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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Згідно з навчальними планами підготовки фахівців за спеціаль-
ністю “Менеджмент організацій” спеціалізації “Менеджмент зовніш-
ньоекономічної діяльності” студенти виконують курсову роботу з 
курсу “Основи менеджменту”.

Основна мета виконання курсової роботи — перевірити ступінь за-
своєння теоретичних і практичних питань навчального курсу, вміння 
узагальнювати і аналізувати економічні та соціальні явища. Курсова 
робота є важливим підготовчим етапом до виконання дипломної ро-
боти, тому у процесі виконання курсової роботи студент відповідно 
до кваліфікаційних вимог повинен виявити:

• знання відповідних загальнотеоретичних і загальноекономіч-
них дисциплін навчального плану;

• вміння добирати, систематизувати та опрацьовувати інформа-
цію згідно з цілями дослідження;

• вміння розробляти наукові висновки і конкретні пропозиції 
щодо вдосконалення управління;

• вміння визначати і використовувати причинно-наслідкові 
зв’язки процесів та явищ у галузі охорони здоров’я.

Курсову роботу виконують на основі вітчизняних та зарубіжних 
літературних джерел із загального менеджменту, а також аналізу 
практичного досвіду зарубіжних та вітчизняних компаній.

I. ОСНОВНі  етАПИ  ВИКОНАННЯ  КурСОВОї  рОбОтИ

1. Вибір і затвердження теми курсової роботи.
2. Розробка завдання на курсову роботу, складання календарного 

плану виконання.
3. Опрацювання літературних джерел і складання плану роботи.
4. Написання першого варіанта тексту, подання його на ознайом-

лення науковому керівникові.
5. Усунення недоліків, написання остаточного варіанта тексту, 

оформлення курсової роботи.
6. Подання роботи на кафедру.
7. Рецензування курсової роботи.
8. Захист курсової роботи перед комісією.
Кожному студенту кафедра призначає наукового керівника, який 

подає науково-методичну допомогу в самостійній роботі над курсо-
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вою роботою. Науковий керівник здійснює індивідуальне консульту-
вання студента, допомагає йому скласти план курсової роботи, кон-
тролює дотримання графіку виконання, рецензує частини роботи і 
завершений рукопис, готує студента до захисту роботи.

Науковими керівниками призначаються провідні викладачі та на-
уковці кафедри, а також спеціалісти, які працюють на управлінських 
посадах в організаціях різних галузей народного господарства і ма-
ють відповідний науковий ступінь.

Темою курсової роботи є одна з актуальних проблем сучасного 
менеджменту, яка відповідає завданням та вмінням, передбаченим 
освітньо-кваліфікаційною характеристикою бакалавра за напрямом 
“Менеджмент”.

Тематика курсових робіт розробляється кафедрою менеджменту 
МАУП і наводиться в дод. А.

II. ЗміСт  тА  ОбСЯгИ  КурСОВОї  рОбОтИ

2.1. Курсова робота повинна мати обсяг 2–3 умовних друкованих ар-
куші, або 36–45 сторінок рукописного тексту.

2.2. Зміст курсової роботи визначається її темою і відбивається у 
плані, розробленому за допомогою наукового керівника. Від-
повідно до передбачуваної теми студент самостійно або за реко-
мендацією керівника добирає літературні джерела.

2.3. План курсової роботи має бути складний і містити вступну части-
ну; три розділи, кожний з яких повинен містити щонайменше два 
підрозділи; висновки та пропозиції; список використаної літера-
тури та додатки (за потреби).

Орієнтовні плани курсових робіт

Тема: аналіз сучасних бізнес-комунікацій
Вступ
Розділ 1. БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЇ: СУТНІСТЬ, ПРЕДМЕТ, 

ЗНАЧЕННЯ
1.1 Типологія бізнес-комунікацій. Поняття комунікативної 

компетентності
1.2 Стилі комунікацій як характеристика менеджера
1.3 Наукові проблеми бізнес-комунікацій
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Розділ 2. БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЇ ЯК ПРОЦЕС
2.1 Структура комунікаційного процесу та проблеми пере-

давання інформації
2.2 Засоби і канали комунікації
2.3 Електронні засоби комунікацій

Розділ 3. БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ПЕРСО-
НАЛОМ

3.1 Комунікативна діяльність при реалізації основних функ-
цій з управління персоналом

