
САМОМЕНЕДЖМЕНТ 
 

 Мета курсу  — оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками 
з питань особистісного розвитку менеджера; формування індивідуальних 
особливостей та поведінкових навичок, які необхідні майбутньому керівнику; 
розвиток у майбутніх менеджерів умінь організовувати особисту працю.  

 Дисципліна «Самоменеджмент т» в структурно-логічній схемі базується на 
набутих знаннях з наступних ОК: ««Економічна теорія», «Історія економіки та 
економічної думки», «Філософія», «Мікроекономіка  і макроекономіка», «Економіка 
підприємства», «Менеджмент і маркетинг», «Управління персоналом», вона 
інтегрується з вивченням дисципліни «Обґрунтування господарських рішень та 
оцінювання ризиків». Вивчення дисципліни формує засади для подальшого 
опанування студентом дисциплін: «Потенціал і розвиток підприємства», 
«Корпоративна культура», «Операційний менеджмент». 
           Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою; 
вміння використовувати знання в практичній діяльності при розв’язуванні типових 
ситуацій; вміння здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для 
розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій; здатність визначити 
принципи сучасних концепцій самоменеджменту; здатність використовувати 
основні методики тайм-менеджменту; здатність визначати адаптивну поведінку 
менеджера та його механізмів. 
          Програмні результати навчання: 
знати: біосоціальні й духовні основи самоуправління своєю життєдіяльністю і 
діяльністю; психофізіологічні резерви людини; закони, що управляють людиною, і 
механізм їхньої дії; технологію стратегічного і повсякденного самоменеджменту; 
засоби реалізації функцій самоменеджменту (техніки, технології, методи, прийоми); 
основи теорії і практики боротьби; особливості самоменеджменту, де кар’єра є 
метою; теорію психологічних типів особистості; напрями самоменджменту, 
концепції саморозвитку, критерії формулювання реалістичної цілі; діловий профіль 
особистості; 
уміти: здійснювати стратегічне і повсякденне планування життя; застосовувати 
засоби самоменеджменту (техніки, технології, методи, прийоми і т. ін.) під час 
розв’язання функціональних завдань; застосовувати знання і навички 
самоменеджменту для досягнення життєвих цілей; визначати сильні та слабкі 
сторони свого типу особистості; послідовно розкрити зміст логічних завдань 
методики саморозвитку менеджера; 
володіти: методиками вибору кар’єри; методиками саморозвитку менеджера; 
вмінням використовувати методику процеса влаштування на роботу; вмівнням 
визначити ознаки, природу та наслідки стресу; вмінням оцінити рівень власних 
здібностей до самоуправління. 
 Зміст навчальної дисципліни: 
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО САМОМЕНЕДЖМЕНТУ. Методологічні підходи 
до само менеджменту. Планування особистої роботи менеджера. Тайм-менеджмент 
(4 години). Планування ділової кар'єри менеджера. Організування діяльності 
менеджера. Проведення переговорів, нарад та зборів. 
ФОРМУВАННЯ ЯКОСТЕЙ ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖЕРА. Техніка презентації. 
Самомотивування та самоконтроль менеджера. Формування якостей ефективного 



менеджера. Розвиток менеджерського потенціалу. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 
годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 69 годин самостійної 
та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: залік. 


