджера 

Сутність поняття «стиль керівництва», охарактеризувати чинники, які 

визначають стиль керівництва. Характеристика демократичного, 

ліберального та авторитарного стилю керівництва. Поєднання стилів 

керівництва. Поведінські чинники стилів керівництва менеджера. Види 

авторитетів менеджера ї їх сутність.  
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ 

САМОМЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Тема 6. Розвиток менеджерського потенціалу 

Сутність управлінської праці як складової управлінської діяльності. 

Особливості управлінської праці та специфіка праці основних категорій 

менеджерів. Зміст діяльності менеджера. Управлінські ролі менеджера.  

Сутність наукової організації праці на сучасному етапі. Завдання 

наукової організації праці. Основні принципи наукової організації праці. 

Напрямки наукової організації праці. Зміст планування раціональної 

організації праці менеджера. 

 

Тема 7. Самоконтроль діяльності менеджера 

Розвиток ініціативності, енергійності, уміння володіти ситуацією, 

стресостійкості. Розвиток уміння стимулювати та карати, критикувати 

людей.  

Конфлікти у діяльності менеджера: сутність і види. Закономірності 

взаємовідносин і поведінки людей у конфліктних ситуаціях. Методи 

подолання конфліктних ситуацій. Прийоми поведінки менеджера у 

конфліктних ситуаціях. Стратегія і тактика взаємодії в конфліктних 

ситуаціях. Поведінка менеджера у конфліктних ситуаціях. 

 

Тема 8. Комунікації в самоменеджменті 

Особливості ділових контактів у діяльності менеджера. Технологія 

проведення ділових переговорів. Техніка проведення ділових бесід в 

діяльності менеджера. Особливості прийому працівників і відвідувачів. 

Особливості особистих контактів менеджера з підлеглими.  

 

Тема 9. Інформаційне та документаційне забезпечення праці менеджера  

Роль інформації у роботі менеджера. Суть інформаційного 

обслуговування менеджера. Сутність та форми діловодства. Особливості 

діловодного процесу на сучасних підприємствах. Вимоги до раціональної 

організації документообігу у підприємствах. Зміст роботи з документами, що 

надходять у підприємство. Сутність та методи контролю за станом 

документаційного забезпечення управління.  

 

Тема 10. Розвиток менеджерського потенціалу  

Сутність, види, напрями розвитку менеджерського потенціалу. Психо-

фізіологічний потенціал. Інтелектуальний потенціал особистості.  

Творчий потенціал особистості. Типи творчої особистості. Процес 

самореалізації особистості в одному або декількох соціально зумовлених 

видах творчої діяльності. Бар’єри щодо розвитку творчого потенціалу 

менеджера. Характеристика керівника з творчим підходом до виконання 

посадових обов’язків. Творче вирішення управлінських проблем.  
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5.  Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

У
сь

о
го

 

у тому 

числі 

У
сь

о
го

 

у тому числі 

л. п. с.р. л. п. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні та організаційні основи 

самоменеджменту 

1. Методологічні підходи до 

самоменеджменту 
8 2 2 4 8 2 2 4 

2. Планування особистої роботи 

менеджера 
10 2 4 4 10 - - 10 

3. Організація роботи менеджера 8 2 2 4 8 - - 8 

4. Самомотивація менеджера 10 2 2 6 10 - - 10 

5. Формування якостей 

ефективного менеджера 
8 2 2 4 8 - - 8 

Разом за змістовим модулем 1 44 10 12  22 44 2 2 40 

Змістовий модуль 2. Функціональні особливості самоменеджменту 

6. Розвиток менеджерського 

потенціалу 
10 2 2 6 10 2 2 6 

7. Самоконтроль діяльності 

менеджера 
8 2 2 4 8 - - 8 

8. Комунікації в самоменеджменті 10 2 2 6 10 - - 10 

9. Інформаційне та 

документаційне забезпечення 

праці менеджера 

8 2 4 2 8 2 2 4 

10. Розвиток менеджерського 

потенціалу 
10 2 2 6 10 - - 10 

Разом за змістовим модулем 2 46 10 12 24 46 4 4 38 

Усього годин  90 20 24 46 90 6 6 78 

 

6.  Теми семінарських занять 

 

Метою семінарських і практичних занять є поточна перевірка рівня 

засвоєння студентами навчального матеріалу по окремих темах дисципліни, які 

виносяться на ці заняття. На семінарські й практичні заняття виносяться не всі, а 

найважливіші та найскладніші питання дисципліни.  

