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РОЗДІЛ І. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Тема 1.1. Сутність і завдання управління персоналом в сучасних 

умовах 
Організація як об’єкт управління та її визначальні характеристики. 

Зацікавлені групи. Власники, наймані працівники, менеджери, профспілки, 

державні інститути. Суперечливість інтересів зацікавлених груп. Соціальне 

партнерство та його функції. 

Соціальні інститути. Формальні і неформальні правила, соціальна роль 

та соціальний статус. Власність та договір як ключові правові інститути. 

Організаційна культура. Фактори, які визначають організаційну культуру та 

її роль в управлінні персоналом. Зміст, система цілей та предмет управління 

персоналом. Організаційна, соціально-економічна та відтворювальна функції. 

Кількісні характеристики персоналу. Середньоспискова чисельність. 

Управлінський та виробничий персонал. Структуризація за кваліфікаційним 

критерієм. Якісний склад персоналу: професійна, вікова структура та стаж 

роботи. Сучасні тенденції формування структури персоналу. 

 

Тема 1.2. Нормативні та правові аспекти трудових відносин  
Трудові відносини та механізм їх реалізації. Найманий працівник та 

роботодавець. Міжнародна організації праці та її функції. Тріада МОП. 

Джерела національних правових норм, що регулюють трудові відносини. 

Кодекс законів про працю та його структура. Локальні нормативні акти. 

Трудовий договір як основа регулювання трудових відносин на рівні 

організації.  

Суб’єкти колективного договору та їх функції. Основні характеристики 

та ключові положення колективного договору. Колективні (тристоронні) 

угоди, як засіб регулювання трудових відносин на рівні галузі, території. 

Документація та діловодство в управлінні персоналом. Основні вимоги 

організації діловодства кадрових служб. Документаційне забезпечення 

управління персоналом. Організація обліку і звітності по персоналу. 

 

Тема 1.3. Трудовий колектив як соціальна система 
Група, індивідуалізм, колективізм. Потенційна несумісність групових та 

індивідуальних цілей. Класифікація робочих груп. 

Команда та її роль в організації. Функціональні команди, команди з 

вирішення проблем, міжфункціональні та самокеровані команди. Стадії 

розвитку команди. 

Механізм та чинники ефективного функціонування групи. Колективне 

прийняття рішень, колективна відповідальність. 

Рольова поведінка членів групи. Незалежний, нейтральний та 

зорієнтований на підпорядкованість типи поведінки. 

 

Тема 1.4. Політика управління персоналом 
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Політика управління персоналом: сутність, мета і завдання в сучасних 

умовах. Принципи кадрової політики. Кадрова політика в системі управління 

персоналом підприємства. 

Пасивний, реактивний, превентивний, активний та авантюристичний 

типи кадрової політики. Зв’язок політики управління персоналом із 

зовнішнім середовищем. Відкрита та закрита кадрова політика. 

Ефективність політики управління персоналом організації. Перешкоди 

реалізації кадрової політики та критерії її ефективності. 

 

Тема 1.5. Планування персоналу в організації 
Сутність, цілі та завдання планування персоналу. Зв'язок планів по 

персоналу з іншими плановими показниками підприємства та зі 

стратегічними цілями. Основні блоки заходів щодо планування персоналу. 

Поточна та довгострокова потреба у персоналі. Ефективність планування 

персоналу та принципи, які її визначають: принципи науковості, 

економічності, безперервності, масовості, точності. 

Фактори, які визначають потребу у персоналі. Внутрішньо-організаційні 

та зовнішні фактори. Рівні кадрового планування. Стратегічне, тактичне та 

оперативне планування персоналу. 

 

Тема 1.6. Процес комплектування організації персоналом 
Сутність та організація наймання персоналу. Чинники, які визначають 

необхідність наймання працівників. Політика “створи кадри” та “придбай 

кадри”. Алгоритм залучення персоналу. 

Ринок праці та його структура. Вивчення ринку праці. Параметри 

дослідження ринку праці. 

Призначення відбору персоналу та ключові оціночні критерії. 

Автобіографічні, професійні та особистісні характеристики кандидатів. План 

«семи пунктів». Процедура відбору працівників. 

Адаптація персоналу як чинник стабілізації/дестабілізації колективу. 

Чинники, які визначають успішність адаптації працівника. Управління 

адаптацією працівника. 

 

Тема 1.7. Професійний розвиток і навчання персоналу 
Професійний розвиток персоналу: актуальність та призначення. Зв'язок 

професійної підготовки та адаптації і ротації персоналу. Організація системи 

професійного навчання працівників. Аналіз потреб у підготовці персоналу, 

вибір форм навчання, оцінка необхідних витрат, деталізація планів навчання, 

оцінка результатів. Особистісні характеристики працівника, як чинник 

успішності професійного навчання. 

Внутрішньо-фірмова підготовка працівників та підготовка в навчальних 

закладах. Навчання з відривом і без відриву від поточних трудових 

обов’язків. Тенденції професійного навчання працівників в розвинених 

країнах. 

 



 4 

Тема 1.8. Управління діловою кар’єрою в організації 

Кар’єра як об’єкт управління персоналом. Професійна та внутрішньо-

організаційна кар’єра. Напрямки розвитку професійної та внутрішньо-

організаційної кар’єри. Спеціалізація та транспрофесіоналізація. Головні 

завдання управління кар’єрою. 

Етапи ділової кар’єри з точки зору окремого працівника. Підготовчий та 

адаптаційний етапи, етап просування, етап збереження, завершальний етап. 

