
Практичне заняття 1 

1. Дати власне визначення «хорошого менеджера»:  

Я вважаю, що хорошого менеджера в першу чергу характеризує його ефективність. 

Для будь-якої організації важливо отримати бажаний результат, досягти поставлених цілей, 

отож управитель – це в першу чергу людина, яка не боїться відповідальності. Це впевнений 

у собі керівник, що готовий йти на ризики, він оперативно реагує та вирішує проблеми на 

етапі їх виникнення, шукає для цього найоптимальніші методи, бере ситуацію повністю під 

свій контроль.  

 Також, не менш важливо, це наставник для своїх підлеглих, він зобов’язаний бути 

відмінним прикладом у всіх аспектах робочого процесу. Хороший менеджер завжди 

мотивує своїх співробітників, допомагає їм долати труднощі, спокійно реагує на можливі 

помилки колег, залишається стресостійким за будь-яких умов і підтримує свою команду 

всіма зусиллями. 

Таблиця 1 

Талант Швидше талант 
Швидше навички 

(освіта) 
Навички (освіта) 

нестандартне мислення 

здатність переконувати 

аналітичний склад 

розуму 

здатність швидко 

навчатися 

стресостійкість 

добре розвинена 

інтуїція 

уміння прогнозувати 

наслідки 

ініціативність 

готовність брати 

відповідальність 

комунікабельність 

наполегливість 

організованість 

багатозадачність 

впевненість в собі 

організаторські 

здібності 

ведення 

переговорів 

вміння 

спілкуватися з 

людьми 

вміння працювати 

в команді 

вміння планувати і 

організовувати 

свій робочий день 

висока 

працездатність 

дисциплінованість 

грамотна мова 

ведення 

документообігу 

проведення 

презентацій 

вміння 

користуватися 

офісною технікою 

знання мов 

складання звітності 



2. Визначити, що обумовлює успішність у менеджменті: природжені якості чи 

набуті навички:  

Я вважаю, що важливу роль відіграють як природжені якості, так і набуті навички. 

Це пояснити дуже легко на такому прикладі: наприклад, менеджер комунікабельний, 

грамотний, але через якісь причини не вміє користуватись комп’ютером. Він не зможе 

отримати доступ до будь-якої інформації, різних баз даних (які тепер тільки в електронному 

вигляді) і т. д. Так само навпаки: яка різниця, чи є він впевненим користувачем ПК, якщо 

менеджер не вміє чітко формулювати свої думки або ж узагалі не вміє переконувати? Ніхто 

не захоче співпрацювати з таким керівником, адже кожній організації потрібна впевнена, 

надійна людина, завдяки якій вони зможуть швидко досягти поставлених цілей. 

3. Визначити уміння, що відрізняють хорошого менеджера:  

«Хороший менеджер повинен уміти...»

 

Професійні якості

- мати високий рівень освіти

- мати виробничий досвід

- знати відповідну й суміжні 
професії

- бути ерудованим

- мати широкі погляди

Особисті

- мати високі моральні 

цінності

- бути здоровим

- чуйність, дбайливість, 

доброзичливе відношення до 

людей

- оптимізм

- упевненість в собі

Ділові

- забезпечити діяльність 

оганізації всім необхідним

- правильно розподіляти 

обов'язки серед підлеглих

- координація та контроль 

роботи

- контактність, 

комунікабельність

- уміння викликати до себе 

прихильність людей

- переконувати 

- здатність управляти собою, 

своєю поведінкою, робочим 
часом

- прагнення до перетворень, 

нововведень, готовність йти на 
ризик самому й захоплювати 

за собою підлеглих



4. Проранжувати уміння за їх значимістю, поставивши на перше місце 

найважливіше, а на останнє — найменш важливе: 

