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A. OBJECTIVE OF THE SUBJECT / МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ  

Мета дисципліни – формування у здобувачів систематизованого комплексу знань щодо методів, принципів і 
підходів ефективної організації, планування та найбільш оптимального використання робочого часу та часу для 
самовдосконалення і розвитку людини, як фахівця і особистості. 

Завданнями дисципліни є: формування у студентів системи знань та навичок щодо ефективного тайм-
менеджменту у здійснені майбутньої професійної діяльності; налагодження організованого обміну інформацією з 
дотриманням часових меж між учасниками будь-якого проєкту; дотримання дедлайнів у виконанні завдань та 
використання найбільш дієвих інструментів управління часом для досягнення довгострокового успіху і вибудови 
власної успішної кар’єри. 
 
B. SUBJECT PROGRAM / ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 
Модуль 1. Час менеджера та принципи його ефективного використання 
Тема 1. Тайм-менеджмент: сутність поняття та інструментарій 
Предмет, об’єкт, мета завдання тайм-менеджменту, як навчальної дисципліни Принципи та методи тайм-
менеджменту. Індивідуальний фонд часу і його структура. Поняття часової перспективи. Внутрішні концепції часу. 
Прийоми виконання розкладу при простому плануванні. Значення використання біоритміки. Індивідуальний стиль. 
Складання рамкового плану дня. 
 
Тема 2. Принципи та методи ефективного управління часом 
Правила початку дня. Правила, що стосуються ходу дня. Графік працездатності. Саморозвантаження. Види 
біоритмів: добові, тижневі, місячні, життєві цикли. Періоди життя. Значення використання біоритміки. Загальні 
рекомендації з організації режиму дня на основі біоритміки. Індивідуальний робочий стиль. Складання рамочного 
плану дня. Прийом «З’їдання слона». Прийом виконання справ «Швейцарський сир». Прийом виконання справ 
«Залиште гидливість, з’їжте жабу». 
 
Тема 3. Аналіз витрат часу в системі тайм-менеджменту 
Визначення поняття, сутність, задачі хронометражу часу. Алгоритм інвентаризації та аналізу часу. Зміна способів 
управління часом за допомогою поточної карти та поточної діаграми. Аналіз часових витрат з використанням карт і 
графіків Ганта. Картка щоденного обліку часу А.Гастєва. Облік часу П.М. Кєрженцева. АВС-хронометраж. 
Хронометраж за Г.А. Архангельским. Категорії витрат часу. Щоденний експрес-аналіз витрат часу з використанням 
органайзеру. Журнал часу. Органайзер, як інструмент тайм-менеджменту. Ментальні карти перешкод. Види 
перешкод досягнення цілей. «Поглиначі» та «переривники» часу. 
 
Тема 4. Постановка і досягнення SMARTER-цілей 
Визначення понять «мета» і «цілепокладання». Класифікація цілей. Система цілей: довгострокові, середньострокові 
і поточні цілі. Основні аспекти цілепокладання. Пошук і формулювання цілей. Цілепокладання і процес досягнення 
мети. Помилки цілепокладання. «Дерево цілей». Променеві діаграми. Граф життєвих цілей. Кількість і ступінь 
важливості цілей. Пріоритетність і термін досягнення цілей. Логічна підпорядкованість і гармонійність цілей. 
Раціональність і ступінь усвідомленості результату процесу цілепокладання. Деталізація і конструктивність цілей. 
Життєві цілі особистості. SMARTER-технологія постановки цілей (за Д. Доурденом). Проектна система постановки 
цілей (за Г. Архангельським). Алгоритм цілепокладання. 
 