3.2 Соціально-психологічний клімат — показник ефектив-
ності комунікативних процесів у колективі

3.3 Досвід українських компаній у забезпеченні бізнес-ко-
мунікацій

ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Тема: оплата праці як основний чинник мотивування 
продуктивності праці

Вступ
Розділ 1. ОСНОВНІ ТЕОРІЇ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ

1.1 Еволюція наукових поглядів на мотивацію праці
1.2 Змістовні теорії мотивації
1.3 Процесуальні теорії мотивації

Розділ 2. МАТЕРІАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ
2.1 Заробітна плата в умовах ринкової економіки: сутність, 

функції, принципи
2.2 Форми і системи заробітної плати. Організація премію-

вання персоналу
2.3 Контрактна форма оплати праці та її мотивуюча роль

Розділ 3. АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ТА ВІТЧИЗНЯНОГО ДОС-
ВІДУ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ

3.1 Зарубіжний досвід проектування ефективних систем ви-
нагород

3.2 Досвід провідних українських компаній з матеріального 
стимулювання праці

ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
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Тема: етика бізнесу
ВСТУП
Розділ 1. ЕТИКА — ПІДґРУНТЯ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕН-

ТУ ОРГАНІЗАЦІЙ
1.1 Розвиток та сучасний стан етичних теорій
1.2 Співвідношення матеріальних і духовних факторів у виз-

наченні мети та засобів управління
1.3 Корпоративні кодекси ділової поведінки

Розділ 2. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ БІЗНЕС-ЕТИКИ ОРГАНІ-
ЗАЦІЇ

2.1 Етичні норми: правила їх використання в управлінській 
діяльності

2.2 Етичні норми ділового спілкування в організаціях
2.3 Етичні норми у взаємовідносинах із діловими партнера-

ми, конкурентами
2.4 Етикет телефонних розмов, ділових зустрічей та нарад

Розділ 3. ОСОБЛИВОСТІ БІЗНЕС-ЕТИКИ В УКРАЇНІ ТА ЗА-
РУБІЖНИХ КРАЇНАХ

3.1 Етика та етикет у ділових міжнародних відносинах біз-
несменів

3.2 Досвід українських компаній з упровадження ділової 
етики

ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основне завдання вступу — висвітлення актуальності теми до-
слідження.

У трьох розділах курсової роботи здійснюється теоретичне обґрун-
тування, визначаються роль і місце досліджуваних явищ та про-
цесів. У першому розділі обґрунтовується теоретична база вибраної 
проблеми, наводиться огляд літературних джерел, нових розробок, 
опублікованих статистичних даних із посиланням на джерела, ін-
шої інформації, пов’язаної з темою. На основі вивчення наукових, 
навчально-методичних літературних джерел розкриваються підходи 
різних авторів до розв’язання проблеми, подібність та відмінність їх 
поглядів, а також обґрунтовуються власні погляди на проблему.

Теоретичне обґрунтування, суть, значення, класифікаційні ха-
рактеристики, історія та сучасні тенденції предмету дослідження, 
методичні підходи повинні мати певні елементи полемічності, ствер-
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дженої власної позиції щодо вибраних методів дослідження, що дає 
змогу перейти в наступному розділі до конкретного аналітичного до-
слідження. Бажано ілюструвати текст графічними матеріалами і схе-
мами, графіками, діаграмами тощо.

Висновки курсової роботи наводяться в окремому розділі курсо-
вої роботи, є стислим викладом підсумків виконаного дослідження.

ііі. ВИмОгИ  дО  ОфОрмЛеННЯ  КурСОВОї  рОбОтИ

Матеріал курсової роботи слід подати в такій послідовності:
• титульна сторінка;
• зміст;
• перелік умовних позначень (за потреби);
• вступ;
• основна частина;
• список використаної літератури;
• додатки.
Завершену і оформлену у відповідний спосіб роботу обов’язково 

підписує автор на титульній сторінці.
мова курсової роботи — державна, стиль — науковий, чіткий, 

без орфографічних і синтаксичних помилок, послідовність — логіч-
на. Пряме переписування в роботі матеріалів із літературних джерел 
неприпустиме.