Решту питань студенти опрацьовують самостійно. При підготовці до 

семінарських і практичних занять потрібно передусім прочитати конспект 

лекцій з відповідних тем, вивчати понятійний апарат і осягнути логіку 

навчального матеріалу.  
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Назва теми Кількість годин 

денна заочна 

1. Методологічні підходи до самоменеджменту 2 2 

2. Планування особистої роботи менеджера 4 - 

3. Організація роботи менеджера 2 - 

4. Самомотивація менеджера 2 - 

5. Формування якостей ефективного менеджера 2 - 

6. Розвиток менеджерського потенціалу 2 2 

7. Самоконтроль діяльності менеджера 2 - 

8. Комунікації в самоменеджменті 2 - 

9. Інформаційне та документаційне забезпечення 

праці менеджера 
4 2 

10. Розвиток менеджерського потенціалу 2 - 

 

7.  Самостійна робота 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна заочна 

1 Методологічні підходи до самоменеджменту 4 4 

2 Планування особистої роботи менеджера 4 10 

3 Організація роботи менеджера 4 8 

4 Самомотивація менеджера 6 10 

5 Формування якостей ефективного менеджера 4 8 

6 Розвиток менеджерського потенціалу 6 6 

7 Самоконтроль діяльності менеджера 4 8 

8 Комунікації в самоменеджменті 6 10 

9 
Інформаційне та документаційне забезпечення 

праці менеджера 
2 4 

10 Розвиток менеджерського потенціалу 6 10 

 

8.  Індивідуальні завдання 

 

Навчально-дослідницька робота здобувачів вищої освіти полягає у 

вивченні та опрацюванні основної і додаткової літератури, законодавчих та 

нормативних документів, виконанні практичних завдань. Результати 

самостійно проведеного дослідження оформляються у вигляді реферату чи 

доповіді за однією із запропонованих тем на вибір. 

 

Тематика індивідуального завдання для самостійної роботи студентів 

1. Сучасні наукові погляди на сутність самоменеджменту.  

2. Концептуальний підхід до самоменеджменту Л. Зайверта.  

3. Концепція особистісних обмежень М. Вудкова і Д. Френсіса.  
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4. Критерії ефективного самоменеджменту: вміння управляти собою, чіткі 

особистісні цілі, навички вирішення проблем, інноваційність, високий 

творчій потенціал, уміння навчати і розвивати професійні якості підлеглих.  

5. Визначення ціннісних орієнтирів особистості.  

6. Життєва позиція особистості: активна, проактивна, пасивна.  

7. Ключові принципи визначення особистісних цілей менеджера. Загальні 

обмеження при виборі цілей.  

8. Саморозвиток особистості менеджера. Професійне та посадове зростання.  

9. Планування ділової кар'єри менеджера.  

10. Цільове планування роботи менеджера. Методи планування особистої 

роботи менеджера.  

11. Традиційні й комп’ютерні засоби планування особистої роботи 

менеджера.  

12. Основні види розподілу та кооперації управлінської діяльності. 

Раціональний розподіл функції між керівником та працівниками апарату 

управління.  

13. Визначення функцій заступника та рівня централізації управління.  

14. Делегування повноважень. Основні перешкоди делегуванню. Розподіл 

завдань.  

15. Техніка і форми передання розпоряджень. Ключові принципи 

розпорядчої діяльності.  