Таблиця 2 

Уміння Важливість Ранг 

1. Забезпечення діяльності організації всім необхідним  10 13 

2. Самоменеджмент 10 4 

3. Розподіл обов’язків 10 14 

4. Високий рівень освіти 6 17 

5. Наявність виробничого досвіду 7 16 

6. Знання професії та суміжних з нею 10 1 

7. Ерудованість 9 2 

8. Широта поглядів 8 5 

9. Високі моральні цінності 7 7 

10. Фізичне та психічне здоров’я 6 12 

11. Доброзичливість у спілкуванні та взаємовідносинах  9 11 

12. Оптимізм 9 9 

13. Упевненість в собі 10 3 

14. Координація та контроль роботи 10 15 

15. Комунікабельність 10 10 

16. Переконливість 10 6 

17. Готовність до нововведень та ризиків 9 8 



5. Для одного з найбільш важливих умінь визначити, які труднощі заважають 

його формуванню, у чому полягають причини цих труднощів, що особисто вже 

робиться для їх подолання та що ще можливо зробити:  

Таблиця 3 

 Ми дійшли висновку, що найбільш важливим є самоменеджмент – уміння правильно 

організовувати свій час та роботу для досягнення успіху.  

1. В чому 

полягають 

труднощі у 

формуванні вміння 

2. В чому причина 

наших труднощів 

3. Що ми вже 

робимо для 

подолання 

труднощів 

4. Що ми ще 

можемо 

зробити 

нездатність 

вкладатись у 

визначені терміни 

часу 

низька 

продуктивність 

паніка через 

появу 

«заборгованості» 

неможливість 

досягнення 

поставленої цілі 

неякісне 

виконання 

обов’язків через 

постійну нестачу  

часу 

формування 

звички байдужого 

ставлення в 

загальному до 

всього 

неможливість 

влаштуватись на 

якусь роботу 

неможливість 

налагодження 

відсутність 

усвідомлення 

відповідальності 

халатне 

ставлення до 

виконання 

обов’язків у 

цілому 

неправильна 

тактика 

виконання 

завдань 

неправильно 

розподілений час 

відволікання на 

інші фактори під 

час виконання 

основної роботи 

постійне 

відкладання 

обов’язків на 

потів 

небажання 

працювати з 

конкретними 

завданнями 

завели 

щоденник 

записуємо нові 

завдання по мірі 

виникнення 

обираємо 

правильну 

тактику 

(наприклад: 

спочатку 

виконуємо 

легші, а потім 

важчі завдання) 

завжди 

оцінюємо 

співвідношення 

кількості часу та 

завдань 

враховуємо 

дедлайни 

обираємо для 

себе винагороду 

(мотивація для 

наполегливої 

праці) 

розробити 

цікавий 

спосіб 

виконання 

завдань 

попросити 

допомоги 

брати 

невелику 

кількість 

завдань, щоб 

встигати 

спрямувати 

діяльність в 

якомусь 

конкретному, 

більш 

вузькому 

напрямку 

ввести 

покарання в 

разі 

невиконання 

завдання 

забезпечити 

відповідну 

атмосферу 

для 



1. В чому 

полягають 

труднощі у 

формуванні вміння 

2. В чому причина 

наших труднощів 

3. Що ми вже 

робимо для 

подолання 

труднощів 

4. Що ми ще 

можемо 

зробити 

довірливих 

відносин з будь-

якими об’єктами 

надання 

переваги 

повільному 

виконанню 

завдань без 

поспіху 

відсутність 

мотивації 

неправильне 

розставлення 

пріоритетів 

ставимо 

нагадування на 

телефоні 

розвішуємо 

стікери з 

нагадуваннями 

на робочому 

місці 

виконання 

завдання 

спробувати 

уникнути всі 

фактори, що 

відволікають 

 



Практичне заняття 4 

Завдання 1: Здійснити структурування проблемної ситуації, використовуючи 

модель SCORE. 

Етап Пояснення Аналіз 

S. симптоми Негативні аспекти поточного стану, 

що вимагають зміни. 

Поступова втрата частини 

ринку. 

C. причини Чинники, які привели до появи 

негативних аспектів. 

Загострення конкуренції. 

O. результати Бажаний стан об'єкту управління. Зберегти існуючу частину 

ринку. 

 

 

R. ресурси 

 

Перелік і кількість необхідних 

ресурсів, які знадобляться для 

переведення об'єкту управління з 

поточного стану у бажаний. 

Зменшити ціну реалізації 

продукції на 5%; 

Провести активну 

рекламну кампанію; 

Розширити власну збутову 

мережу; 

Підвищити питому вагу 

фасованої продукції. 