Модуль 2. Тайм-менеджмент особистісної та командної роботи 
Тема 5. Планування та ефективне використання часу 

Принципи планування. Пропорція Парето (20/80). Правило Л.Зайверта (60/20/20). Метод пріоритетного планування 
АВС (15/20/65). Критерії пріоритетності. Пріоритетність поточних задач. Пріоритет довгострокових цілей. Алгоритм 
планування дня. Система планів. Метод простого планування. Метод пріоритетного планування. Метод «шести 
задач». Метод Д. Ейзенхауера. Система обліку часу А.А. Любищева. Система управління часом Б. Франкліна. 
Метод складання планів «Альпи». Особливості використання методик планування часу. Техніка планування «День-



 

STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS AND TECHNOLOGY  
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ 
 

SYLLABUS / РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ 
Вул. Медична, 16, Кривий Ріг, 50005, тел. +38(097)214-88-69. e-mail: duet.edu.ua  

 

тиждень». Планування задач зі складною структурою. Техніка планування «Кайрос». Вибір інструментів для 
планування часу. Дошки планування. Прийоми виконання розкладу при простому плануванні. Виконання розкладу 
при пріоритетному плануванні. 
 
Тема 6. Корпоративний тайм-менеджмент 
Сутність корпоративного тайм-менеджменту. Побудова системи корпоративного тайм-менеджменту. Корпоративний 
тайм-менеджмент, як сукупність технологій тайм-менеджменту «вбудованих» у систему управління бізнес-
організацією. Тайм-менеджмент, як інструмент побудови системи управління організацією. Тайм-менеджмент як 
інструмент підвищення ефективності діяльності підприємства 
 
Тема 7. Делегування повноважень і тайм-менеджмент 
Сутність і зміст поняття делегування повноважень. Повноваження, які підлягають і не підлягають делегуванню. 
Особливості делегування. Переваги та недоліки делегування. Причини опору делегуванню повноважень та способи 
їх подолання. Комунікативна компетентність та стратегічний алгоритм лідерства. Робочий і позаробочий час. 
Організація особистісної та командної роботи. Психологічна непідготовленість до делегування повноважень 
підлеглим. Тайм-менеджмент як засіб зниження прокрастинації у професійній діяльності. 
 
Тема 8. Психологія тайм-менеджменту 
Психологія тайм-менеджменту як підґрунтя у досягненні успіху. Психологічні бар’єри в навчанні тайм-менеджменту. 
Основні психологічні техніки в навчанні тайм-менеджменту. Самоефективність та самоконтроль, їх принципи. 
Поняття часової перспективи в психології тайм-менеджменту К. Левіна, як «всезагальність поглядів індивіда на його 
психологічне майбутнє і психологічне минуле, існуюче в даний час на реальному та різних ірреальних рівнях». 
Збалансована часова перспектива. Адаптивне і оптимальне поєднання часових орієнтацій для психологічного і 
фізіологічного здоров’я індивіда у випадку гнучких переходів від однієї часової орієнтації до іншої. 
 

 

C. LIST OF COMPETENCIES AND STUDIES TARGETED RESULTS / 
ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Загальні 
компетентності (ЗК) 

ЗК2. Здатність до спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (з 
експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).  
ЗК3. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій. 
ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 
ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Спеціальні (фахові) 
компетентності (СК) 

СК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій 
менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних 
стандартів.  
СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими 
організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні 
стратегії та плани.  
СК3. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного само 
менеджменту.  
СК4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації.  
СК7. Здатність розробляти проєкти, управляти ними, виявляти ініціативу та 
підприємливість.  
СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні 
управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію.  
 

Програмні результати 
навчання 
(ПРН) 

ПР1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, 
методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах  
ПР2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення  
ПР4. Обґрунтовувати та управляти проєктами, генерувати підприємницькі ідеї  
ПР6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських 
рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні 
міркування та соціальну відповідальність  
ПР7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з 
представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
D. SEMESTER PLAN / СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН 
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Тиждень/ 
Дата 

Тема Форма 
діяльності 
(заняття), 
години, 
формат  

Завдання для СРС 
(література, ресурси в Інтернеті, 

презентація, відеокурси) 

Перший 
тиждень 

Тема 1. Тайм-менеджмент: 
сутність поняття та 
інструментарій 
1.1. Предмет, об’єкт, мета 
завдання тайм-
менеджменту 
1.2. Інструменти тайм-
менеджменту 
1.3. Індивідуальний фонд 
часу і його структура. 