Робота має бути написана розбірливим почерком або надруко-
вана на одному боці сторінок стандартного білого паперу формату 
А4 (210x297 мм). У друкованому варіанті текст розташовується че-
рез півтора міжрядкових інтервали, до тридцяти рядків на сторінці 
з мінімальною висотою шрифту 1,8 мм (комп’ютерний набір — 14-й 
кегль, 1,5 інтервала, шрифт — Times News Roman). Допускається роз-
міщувати таблиці та інші ілюстративні матеріали на аркушах форма-
ту А3 (не більше 40 рядків на сторінку).

Текст курсової роботи розміщується на аркуші з дотриманням та-
ких розмірів берегів: з лівого боку, зверху та знизу — не менше 20 мм, 
з правого — не менше 10 мм.

Вписувати у друкований текст курсової роботи окремі іншомовні 
слова, формули, умовні позначення можна чорнилом, тушшю, пас-
тою чорного кольору. При цьому щільність вписаного тексту має бути 
наближеною до щільності основного тексту.



�

Титульна сторінка повинна містити назву вищого навчального за-
кладу, прізвище, ім’я та по батькові й інші відомості про автора, тему 
курсової роботи, прізвище, вчене звання (посаду) наукового керівни-
ка; місто і рік (див. дод. Б).

Зміст повинен містити назву та номери початкових сторінок усіх 
розділів та підрозділів роботи, включати всі заголовки, які є в роботі, 
починаючи зі вступу і завершуючи додатками.

Текст основної частини роботи слід поділяти на розділи і підроз-
діли згідно з планом.

Заголовки структурних частин курсової роботи “ЗМІСТ”, 
“ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУ-
РИ”, “ДОДАТКИ” пишуть або друкують великими літерами симет-
рично тексту. Заголовки підрозділів пишуть або друкують малими 
літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці 
заголовка не ставлять.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текс-
том має дорівнювати 3–4 інтервалам основного тексту.

Кожну структурну частину курсової роботи слід починати з нової 
сторінки.

Нумерація
Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, ма-

люнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.
Першою сторінкою курсової роботи є титульна, яка включається 

в загальну нумерацію сторінок і на якій номер сторінки не ставиться. 
Нумерація без крапки після неї проставляється у правому верхньому 
куті подальших сторінок.

ЗМІСТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ 
ЛІТЕРАТУРИ, ДОДАТКИ не нумерують як розділи. Номер розді-
лу ставиться після слова “РОЗДІЛ”. Підрозділи нумерують у межах 
кожного розділу, використовуючи номер розділу і порядковий номер 
підрозділу, між якими ставиться крапка: наприклад, “1.2” (четвертий 
підрозділ першого розділу). Потім у тому ж рядку пишуть заголовок 
підрозділу.

ілюстрації
Зміст ілюстрацій має доповнювати текст роботи, поглиблювати 

розкриття суті явища, наочно ілюструвати думки автора, і тому в тек-
сті на кожну з них повинно бути посилання з коментарем.

Ілюстрації (схеми, графіки тощо) і таблиці слід подавати в роботі 
безпосередньо після тексту, де їх згадано вперше, або на наступній 
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сторінці. Якщо вони містяться на окремих сторінках, їх включають у 
загальну нумерацію сторінок. Ілюстративні або табличні матеріали, 
розміри яких перевищують формат А4, враховують як одну сторінку 
і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або до-
датках. На всі ілюстрації мають бути посилання в тексті.

Ілюстрації позначають словом “Рис.” і нумерують послідовно в 
межах розділу, за винятком ілюстрацій у додатках. Номер ілюстра-
ції має складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, 
між якими ставиться крапка: наприклад, “Рис. 1.2” (другий рисунок 
першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні написи 
розміщують послідовно під ілюстрацією.

таблиці, формули, посилання
Таблиці нумерують послідовно (за винятком тих, що розміщені 

в додатках) у межах розділу. У правому верхньому куті розміщують 
напис “Таблиця” із зазначенням її номера, який складається з номера 
розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка: 
наприклад, “Таблиця 2.3” (третя таблиця другого розділу); нижче 
розміщують назву таблиці.

У разі перенесення таблиці на іншу сторінку над подальшими час-
тинами пишуть: “Продовження табл. …”.

У таблицях слід обов’язково зазначати одиницю вимірювання. 
Якщо всі одиниці однакові для всіх показників таблиці, їх наводять у 
заголовку. Одиниці слід наводити за стандартами. Числові величини 
в таблиці повинні мати однакову кількість десяткових знаків. Заго-
ловки колонок таблиць починають з великої літери.