16. Методи нормування управлінської діяльності. Порядок розрахунку 

нормативів трудомісткості управління.  

17. Особливості часу як ресурсу.  

18. Тайм - менеджмент.  

19. Управління потоком відвідувачів, техніка їх прийому, особливості 

прийому з особистих питань.  

20. Раціоналізація телефонних розмов.  

21. Поняття кар’єри. Види та типи кар'єр.  

22. Основні кар’єрні ілюзії.  

23. Моделі індивідуальних кар'єр.  

24. Закордонний досвід планування та побудови індивідуальної кар’єри.  

25. Об'єктивні основи виникнення і розвитку управлінської праці.  

26. Зміст та особливості управлінської праці.  

27. Види та класифікація управлінської діяльності.  

28. Завдання менеджера в управлінні діяльністю підприємства.  

29. Форми керівництва. Закони розвитку організації праці.  

30. Про ведення переговорів, нарад та зборів. Технологія проведення нарад та 

зборів.  

31. Цільові установки виступу. Структура і зміст виступу на нараді.  

32. Класифікація і основні функції переговорів. Проблемний підхід до 

проведення переговорів.  

33. Агресивний і пасивний підходи до проведення переговорів.  

34. Етапи підготовки та проведення переговорів.  
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35. Тактика переговорів. Узгодження результатів переговорів.  

36. Засади ораторського мистецтва.  

37. Структура і зміст виступу.  

38. Вибір форм візуалізації тексту виступу.  

39. Техніка презентації. Початок і кульмінація презентації. Критичні моменти 

під час виступу.  

40. Методики переконання опонента 

 

9.  Методи навчання 

 

Лекції з використанням сучасних інформаційних технологій, 

інтерактивні методи в процесі обговорення питань семінарського заняття 

(мікрофон, прес-метод, мозкова атака, міні-конференція та ін.) 

 
10.  Методи контролю 

 

Оцінювання знань, умінь та навичок студентів враховує всі види занять 

згідно з програмою навчальної дисципліни: семінарські та практичні заняття, 

самостійну роботу та виконання індивідуальних завдань, підсумковий 

контроль. 

Методи контролю: 

- оцінювання знань під час семінарських і практичних занять; 

- виконання індивідуального навчально-дослідного завдання; 

- написання рефератів; 

- виконання завдань для самостійної роботи; 

- проведення проміжних тестів; 

- проведення поточного модульного контролю; 

- проведення підсумкового іспиту. 
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11.  Критерії оцінювання результатів навчання 

 
Сума балів за 

100-бальною 

шкалою, 

накопичених 

здобувачем 

вищої освіти 

за 

результатами 

навчання 

Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів 

вищої освіти 

Значення оцінки результатів 

навчання за формами 

підсумкового контролю 

Рівень досягнення 

здобувачем вищої освіти 

запланованих результатів 

навчання з навчальної 

дисципліни 

Рівень сформованості 

компетентностей, 

визначених освітньою 

програмою для навчальної 

дисципліни 

Екзамен Залік 

90-100 

Здобувач вищої освіти 

демонструє високий рівень 

досягнення запланованих 

результатів вивчення 

навчальної дисципліни, що 

засвідчують його безумовну 

готовність до подальшого 

навчання та/або професійної 

діяльності за фахом 

Здобувач вищої освіти 

виявляє високий рівень 

сформованості всіх 

загальних і фахових 

компетентностей, 

передбачених освітньою 

програмою спеціальності 

Відмінно 

Зараховано 75-89 

Здобувач вищої освіти 

виявляє достатній рівень 

досягнення запланованих 

результатів вивчення 

навчальної дисципліни та 

готовність до подальшого 

навчання та/або професійної 

діяльності за фахом 

Здобувач вищої освіти 

демострує достатній рівень 

сформованості загальних і 

фахових компетентностей, 

передбачених освітньою 

програмою спеціальності. 