Лекція  
(2 год)  

F2F 

Опрацювання літератури 
основна: 1, 2, 3, 5, 6 
додаткова:  2,3,4,7,8 
інформаційні ресурси в Інтернет: 1, 2,3, 4, 7 

Практичне 
заняття 

(дискусія, 
групова 
робота, 

презентації, 
розв'язання 

кейсів) 
(2 год) 

F2F 

Поняття часової перспективи. Внутрішні концепції часу. 
Прийоми виконання розкладу при простому плануванні. 
Значення використання біоритміки. Індивідуальний 
стиль. Складання рамкового плану дня. 

Другий 
тиждень 

Тема 2. Принципи та 
методи ефективного 
управління часом 
2.1. Правила початку дня. 
Графік працездатності. 
2.2. Складання рамочного 
плану дня 
2.3. Значення використання 
біоритміки в тайм-
менеджменті 

Лекція  
(2 год)  

F2F 

Опрацювання літератури 
основна: 1, 2, 3, 5, 6,8 
додаткова: 2, 5, 7,8 
інформаційні ресурси в Інтернет: 1, 2,5,7,8 

Практичне 
заняття 

(дискусія, 
групова 
робота, 

самостійна 
робота 

презентації, 
розв'язання 

кейсів) 
(2 год) 

F2F 

Правила, що стосуються ходу дня. 
Саморозвантаження. Види біоритмів: добові, тижневі, 
місячні, життєві цикли. Періоди життя.. Загальні 
рекомендації з організації режиму дня на основі 
біоритміки. Індивідуальний робочий стиль.. Прийом 
«З’їдання слона». Прийом виконання справ 
«Швейцарський сир». Прийом виконання справ 
«Залиште гидливість, з’їжте жабу». 

 

Третій 
тиждень 

Тема 3. Аналіз витрат 
часу в системі тайм-
менеджменту  
3.1. Визначення поняття, 
сутність, задачі 
хронометражу часу 
3.2. Алгоритм 
інвентаризації та аналізу 
часу 
3.3. Категорії витрат часу 

Лекція  
(2 год)  

F2F 

Опрацювання літератури 
основна: 1, 2, 3, 4, 5, 6 
додаткова: 1,2, 3,7,8 
інформаційні ресурси в Інтернет: 3, 5,6,8 

Практичне 
заняття 

(дискусія, 
групова 
робота, 

самостійна 
робота 

презентації) 
(2 год) 

F2F 

Зміна способів управління часом за допомогою 
поточної карти та поточної діаграми. Аналіз часових 
витрат з використанням карт і графіків Ганта. Картка 
щоденного обліку часу А.Гастєва. Облік часу П.М. 
Кєрженцева. АВС-хронометраж. Хронометраж за Г.А. 
Архангельским.. Щоденний експрес-аналіз витрат часу 
з використанням органайзеру. Журнал часу. 
Органайзер, як інструмент тайм-менеджменту. 
Ментальні карти перешкод. Види перешкод досягнення 
цілей. «Поглиначі» та «переривники» часу. Система 
обліку часу А.А. Любищева 

Четвертий 
тиждень 

Тема 4. Постановка і 
досягнення SMARTER-
цілей 
4.1. Визначення понять 
«ціль» і «цілепокладання».  
4.2. Алгоритм 
цілепокладання. 
Класифікація цілей. 
4.3. Основні аспекти 
цілепокладання 

Лекція  
(2 год)  

F2F 

Опрацювання літератури 
основна: 1, 2, 3, 5, 6 
додаткова: 2, 5, 6,7,8 
інформаційні ресурси в Інтернет: 1, 3, 4, 7,8 

Практичне 
заняття 
(групова 
робота, 

презентації, 
бесіда, 

дискусія 
самостійна 

робота  
(2 год) 