Формули в курсовій роботі нумерують у межах розділу. Номер 
формули складається з номера розділу і порядкового номера фор-
мули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть 
біля правого берега сторінки на рівні відповідної формули у круглих 
дужках, наприклад: “(3.1)” (перша формула третього розділу).

Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиці. 
Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і 
друкують симетрично тексту. Назву і слово “Таблиця” починають із 
великої літери. Назву не підкреслюють.

Заголовки граф починають з великих літер, підзаголовки — з малих, 
якщо вони становлять одне речення із заголовком, і з великих — якщо 
вони самостійні.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті 
так, щоб її можна було читати без обертання тексту або з обертанням 
за годинниковою стрілкою.
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Посилання в тексті курсової роботи на джерела інформації слід 
зазначити порядковим номером посилань у квадратних дужках, на-
приклад: “[1–9]”.

Посилання на ілюстрації до курсової роботи оформлюють поряд-
ковим номером ілюстрації: наприклад, “рис. 2.3”; на формули — по-
рядковим номером формули: наприклад, “у формулі (3.1)”. Посилан-
ня в тексті на таблиці пишуть скорочено: наприклад, “у табл. 1.2”. У 
повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вживати скоро-
чене слово “дивись”: наприклад, “див. табл. 1.2”.

у списку використаної літератури використані літературні дже-
рела розміщують у такій послідовності:

•  закони України (у хронологічній послідовності);
• укази Президента, постанови уряду (у хронологічній послідов-

ності);
• директивні матеріали міністерств (у хронологічній послідов-

ності);
• монографії, брошури, підручники, статті з журналів, друковані 

кирилицею (абетковий порядок);
• інструктивні, нормативні та інші матеріали, що використову-

ються підприємством (абетковий порядок);
• іншомовні джерела, друковані латинською;
• електронні джерела.
Відомості про включені у список літератури джерела слід подава-

ти згідно з вимогами державного стандарту з обов’язковим наведен-
ням назв праць мовою оригіналу (див. дод. В).

При висвітленні теми курсової роботи доцільно звертатись до мо-
нографій та журнальних статей з менеджменту, які існують у фонді 
Міжнародного бібліотечного центру ім. Ярослава Мудрого МАУП.

Для з’ясування питання про наявні літературні джерела за вибра-
ною темою курсової роботи можна вжити таких заходів:

• здійснити пошуковий аналіз літератури в мережі Інтернет (сайт 
МБЦ МАУП — www.iapm.edu.ua/library/page.lib.pnp);

• здійснити пошуковий аналіз літератури в електронному катало-
зі МБЦ МАУП;

• на першому етапі ознайомлення з літературою здійснити загаль-
не ознайомлення з вибраною темою за підручниками та словни-
ками;

• на другому етапі вивчити монографії;
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• на третьому етапі ознайомитися з періодичною літературою. У 
залі періодичної літератури МБЦ МАУП доцільно взяти такі 
журнали:
Бизнес;
Вісник Київського національного торговельно-економічного уні-
верситету;
Информация и бизнес;
Искусство управления;
Компаньон;
Корпоративные системы;
Маркетолог;
Менеджмент в России и за рубежом;
Менеджмент и менеджер;
Методы менеджмента и качества;
Освіта і управління;
Проблемы теории и практики управления;
Служба кадров;
Стратегии;
Теория и практика управления;
Управление компанией;
Управление риском;

• ознайомитися з висвітленням вибраного питання в журналі 
“Персонал”;

• вивчити досвід зарубіжних та українських компаній. Матеріали 
для аналізу необхідно взяти або в організації, де працюєте, або з 
матеріалів журнальних статей. Приклад статей з журналу “Пер-
сонал”, в яких висвітлюється практичний досвід з менеджменту 
різних компаній, подано у списку літератури.
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дОдАтКИ
додаток а

тематика курсових робіт 

Назва розділу 
навчальної дисципліни 
“Основи менеджменту”

Тематика курсових робіт

№ 
пор.