Несформовані 

компетентності відсутні 

Добре 

60-74 

Наявні мінімально достатні 

для подальшого навчання 

та/або професійної 

діяльності за фахом 

результати вивчення 

навчальної дисципліни 

Здобувач вищої освіти 

демострує мінімально 

достатній рівень 

сформованості загальних і 

фахових компетентностей, 

передбачених освітньою 

програмою спеціальності. 

Несформовані 

компетентності відсутні 

Задовільно 

35-59 

Ряд запланованих 

результатів вивчення 

навчальної дисципліни 

відсутня. Рівень наявних 

результатів навчання є 

недостатнім для подальшого 

навчання та/або професійної 

діяльності за фахом 

Лише частина визначених 

освітньою програмою 

спеціальності для 

навчальної дисципліни 

загальних і фахових 

компетентностей 

сформовані в здобувача 

вищої освіти на мінімально-

достатньому або 

недостатньому рівні, рівень 

сформованості решти 

компетентностей є 

недостатнім або 

компетентність взагалі 

відсутня 

Незадовільно  

(з 

можливістю 

повторного 

складання 

семестрового 

контролю) 
Незараховано 

0-34 

Результати навчання 

відсутні 

Компетентності не 

сформовані 

Незадовільно  

(з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

навчальної 

дисципліни) 
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12.  Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 

 
Поточне тестування і самостійна робота 

Сума Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 

 
Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів. 

 

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 

75-81 С 

64-74 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

1-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

13.  Рекомендована література 

 

Основна 

 

1. Березовська Л.І. Самовиховання та саморегуляція особистості. К.: 

Слово, 2011.- 164 с. 

2. Бернацька О.Б. У пошуках власного Я. К.: Редакція 

загальнопедагогічних газет, 2012.- 124 с. 

3. Бєляєва Н. В. Формування професійно-етичних якостей майбутніх 

менеджерів. Полтава, 2015. - 267 с. 

4. Бойченко В.В., Бялик О.В., Дудник Н.В. Професійна підготовка 

майбутніх менеджерів освіти на засадах компетентнісного підходу. Умань : 

Візаві, 2018. - 330 c. 

5. Боришевський М.Й. Дорога до себе. К.: Академвидав, 2010.- 410 с. 

6. Главацька О.Л. Основи самовиховання особистості. К.: Кондор, 2008. – 

187 с. 

7. Главацька О.Л. Основи самовиховання особистості. К.: Кондор, 2012. – 

227 с. 

8. Гриньова М.В. Саморегуляція. Полтава: АСМІ, 2012. - 309 с. 
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9. Грищенко С. В. Самовиховання особистості. Чернігів : Чернігівський 

ДПУ імені Т. Г. Шевченка, 2009. - 251 c. 

10. Долинська Л.В. Тренінг особистісно-професійної зрілості. К.:  

Марич В.М., 2010.- 127 с. 

11. Колесніков Г.О. Менеджерський словник. К.: Професіонал, 2007. – 288 

с. 

12. Кравченко Л.М. Організаційно-методичні основи підготовки менеджера 

освіти. Полтава: Техсервіс, 2007.- 495 с. 

13. Кучерявий О.Г.  Кар'єрне зростання: особистісний вимір. К. : Слово, 

2015. - 222 с. 

14. Леванова Е.А., Волошина А.Г., Плешаков  В.А. Игра в тренинге 

(возможности игрового взаимодействия). М.: Питер, 2011.- 202 с. 

15. Леванова Е.А., Соболева А.Н., Плешаков В.А. Игра в тренинге (личный 

помощник тренера). М.: Питер, 2011.- 368 с. 

16. Маноха І. П. Психологія потаємного "Я". К. : Поліграфкнига, 2001. - 

446 c. 

17. Мельника О.В. Побудова кар'єри. Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 171 с. 

18. Мілютіна К.Л. Психологія успіху. К.: Главник, 2008. – 143 с. 