F2F 

Система цілей: довгострокові, середньострокові і 
поточні цілі. Пошук і формулювання цілей. 
Цілепокладання і процес досягнення мети. Помилки 
цілепокладання. «Дерево цілей». Променеві діаграми. 
Граф життєвих цілей. Кількість і ступінь важливості 
цілей. Пріоритетність і термін досягнення цілей. Логічна 
підпорядкованість і гармонійність цілей. Раціональність 
і ступінь усвідомленості результату процесу 
цілепокладання. Деталізація і конструктивність цілей. 
Життєві цілі особистості. SMARTER-технологія 
постановки цілей (за Д. Доурденом). Проектна система 
постановки цілей (за Г. Архангельським).  
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П’ятий 
тиждень 

Тема 5. Планування та 
ефективне використання 
часу  
5.1. Принципи планування 
часу 
5.2. Алгоритм планування 
дня 
5.3. Система планів та 
інструменти планування 
часу 

Лекція  
(2 год) 

F2F 

Опрацювання літератури 
основна: 1, 2, 3, 5, 6,7 
додаткова: 1,2, 5, 8,  
інформаційні ресурси в Інтернет: 1,2,5,6,8 

Практичне 
заняття 

(самостійна 
робота, 
групова 
робота, 

презентації,  
(2 год) 

F2F 

Пропорція Парето (20/80). Правило Л.Зайверта 
(60/20/20). Метод пріоритетного планування АВС 
(15/20/65). Критерії пріоритетності. Пріоритетність 
поточних задач. Пріоритет довгострокових цілей. Метод 
простого планування. Метод пріоритетного планування. 
Метод «шести задач». Метод складання планів 
«Альпи». Особливості використання методик 
планування часу. Техніка планування «День-тиждень». 
Планування задач зі складною структурою. Техніка 
планування «Кайрос». Вибір інструментів для 
планування часу. Дошки планування. Прийоми 
виконання розкладу при простому плануванні. 
Виконання розкладу при пріоритетному плануванні. 

Шостий 
тиждень 

Тема 6. Корпоративний 
тайм-менеджмент 
6.1. Сутність 
корпоративного тайм-
менеджменту. 
6.2. Побудова системи 
корпоративного тайм-
менеджменту. 
6.3. Корпоративні цінності 
тайм-менеджменту 

Лекція 
(2 год) 

F2F 

Опрацювання літератури 
основна: 1, 2, 3, 4, 6,7 
додаткова: 2, 4,5,7 
інформаційні ресурси в Інтернет: 1, 2,3,4,7,8 

Практичне 
заняття 

(презентації 
групова 
робота, 

самостійна 
робота) 
(2 год) 

F2F 

Корпоративний тайм-менеджмент, як сукупність 
технологій тайм-менеджменту «вбудованих» у систему 
управління бізнес-організацією. Тайм-менеджмент, як 
інструмент побудови системи управління організацією. 
Тайм-менеджмент як інструмент підвищення 
ефективності діяльності підприємства 
Метод Д. Ейзенхауера. Система управління часом 
Б. Франкліна. 

Сьомий 
тиждень 

Тема 7. Делегування 
повноважень і тайм-
менеджмент 

7.1. Сутність і зміст поняття 
делегування повноважень 
7.2. Переваги та недоліки 
делегування 
7.3. Організація 
особистісної та командної 
роботи. Прокрастинація 

Лекція 
(2 год) 

F2F 

Опрацювання літератури 
основна:  2, 3, 5, 6,7 
додаткова: 1,3,5,7,8 
інформаційні ресурси в Інтернет: 1, 2,5,8 

Практичне 
заняття 

(презентації 
групова 
робота, 

самостійна 
робота) 
(2 год) 

F2F 

Повноваження, які підлягають і не підлягають 
делегуванню. Особливості делегування.. Причини 
опору делегуванню повноважень та способи їх 
подолання. Комунікативна компетентність та 
стратегічний алгоритм лідерства. Робочий і 
позаробочий час.. Психологічна непідготовленість до 
делегування повноважень підлеглим. Тайм-
менеджмент як засіб зниження прокрастинації у 
професійній діяльності. 