Тема 

сутність і роль 
управління та 
менеджменту

1 Менеджмент як наука та мистецтво управ-
ління

2 Еволюція розвитку менеджменту

3 Менеджмент в економічно розвинених краї-
нах

4 Закони, закономірності та принципи менед-
жменту

5 Історичні етапи розвитку менеджменту в 
Україні

6 Організаційна культура як інструмент 
менеджменту

організації як об’єкти 
управління

7 Сутність і основні риси організацій

8 Внутрішнє середовище організації, взаємо-
зв’язок внутрішніх змінних

9 Зовнішнє середовище організації та оцінка 
факторів зовнішнього середовища

Функції та технологія 
менеджменту

10 Функціональний характер менеджменту

11 Процес управління як сукупність взаємо-
пов’язаних і взаємодіючих функцій, мето-
дів, управлінських рішень

Планування як 
загальна функція 

менеджменту

12 Планування як загальна функція менедж-
менту

13 Стратегічне планування в організації

14 Економіко-організаційний зміст плануван-
ня в менеджменті

організаційна 
діяльність як загальна 
функція менеджменту

15 Сутність організаційної структури управ-
ління та її роль у досягненні мети

16 Процес делегування повноважень та відпо-
відальності
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мотивування як 
загальна функція 

менеджменту

17 Оплата праці як основний чинник мотиву-
вання продуктивності праці

18 Мотивація як загальна функція менедж-
менту

19 Сучасні системи та форми стимулювання 
праці

контролювання як 
загальна функція 

менеджменту

20 Контролювання: сутність, значення, процес

21 Контроль та його місце в системі управ-
ління

управлінські рішення 22 Методи і моделі прийняття управлінських 
рішень

23 Технологія прийняття управлінських рішень

інформація і 
комунікації у 
менеджменті

24 Аналіз комунікаційних процесів в орга нізації

25 Сутність та значення інформації в менедж-
менті

26 Аналіз сучасних бізнес-комунікацій

керівництво та 
лідерство

27 Менеджер, його місце і роль в організації

28 Концептуальні засади керівництва та лідер-
ства

29 Основи керівництва: вплив, лідерство, влада

менеджмент груп та 
команд

30 Групи та команди в організаціях

31 Управління конфліктами в організаціях

відповідальність та 
етика в менеджменті

32 Етика, менеджмент і бізнес

організаційний 
розвиток та 

організаційні зміни. 
ефективність 
менеджменту

33 Управління змінами в організації

34 Сутність та природа організаційного роз-
витку

35 Ефективність менеджменту організації, кри-
терії та методи її оцінювання
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додаток Б

МІЖРЕГІОНАЛЬНА  АКАДЕМІЯ  УПРАВЛІННЯ  ПЕРСОНАЛОМ
УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИЙ  ІНСТИТУТ  МЕНЕДЖМЕНТУ

І  БІЗНЕСУ ім. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Кафедра менеджменту

КУРСОВА РОБОТА

з навчальної дисципліни “основи менеджменту ”

на тему

організаційна культура як інструмент менеджменту

виконав студент групи м-03-07 муБ
Величко Вікторія Василівна

науковий керівник: 

канд. екон. наук, доцент кафедри
менеджменту Н. І. Новальська

Київ 2006
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додаток в
Посилання на Закони україни:

Закон України “Про підприємства в Україні” // ВВР України. — 
1991. — № 24. — 272 с.

Посилання на монографію (наукова праця, присвячена вивчен-
ню однієї теми):

а: монографії, підручники, що мають одного–трьох авторів:

Боди Д., Пэйтон Р. Основы менеджмента. — СПб.: Питер, 1999. — 
816 с.

Б: монографії, що мають 4 і більше авторів:

Основы менеджмента. Полное руководство по кейс-технологии / 
А. П. Панфилова, Л. А. Громова, И. А. Богачек, В. А Абчук.; Ред. 
В. П. Соломин. — СПб.: Питер, 2004. — 240 с.

Посилання на збірник наукових праць (посилання робиться на 
складову збірника: розділ чи главу, що мають окремих авторів):

Баєва О. В. Формування відповідності систем контролю якості 
знань студента за національною системою та за шкалою ECTS // 
Менеджмент та бізнес-освіта України в глобальному конкурентному 
середовищі. — К.: НМЦ “Консорціум із удосконалення менеджмент-
освіти в Україні”. — 2005. — С. 44–54.

Посилання на журнальні статті (на вітчизняні або російські жур-
нали):

Баєва О. Індивідуально-типологічний підхід у виявленні потреб 
людини як базисна основа мотивації // Персонал. — 2005. — № 9. — 
С. 81–84.

Посилання на Internet-видання:

Jenkins A., Witzel M. Информационные технологии в бизнесе. Биз-
нес-класс // www.management.com\ua\ims041.html
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