 

 

 

E. ефекти 

 

 

Наслідки, які супроводжуватимуть 

переведення об'єкту управління до 

бажаного стану, і які, можливо, слід 

врахувати до початку переведення 

об'єкту у бажаний стан. 

Прибуток від реалізації 

зменшиться з 2 млн. ум. од. 

до 1,9 млн. ум. од.; 

Ріст рекламних витрат з 

0,75 гр. на 1 кг продукції до 

15 гр. на 1 кг продукції; 

Загальні витрати 

виростуть на 10%; 

Загальні витрати 

виростуть на 5%. 

 

 

 

 



Завдання 1: Застосувати алгоритм ухвалення раціонального рішення для 

запропонованої ситуації. Результати оформити у вигляді таблиці (табл. 1). 

Таблиця 1. Етапи раціонального ухвалення рішення  

Етап 

прийняття 

рішення 

Дії на етапі 

Діагностика 

проблеми 

Проблема полягає в тому, що почалось загострення конкуренції , і є 

можливість втратити існуючу частку ринку.  

Отже,  наша головна ціль – не допустити цього й залишитись на 

своєму місці. 

Критерії 

- Реалістичність – можливість здійснення з урахуванням зовнішніх 

обставин, незалежних від самої організації; 

-  Відповідність ресурсам організації; 

- Прийнятність наслідків реалізації альтернативи (у найближчому часі й 

у майбутньому). 

Обмеження 

- Неможливість уникнення витрат на реалізацію будь-якої 

вибраної альтернативи; 

 

- Відтепер постійна наявність гострої конкурентної боротьби; 

 

- Необхідність оновлення всіх ресурсів і потужностей 

виробництва, щоб бути конкурентноспроможним (зокрема 

додаткові масштабні витрати); 

 

- Кардинальна зміна стратегії виробництва, розробка нового 

плану. 

Альтернативи 

- Зменшити ціну реалізації продукції на 5%. У такому разі 

прибуток від реалізації зменшиться з 2 млн. ум. од. до 1,9 млн. 

ум. од.; 

 

- Провести активну рекламну кампанію, яка приведе до росту 

рекламних витрат з 0,75 гр. на 1 кг продукції до 15 гр. на 1 кг 

продукції; 

 

- Розширити власну збутову мережу. У такому разі загальні 

витрати виростуть на 10%; 



Етап 

прийняття 

рішення 

Дії на етапі 

- Підвищити питому вагу фасованої продукції. У такому разі 

загальні витрати виростуть на 5%. 

Вибір 

Найоптимальнішим варіантом буде обрання рішення, що включає в 

себе розширення власної збутової мережі. Вкладаючи гроші в 

розширення, з кооперацією відбувається одночасно і активна 

рекламна кампанія, і залучення нових покупців (відповідно попит на 

товар), і можливість збільшити прибуток.  

Чим більше поширювачів продуктів - тим більше ми захоплюємо 

ринок.  Наша продукція з’являється в різних куточках країни = про нас 

усе більше й більше дізнаються. Більше того, є можливість вийти на 

іноземні ринки. 

Отож можна зробити висновки, що обране рішення дає можливість 

зробити потужну рекламу для нашої компанії, збільшити попит на 

продукцію, запропонувати співпрацю посередникам (що вигідно для 

них, адже вони отримують відсоток) і таким чином зберегти 

частину ринку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завдання 2: Визначити, яке із замовлень друкарні економічно вигідно 

виконати. 

Визначимо, яку кількість продукції можна виготовити із врахуванням витрат кожного 

матеріалу. 

Матеріал Фірма «Боніта» Фірма «Пижма» 

Папір 400*1000/100 = 4000 400*1000/80 = 5000 

Кольорова фарба 60*1000/3 = 20000 60*1000/20 = 3000 

Чорна фарба 45*1000/9 = 5000 45*1000/15 = 3000 

 

Отож друкарня може виконати такі замовлення: 

 

Фірма, для якої виконують 

замовлення 

Розрахунок прибутку 

 

Фірма «Боніта» 

 

 

Можна здійснити 4000 од. продукції та отримати 

12*4000 = 48000 ум. од. 