Восьмий 
тиждень 

Тема 8. Психологія тайм-
менеджменту 
8.1. Психологія тайм-
менеджменту як підґрунтя у 
досягненні успіху 
8.2. Основні психологічні 
техніки в навчанні тайм-
менеджменту  
8.3. Самоефективність та 
самоконтроль, їх принципи. 

Лекція 
(2 год) 

F2F 

Опрацювання літератури 
основна: 1, 2, 3, 5, 6 
додаткова: 2, 5, 8 
інформаційні ресурси в Інтернет: 1, 3, 4, 7 

Практичне 
заняття 

(презентації 
групова 
робота, 

самостійна 
робота) 
(2 год) 

F2F 

Психологічні бар’єри в навчанні тайм-менеджменту... 
Поняття часової перспективи в психології тайм-
менеджменту К. Левіна, як «всезагальність поглядів 
індивіда на його психологічне майбутнє і психологічне 
минуле, існуюче в даний час на реальному та різних 
ірреальних рівнях». 
Збалансована часова перспектива. Адаптивне і 
оптимальне поєднання часових орієнтацій для 
психологічного і фізіологічного здоров’я індивіда у 
випадку гнучких переходів від однієї часової орієнтації 
до іншої. 

 
Вивчення дисципліни передбачає виконання двох контрольних (модульних) робіт. 
Модульна контрольна робота 1. Мета модульної контрольної роботи – перевірка ступеня оволодіння теоретичними 
та практичними навичками. Модульна контрольна робота проводиться у письмовій формі, що дозволяє охопити 
широке коло питань, викладених на 1-4 лекціях. Тематика модульної контрольної роботи відповідає складу першого 
модуля «Час менеджера та принципи його ефективного використання». Модульна контрольна робота містить п’ять 
питань з 1-4 тем. 
Модульна контрольна робота 2. Мета модульної контрольної роботи – перевірка ступеня оволодіння теоретичними 
та практичними навичками. Модульна контрольна робота проводиться у письмовій формі, що дозволяє охопити 
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широке коло питань, викладених на 5-8 лекціях. Тематика модульної контрольної роботи відповідає складу другого 
модуля «Тайм-менеджмент особистісної та командної роботи». Модульна контрольна робота містить п’ять питань з 
5-8 тем. 
Перша контрольна модульна робота виконується за темами 1-4, друга – за темами 5-8 у письмовій формі. Під час 
виконання студенти мають продемонструвати знання, уміння та навички, отримані під час відвідування лекційних та 
практичних занять. 
Вивчення дисципліни передбачає виконання індивідуальних творчих завдань. Кожен студент індивідуально виконує 
наступні завдання: 
1. Виконання індивідуальних творчих завдань. 
2. Вирішення кейсових ситуацій. 
Замість науково-дослідницької роботи студенти можуть отримати 10 балів за вивчення одного із онлайн курсів на 
таких навчальних платформах, як Prometheus, ТedEx, FutureLearn 

Детальний план проведення практичних занять, завдання для практичних занять, самостійної та індивідуальної 
роботи містяться в системі MOODLE у наступних вкладеннях: 
1. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з курсу «Time-менеджмент»; 
2. Методичні рекомендації для виконання індивідуальної роботи з курсу «Time-менеджмент». 
 
E. BASIC LITERATURE (OBLIGATORY TEXTBOOKS) / ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА (ОБОВ’ЯЗКОВІ ПІДРУЧНИКИ) 

1. Tracy B. Time Management. AMACOM, 2014. 109 с. 
2. Кнапп Дж., Зерацки Дж. Найди время. Как фокусироваться на главном. Пер. с англ. Капанадзе А. Альпина 
Паблишер, 219. 312 с.  
3. Кові С.Р. 7 звичок надзвичайно ефективних людей. Пер. з англ. Любенко О. 2-ге вид., стер. Харків : Книжковий 
Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2014. 384 с. 
4. Чкан А.С., Олійник О.М., Маркова С.В. Самоменеджмент: практикум для студентів освітньо–кваліфікаційного 
рівня «бакалавр» напряму підготовки «Менеджмент». Запоріжжя: ЗНУ, 2015. 82 с. 
5. Прищак М.Д., Лесько О.Й. Психологія управління в організації: навч. посібник. 2-е вид., доп., перер. Вінниця: 
ВНТУ, 2016. 150 с. 
6. Ткаченко И.В. Тайм-менеджмент. Искусство управлять своим временем. Харьков: Аргумент Принт: Виват, 2014. 
218 с. 
7. Сазерленд Джефф. Scrum. Навчись робити вдвічі більше за менший час. К.: Вид-во: КСД, 2016. 280 с. 