19. Мітлош А. В. Психологічні особливості лідерської обдарованості: 

концепції, діагностика, тренінги. К. : Ін-т обдарованої дитини, 2014. - 289 c. 

20. Москаленко В.В. Соціально-психологічні проблеми становлення 

суб’єкта економічної соціалізації. К.; Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2012.- 205 с. 

21. Наука управляти / Упоряд. І. О. Слєпов. К.: Либідь, 1993. - 304 с. 

22. Павлютенков Є.М. Конфлікти: сутність і подолання. Х.: Основа, 2008. – 

222 с. 

23. Почепцов Г. Г. Контроль над розумом. К.: Києво-Могилянська 

академія, 2012. - 349 с. 

24. Почепцов Г.Г. Глобальні проекти: конструювання майбутнього. К.: 

Інтер Графіка, 2009.- 210 с. 

25. Русинка І.І. Конфліктологія. Психотехнології запобігання і управління 

конфліктами. К.: Професіонал, 2007. – 334 с. 

26. Савельєва В.С. Управління діловою кар’єрою. К.: Центр учбової 

літератури, 2007.-175 с. 

27. Скібіцька Л.І. Лідерство та стиль роботи менеджера. К.: Центр учбової 

літератури, 2009. – 192 с. 

28. Терлецька Л. Технологія самоаналізу. К.: Главник, 2005. – 96 с. 

29. Цзиці Л. Виховання лідерських якостей майбутніх менеджерів в 

освітньому середовищі університету. К., 2017. - 198 с. 

30. Ціось А.Л. Дізнайся більше про себе. К.: Шкільний світ, 2011.- 116 с. 

31. Чепелєва Н.В. Соціально-психологічні чинники розуміння та 

інтерпретації особистого досвіду. К.: Педагогічна думка, 2008. – 255 с. 

32. Шевчук О.М. Самовиховання і саморегуляція особистості. Умань: 

Візаві, 2018.- 147 с. 

33. Шевчук О.М. Самовиховання і саморегуляція особистості. Умань:  
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Допоміжна 

 

1. Балабанова Л.В. Організація праці менеджера: навч.посіб. \  

Л.В. Балабанові, О.П. Сардак. – К.: Професіонал, 2007. –407 с. 

2. Довгань Л.Є. Праця керівника, або практичний менеджмент: навч. 

посіб. \ Л.Є. Довгань. – К.: Екс об, 2002. –384 с. 

3. Керівництво організацією: навч.посіб. \ О.Є. Кузьмін, Н.Т. Мала,  

О.Г. Мельник, І.С. Проник. – Л.: Вид-во нац. ун-ту «Львів.політехніка», 2008. 

– 244 с. 

4. Основы менеджмента / Под ред. А. И. Афоничкина. – СПб.: Питер, 

2007. – 528 с.: ил. – (Серия «Учебник для вузов»). 

5. Сенге П. Преображение. Потенциал человека и горизонты будущего \ 

П. Сенге, О. Таймер. – М.: Олімп-Бизнес, 2008. – 304 с. 

6. Хміль Ф.І. Ділове спілкування: навч.посіб. \ Ф.І. Хміль. – К.: 

Академвидав, 2004. –280 с. 

7. Баришніков Володимир Миколайович. Людський розвиток як сутність 

державної стратегії соціально-економічної політики (самоменеджмент в 

забезпеченні конкурентоздатності безробітних на сучасному ринку праці): 

[навч. посіб.] / В. М. Баришніков; Ін-т підготов. кадрів Держ. служби 

зайнятості України. – К. : [б.в.], 2010. – 121 с. 

8. Грищенко В. О., Архипов О. Г., Журомська Л. М.. Самоменеджмент: 

Навч. посіб. / Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля; 

Холдинг МЖК "Мрія". –Луганськ : Видавництво СНУ ім. В.Даля, 2006. – 

192с. – Бібліогр.: с. 189-190. 

9. Лукашевич Николай Павлович. Самоменеджмент. Теория и практика: 

Учебник. – К.: Ника-Центр, 2007. – 344с. – Библиогр.: с. 334-338. 