 

 

Фірма «Пижма» 

 

Можна здійснити 3000 од. продукції та отримати 

14*3000 = 42000 ум. од. 

 

 

Висновок 

Для друкарні вигідніше виконати замовлення для фірми «Боніта».  

Це замовлення дозволить заробити 48000 ум. од., що на 6000 ум. од. більше від прибутку, 

який можна отримати, виконавши замовлення  для фірми «Пижма». 

 

 

 

 

 



 

Практичне заняття 9 

1. Написати записку стажеру відповідно до ситуації (використовуючи модель 

SMART: 

«Добрий день, Максиме. У мене склались деякі непередбачувані обставини й 

терміново потрібна ваша допомога. У боргу точно не залишусь.  

Потрібно купити 1 пару будь-яких чорних шкіряних чоловічих туфель 44 розміру. Я 

Вам залишив гроші (10 000 гривень) й адресу магазину, у якому бачив для себе взуття. 

Сьогодні зустріч з посольством, тому важливо обрати відповідні презентабельні туфлі для 

переговорів такого високого рангу.  

Не обов’язково купувати взуття в тому магазині, що я зазначив, можете відвідати 

будь-який інший бутик, адже часу залишається обмаль, і туфлі мають бути сьогодні на офісі 

до 18:00 (ні хвилини пізніше).  

Будь ласка, віднесіться до цього відповідально й не підведіть. Хороша грошова 

винагорода в разі успішного виконання завдання розуміється».  

Перевірка відповідності поставлених завдань критеріям техніки 

формулювання цілей SMART:  

 

Мета 

 

Пояснення 

 

Відповідність до методології 

 

Specific (конкретна) 

Цілі повинні детально, ясно й 

недвозначно описувати те, що 

повинно відбутися. 

 

Купити чоловічі туфлі. 

 

Measurable 

(вимірювана) 

Має бути який-небудь критерій, 

за яким можна було б оцінити 

виконане завдання. Наприклад, 

замість «поліпшити роботу» 

потрібно вказати, яким чином і 

наскільки. 

 

Вказані конкретні характеристики: 

купити 1 пару, туфлі мають бути 

чорного кольору, шкіряні, 44 

розміру, ділового стилю. 

 

Аssignable 

(досяжна) 

 

Наявність необхідної кількості 

людей з достатнім рівнем 

компетентності або ж наявність 

Наявні необхідні ресурси для 

виконання завдання: залишена 

велика сума грошей із запасом (що 

спрощує пошуки взуття та дозволяє 

виконати дане завдання за 

найменші терміни часу); вказана 



ресурсів для виконання 

завдання. 

адреса конкретного магазину, де 

можна їх знайти/купити. 

 

Relevant 

(актуальна, 

значима) 

 

Досягнення мети повинне 

призводити до вирішення 

існуючої проблеми. 

 

Має відбутись ділова зустріч 

високого рангу (надзвичайно 

важлива для компанії) з 

посольством, отож зовнішній 

вигляд повинен бути обов’язково 

презентабельним. 

 

Time bound 

(визначена в часі) 

Для кожного завдання мають 

бути визначені терміни 

виконання або необхідні часові 

витрати. 

 

Стажер має купити взуття й 

принести їх в офіс до 18:00. 

 

2. Побудувати «дерево цілей» відносно вирішення проблеми із завдання 1:  

 

 

 

 

Купити 

туфлі 

Обрати 

презентабельне 

взуття відповідно 

до рангу зустрічі

Переглянути 

можливі 

моделі туфель 

в Інтернеті 

Знайти 

конкретні 

приклади 

луків ділового 

стилю 

Попросити 

поради щодо 

вибору взуття

Купити взуття за 

відносно малу   

к-сть часу

Попросити в 

когось 

допомоги, щоб 

він пішов купив 

(написати 

записку 

стажеру)

Визначити винагороду 

в разі успішного 

виконання завдання 

(для мотивації)

Забезпечити виконання 

завдання всіма необхідними 

ресурсами (грошима, 

конкретними адресами 

магазинів)

Зазделегідь з'ясувати 

всі деталі щодо вибору 

взуття (розмір, колір, 

стиль і т. д.) 

Встановити 

дедлайн 

виконання 

завдання