 
F. COMPLEMENTARY LITERATURE / ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Данюк В.М., Кицак Т.Г. Організація праці менеджера: практикум. Київ: КНЕУ. 2014. 214 с. 
2. Крикун О. А. Самоменеджмент : навчальний посібник. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. 344 с. 
3. Моргенстерн Дж. Тайм менеджмент. Искусство планирования и управления своим временем и своей жизнью. 
Пер. с англ. М.: Добрая книга, 2009.  
4. Моргенстерн Дж. Технологии эффективной работы. 9 ключевых навыков самоорганизации. Пер. с англ. М.: 
Добрая книга, 2006. 
5. Кэннеди Д. Жесткий тайм-менеджмент. Возьмите свою жизнь под контроль. 6-е изд. Пер. с англ. М.: Альпина 
паблишер, 2018. 
6. Методические рекомендации к выполнению практических и ситуационных заданий по учебной дисциплине 
"Организация труда менеджера" для иностранных студентов направления подготовки 6.030601 "Менеджмент" 
дневной формы обучения / В.Н. Гринева, С.К. Потемкин, Д.С. Бутенко и др. Х. : ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2015. – 40 с. 
7. Нётеберг Ш. Тайм-менеджмент по помидору: Как концентрироваться на одном деле хотя бы 25 минут. Пер. с 
англ. М.: Альпина паблишер, 2013. 245 с. 
8. Алюшина Н.О. Тайм-менеджмент: часова організація діяльності державного службовця. Навч. посіб. з дистанц. 
курсу; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. К. : НАДУ, 2012. 191 с. 
 

Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне забезпечення 

1. Marketer – портал сучасних маркетингових та IT-технологій. URL: https://marketer.ua/ua/ 
2. Міжнародний професійний журнал «МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА». URL: http://reklamspilka.in.ua/ukr/244/ 
3. Художній фільм про історію успіху засновника корпорації McDonalds Рея Крока - «Засновник». URL:  
https://eneyida.tv/1884-zasnovnyk.html 
4. Онлайн курс «Комунікаційні інструменти для побудови репутації». Prometheus: 
https://edx.prometheus.org.ua/courses/NaUKMA/CI101/2014_T1/about  
5. Онлайн курс «Communication and Interpersonal Skills at Work». FutureLearn: 
https://www.futurelearn.com/courses/communication-and-interpersonal-skills-at-work  
6. Інтернет-портал для управлінців. URL: http://www.management.com.ua 
7. Тайм-менеджмент. URL: https://prezi.com/xn752am2pshj/presentation/ 
8. Тайм менеджмент. Брайан Трейси. URL: https://www.youtube.com/watch?v=r6Lvc_HyWCI  

 
G. THE MOST IMPORTANT PUBLICATIONS OF THE AUTHOR(S) CONCERNING PROPOSED CLASSES / ОСНОВНІ 
ПУБЛІКАЦІЇ АВТОРА, ЩО ПОВЯЗАНІ З ТЕМАТИКОЮ ЗАПЛАНОВАНИХ ЗАНЯТТЬ  
1. Shkoda Т., Tepliuk М., Sahaidak М. (2020) Intellectual potential management in forming strategic partnership of 