10. Хроленко Александр Тимофеевич. Самоменеджмент: Для тех, кому от 

16 до 20. –М. : Экономика, 1996. – 139с. 

11. Васильева И.Н. Организация делопроизводства и персональный 

менеджмент: учеб. пособие для студентов вузов / И. Н. Васильева,  

Э. В. Островский, И. Ю. Юртаев; отв. ред. И. Н. Васильева М.: Вуз. учебник, 

2009. – 234 с. 

12. Добреньков Владимир Иванович. Управление человеческими 

ресурсами: социально-психологический подход: учеб. пособие для студентов 

вузов / В. И. Добреньков, А. П. Жабин, Ю. А. Афонин; Моск. гос. ун-т им.  

М. В. Ломоносова, Социол. фак. М. : КДУ, 2009. –211 с. 

ПП Жовтий, 2011.- 128 с. 

34. Щокін Г.В. Практична психологія менеджменту: Як робити кар’єру. Як 

будувати організацію. К.: Україна, 1994. – 399 с. 

35. Яворська Т. М. Формування професійних компетентностей майбутніх 

управлінців персоналом та економіки праці в освітньому середовищі вищого 

навчального закладу. Умань, 2017. - 344 с. 
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13. Мамфорд, Алан. Management Development.Как усовершенствовать 

работу менеджеров : Стратегии действий: пер.с англ. / Алан Мамфорд, Джеф 

Голд М.: Hippo, 2006. – 312 с. 

14. Никулин Леонид Федорович. Эклектичная мозаика менеджмента /  

Л.Ф. Никулин, М.Н. Сидоров, Д.Ю. Бусалов Самара : Учеб. лит., 2009. –178 

с. 

15. Панченко Валентин Григорьевич. Личность руководителя: учеб. 

пособие для студентов / В. Г. Панченко, В. Н. Паутов, Т. В. Разенкова М. : 

МАКС Пресс, 2010. – 421 с. 

16. Добротворский И.Л. Самоменеджмент: Эффективные технологии. 

Пактическое руководство для решения повседневных проблем. – М.: Приор-

Издат. – 2003. – 267 с. 

17. Петрова Н.П. Тренинг для победителя. Самоменеджмент эпохи 

Интернет. Петрова Н.П. - СПб: Речь. – 2002. – 211 с. – (Психологический 

тренинг). 

18. Ноздренко Е.А. Эффективный самоменеджмент: учеб. Пособие  

Е. А. Ноздренко. –Красноярск: Краснояр. гос. ун-т. – 2005. – 153 с. 

19. Кинан К. Самоменеджмент: пер. с англ. К. Кинан. – М.: Эксмо. – 2006. 

– 72 с. 

20. Парфенова З.А. Технология самоменеджмента: учеб. пособие по спец. 

062100 "Упр. персоналом" З. А. Парфенова. – 2-е изд., перераб. и доп.. – 

Новосибирск: СибАГС. –2006. – 258 с. 

21. Зайцева Н.А. Менеджмент в сервисе и туризме: учебное пособие для 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования Н. А. Зайцева. –Москва: Форум. – 2007. – 365 с. 

22. Грей К. К. Организации. Теории, конфликты и менеджеры: перевод с 

английского Крис Грей. – Харьков: Гуманитарный центр. – 2008. – 196 с. 

23. Кругликов В.В. Теория организационного управления: монография  

В. В. Кругликов, С. В. Кругликов. – Минск: Военная академия Республики 

Беларусь. – 2010. –285 с. 

 

14. Інформаційні ресурси 

 

1. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua. 

2. Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.nbuv.gov.ua/. 

3. Офіційний сайт Національної психологічної асоціації України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://npa-ua.org/ru/assotsiatsii-

chlenyi/. 

4. Офіційний сайт Української асоціації маркетингу [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://uam.in.ua. 

 


