
Основи управління бізнесом 

Васильконова Е.О. etsvetkova1212@gmail.com 

 

22.03.2021 

Лекція на тему: Фінансовий менеджмент у бізнесі 

Завдання 

1. Фінансовий менеджмент в малому бізнесі: сутність, функції та 

механізм. 

2. Елементи фінансового механізму. 

3. Сутність фінансів суб'єктів підприємництва, їх функції та принципи 

організації. 

 

 

Лекція на тему: Мотивація як функція управління 

Завдання 

1. Сутність і зміст мотивації.  

2. Змістовні теорії мотивації.  

3. Процесуальні теорії мотивації. 

 

23.03.2021 

Лекція на тему: Контроль як функція управління 

Завдання 

1. Процес контролю, опис та характеристика.  

2. Поведінкові аспекти контролю.  

3. Характеристики ефективного контролю 



Семінарське заняття на тему: Практичне застосування знань про 

мотивацію персоналу 

Завдання 

Теми доповідей 

1. Мотивація праці як складова ринкових відносин.  

2. Процесуальні теорії мотивації.  

3. Матеріальна, трудова і статусна мотивація праці.  

4. Заробітна плата, її місце в мотиваційному механізмі.  

5. Мотивуюча роль систем оплати праці.  

6. Організація преміювання персоналу. 

7. Доплати і надбавки до заробітної плати.  

8. Оцінювання персоналу та його мотивуюча роль. 

9. Методи оцінювання персоналу. 

10. Методи та технології мотивації персоналу  

11. Оплата праці та мотивація  

12. Організаційна культура як фактор мотивації персоналу  

13. Комплексний підхід щодо управління трудовою мотивацією  

14. Світовий досвід управління трудовою мотивацією 

 

 

 

 



26.03.2021 

Лекція на тему: Маркетинг у системі управління бізнесом 

Завдання 

1. Місце маркетингу в системі управління підприємством 

2. Маркетинг як концепція управління фірмою 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Організація виробництва 

Васильконова Е.О. etsvetkova1212@gmail.com 

23.03.2021 

Лекція на тему: Сутність та значення виробничих циклів. 

Структури виробничих циклів. 

Завдання 

1.  Структура виробничого циклу, зобразити схематично. 

2. Описати технологічний цикл обробки партії предметів на одній 

операції. 

3. Шляхи скорочення часу контрольних операцій. 

 

25.03.2021 

Лекція на тему: Організація партійного виробничого процесу. 

Характеристика послідовного виду руху предметів праці. 

Завдання 

1. Що є основними елементами виробничого процесу? 

2. Охарактеризуйте види виробничих процесів підприємства. 

3. Назвіть основні принципи раціональної організації виробничого 

процесу. 

4. Як визначається тривалість операційного циклу? 

5. Охарактеризуйте основні види руху предметів праці у виробництві. 

 

 

 



26.03.2021 

Лекція на тему: Характеристика паралельного виду руху партії 

деталей. Характеристика паралельно-послідовного виду руху 

предметів праці. 

Завдання 

1. Розрахунок тривалості виробничого циклу простого процесу 

2. Міжопераційні та міжзмінні перерви, опис та характеристика 

3. Послідовний вид руху предметів праці. 

4. Паралельно-послідовний вид руху предметів праці 

5. Паралельний вид руху предметів праці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Менеджмент 

Васильконова Е.О. etsvetkova1212@gmail.com 

25.03.2021 

Лекція на тему: Менеджмент груп і команд 

Завдання 

1. Групи та команди в організаціях.  

2. Типи груп та команд: функцій на група; неформальна група ; цільова 

група.  

3. Причини об’єднання людей у групи та команди: особисті зацікавлення; 

діяльність груп; мета групи; потреба належності; вигода.  

4. Стадії розвитку груп та команд. 

5. Характеристика груп та команд.  

6. Структура обов’язків.  

7. Норми поведінки. Згуртованість.  

8. Формальне та неформальне лідерство. 

9. Природа конфліктів. Причини конфліктів. 

 

Лекція на тему: Відповідальність та етика у менеджменті 

Завдання 

1. Сутність відповідальності та етики у менеджменті.  

2. Зміст юридичної відповідальності: дотримання конкретних державних 

законодавчих актів, інструкцій, норм, тощо.  

3. Соціальна відповідальність як добровільна реакція на соціальні 

проблеми суспільства з боку організації. 

4. Перевага та недоліки соціальної відповідальності.  

5. Сутність та значення соціальної поведінки.  



6. Етична поведінка як сукупність вчинків та дій людей. 

7. Причини неетичної поведінки . 

8. Заходи щодо забезпечення етичної поведінки. 

 

 

 

 

 

 