https://www.google.com/books?hl=uk&lr=&id=6zB5rDAHyKsC&oi=fnd&pg=PA4&dq=%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BC-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&ots=FWiui0Ce-A&sig=XcJHqP4eBGz1c7YWZA2PwKIZZ8U
https://marketer.ua/ua/
http://reklamspilka.in.ua/ukr/244/
https://eneyida.tv/1884-zasnovnyk.html
https://edx.prometheus.org.ua/courses/NaUKMA/CI101/2014_T1/about
https://www.futurelearn.com/courses/communication-and-interpersonal-skills-at-work
http://www.management.com.ua/
https://prezi.com/xn752am2pshj/presentation/
https://www.youtube.com/watch?v=r6Lvc_HyWCI
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science-business-education. Baltic Journal of Economic Studies (Web of Science), Vol. 6, No5. Riga, Latvia : “Baltija 
Publishing”, 2020, 221-232 
2. Sahaidak M., Tepliuk М., Dykan V., Popova N., Bortnik A. (2020) Comprehensive assessment of influence of the 
innovative development asymmetry on functioning of the industrial enterprise. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho 
Universytetu (Scopus), 2020, (6), 162-167 
3. Andriushchenko K., Tepliuk M., Sahaidak M., Kartashov E., Pivovarov K., Kutashev I., Voronina yu., Domina O., 
Kuchai O. Management of the Mental Resources of the Enterprise. International Journal of Management (IJM) (Scopus), 
2020, Vol. 11 (6), 52-64. http://www.iaeme.com/IJM/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=6  
4. Сагайдак М.П. Крос-культурний та психофізичний аналіз споживачів у забезпеченні індивідуального маркетингу.  
Ефективна економіка. 2014. №12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3684 
5. Сагайдак М.П., Шевчук І.Р. Вісник Хмельницького національного університету, 2020, №5 (286).  С. 189-193 
Doi: 10.31891/2307-5740-2020-286-5-34 

 

H. PREREQUISITE AND POSTREQUISITE / ПРЕРЕКВІЗИТИ ТА ПОСТРЕКВІЗИТИ 

Навчальна дисципліна базується на нормативних навчальних дисциплінах «Менеджмент», «Психологія бізнесу» і 
є необхідною для опанування подальших навчальних дисциплін «Управління проєктами», «Управління 
ефективністю бізнесу». 
Обов’язкового знання іноземних мов не потребує 

 

I. SCOPE AND TYPE / КІЛЬКІСТЬ ВІДВЕДЕНИХ ГОДИН ТА ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ 

 Денна Заочна 

Лекції 16 4 

Практичні (семінарські) 16 4 

Самостійна робота студента (СРС) 118 142 

Індивідуально-консультативна робота (ІКР) 30 30 
 

 
J. CURRENT AND FINAL EVALUATION / ПОТОЧНЕ ТА ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ 

 Денна Заочна 

Поточний контроль, у т.ч.: 50 50 

оцінювання під час аудиторних занять 10 5 

виконання контрольних (модульних) робіт 10 25 

виконання і захист завдань індивідуальної 
та самостійної роботи 

20 10 

науково-дослідницька робота 10 10 

Підсумковий контроль (іспит) 50 50 

Разом 100 100 

   

Шкала балів Оцінка за 4-бальноюшкалою Шкала EСTS 

90 – 100 Відмінно A 

80 – 89 
Добре 

B 

70 – 79 C 

66 – 69 
Задовільно 

D 

60 – 65 E 

21 – 59 
незадовільно з можливістю повторного складання екзамену 

(заліку) 
FX 

0 – 20 
незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за 

індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-
консультативної роботи. 

F 

 

 
K. CODE OF CONDUCT OF THE COURSE / КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ 

Для успішного проходження курсу та складання контрольних заходів необхідним є виконання наступних 
обов’язків:   

- не пропускати заняття (як лекційні, так і практичні), в разі хвороби мати довідку або її ксерокопію; 
- не запізнюватися на заняття, проте дотримуватись порад щодо безпеки; 
- самостійно опрацьовувати лекційний матеріал та ресурси для самостійної роботи;  
- при підготовці доповідей на практичні заняття та виконанні індивідуальних завдань (див. семестровий 

план), оцінюється якість та оригінальність наведених вами аргументів.  
- конструктивно підтримувати зворотній зв'язок з викладачем на всіх етапах проходження курсу (особливо 

під час виконання індивідуальних творчих завдань);   
- своєчасно і самостійно виконувати всі передбачені програмою практичні завдання; 
- брати очну участь у контрольних заходах; 
- будь-яке відтворення результатів чужої праці (виключаючи практичну роботу над командним проектом),  в 

тому числі використання завантажених з Інтернету матеріалів, як власних результатів, кваліфікується, як 
порушення норм і правил академічної доброчесності та передбачає притягнення до відповідальності у 
порядку, визначеному чинним законодавством. 

http://nvngu.in.ua/index.php/en/archive/on-the-issues/1854-2020/content-6-2020/5612-23
http://nvngu.in.ua/index.php/en/archive/on-the-issues/1854-2020/content-6-2020/5612-23
http://www.iaeme.com/IJM/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=6
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3684
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M. TOOLS, EQUIPMENT AND SOFTWARE / ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Мультимедійний клас з ПК, цифровий проектор 
Zoom – хмарна платформа для відео- і аудіо конференцій та вебінарів. 
Microsoft Teams - центр для командної роботи в Office 365 від Microsoft, який інтегрує користувачів, вміст і засоби, 
необхідні команді для ефективної роботи. 
ZELIS - система призначена для тестування знань студентів в двох режимах: автоматизований контроль знань та 
тестування за бланками. 

 
N. STUDENT RESOURCES, MOOC PLATFORMS / ЦИФРОВІ РЕСУРСИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВІДКРИТІ 
ДИСТАНЦІЙНІ ОНЛАЙН КУРСИ 

Здобувачам пропонується доступ до навчальних матеріалів дисципліни - moodle.duet.edu.ua 
Coursera – безкоштовні онлайн-курси з різних дисциплін, у разі успішного закінчення яких користувач отримує 
сертифікат про проходження курсу. 
Prometheus - український громадський проєкт масових відкритих онлайн-курсів. 

 
O. FEEDBACK/ ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК 

Електронні листи є найкращим способом зв'язатися з керівником курсу, і, будь ласка, додайте шифр групи в темі 
листа. Якщо ви надішлете мені електронне повідомлення, надайте мені, принаймні, 24 години, щоб відповісти. 
Якщо ви не отримаєте відповідь, відправте листа повторно. 
 
P. ACADEMIC HONESTY/ АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

Державний університет економіки і технологій очікує від студентів розуміння та підтримання високих стандартів 
академічної чесності. Приклади академічної не доброчесності включають такі: плагіат, зловживання інформацією із 
застарілих джерел мережі. Очікується, що вся робота, виконана відповідно до вимог курсу, є власною роботою 
студента. Під час підготовки роботи, яка відповідає вимогам курсу, студенти повинні відрізняти власні ідеї від 
інформації, отриманої з інших джерел. Без попереднього письмового схвалення викладачем, студенти можуть не 
подавати один і той же звіт двічі. 
Політика щодо академічної доброчесності в Державному університеті економіки і технологій регламентується 
Положенням про академічну доброчесність (Затверджено вченою радою ДУЕТ, Протокол №5 від 28.01.2021 р.) 
APPROVED / ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішенням кафедри управління бізнесом Державного університету економіки і технологій - протокол №17 від 
21.06.2022 року 
 

 

 
L. METHODS OF CONDUCTING / МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Для формування компетентностей застосовуються такі методи навчання:  
вербальні/словесні (лекція, пояснення, розповідь, бесіда); 
наочні (спостереження, ілюстрація, демонстрація, презентація); 
практичні (різні види практичних завдань, вирішення кейсів, ділові ігри, розгляд ситуацій); 
пояснювально-ілюстративні, які передбачають пред’явлення готової інформації викладачем та її засвоєння 
здобувачами;  
метод проблемного викладу 

https://zoom.us/
https://uk.wikipedia.org/wiki/Office_365
https://uk.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://www.coursera.org/
https://prometheus.org.ua/