Темпи розвитку кар’єри та фактори успіху. Моделі побудови кар’єри. 

Система управління діловою кар’єрою. Організація роботи з планування 

та реалізації кар’єри, основні етапи та їх характеристика. 

Підготовка і формування резерву керівників. Завдання формування 

кадрового резерву. План кадрових переміщень. Відбір у кадровий резерв. 

 

Тема 1.9. Оптимізація чисельності персоналу 
Сутність вивільнення працівників та його види. 

Умови та наслідки звільнення працівників. Звільнення з ініціативи 

працівника, звільнення з ініціативи адміністрації, вихід на пенсію. Система 

заходів щодо звільнення працівників. 

Плинність кадрів та її оцінка. Причини і мотиви плинності кадрів. 

Потенційна плинність кадрів. Система управління плинністю кадрів. 

 

Тема 1.10. Оцінка, оплата праці й мотивація персоналу 
Зміст та завдання атестації персоналу. Об’єкти та показники атестації 

персоналу. Організація, методи та етапи проведення атестації. 

Оцінка персоналу та її адміністративна, інформативна і мотиваційна 

функції. Роль оцінки персоналу в системі менеджменту організації. 

Оплата праці: економічний зміст, класифікаційні групи. Основна і 

додаткова зарплата. Відтворювальна, мотиваційна, регулююча, соціальна та 

оптимізаційна функції зарплати. 

Погодинна та відрядна форми заробітної плати: їх особливості, переваги, 

недоліки, умови застосування. Тарифна та безтарифна система оплати праці. 

Характеристики ефективного управління мотивацією. Мотиваційні 

стратегії. Мотиваційний моніторинг. 
 

Список рекомендованої літератури до розділу «Управління персоналом» 

 

1. Кодекс законів України про працю. – К., 1998.  

2. Про зайнятість: закон України // Урядовий кур'єр, 1991.  

3. Про оплату праці: Закон України // Урядовий кур'єр, 1995 

4. Закон України « Про зайнятість населення». //Закони України, том 1.   1999. –  С. 

252-268  

5. Закон України «Про колективні договори і угоди». //Закони України, том 6, 1996. 

С.5-11.  

6. Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів)». //Закони України, том 15., 1999. С.332-343.  

7. Закон України «Про оплату праці». //Закони України, том 8., 1997. С.210-218.  

8. Закон України «Про охорону праці». //Закони України, том 4. -к., 1996. С. 114-133.  
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9. Аттестация руководителей и специалистов предприятий, учреждений и 

организаций: метод. рекомендации. -М., 1989.  

10. Дятлов В.А.и др. Управление персоналом: учеб. пособие для студ.экон. вузов й 

фак./ В.А. Дятлов, А.Я. Кибанов, В.Т. Пихало. – М: Приор, 1998.  

11. Економіка та організація виробництва: Підручник / За ред. В.Г. Герасимчука, А.Е. 

Розенплентера. – К.: Знання, 2007. – 678 с.  

12. Кузьмін О. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Академвидав, 2007. – 414  

13. Єгоршин А.П. Управление персоналом. - Нижний Новгород: Нимб, 1999.  

14. Журавлев П. Мировой опыт в управлении персоналом. М.: Прогресс, 1998.  

15. Колот А.Т. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навч. Посібник. - К.: 

КНЕУ, 1998.  

16. Коханов Е.Ф. Отбор персонала и введение в должность. - М.: ГАУ, 1996.  

17. Петюх В.М. Управління персоналом: Навч.-метод посібник для самостійного 

вивчення дисципліни. – К.:  КНЕУ, 2000.  

18. Управление персоналом организации: учебник/ под ред. А.Я. Кибанова. – М.: 

Инфра, 1997. – 348 С.  

19. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. – 2-ге 

вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2005. – 662 с.  

20. Старобинский З.Е. Как управлять персоналом. - 4-е изд., перераб. – М.: бизнес-

школа «интел-синтез», 1998.  

21. Травин В.В., Дятлов В.А. Основы кадрового менеджмента. – М.:  Дело, 1996. – 

336с.  

22. Управление персоналом: учеб.-практ. пособие для студ. экон. вузов и фак. /Под 

ред. А.Я. Кибанова и др.. – М.: Приор, 1999. 

23. Хміль Ф.І. Управління персоналом: Підручник для студентів вищих навч.закл. – 

К.: Академвидав, 2006. – 488 с.  

24. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации: учеб.-

практ.пособие. – 3-є изд. Перераб. и доп. – М.: бізнес-школа «интел-синтез», 1998.  

25. Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам. – М.: Норма –инфра. – 

1998.  

26. Щекин Г.В. Основы кадрового менеджмента: Уебник. – 3-е изд;, перераб. И доп . 

– К.: Мауп, 1999. 

 

 

РОЗДІЛ ІІ. АДМІНІСТРАТИВНИЙ  МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Тема 2.1. Теорія адміністративного управління.  

Історичні передумови й еволюція адміністративного управління. Класична 

адміністративна школа. Виникнення адміністративної школи управління. Розвиток 

адміністративної школи управління. Концепція бюрократії. Сучасні підходи до 

адміністративного менеджменту. 

 

Тема 2.2. Система адміністративного менеджменту та апарат управління. 

Основні категорії адміністративного менеджменту. 

Система адміністративного управління (Administrative Management System – AMS). 

Адміністрація як орган адміністративного управління і суб'єкт адміністративного 

менеджменту. Менеджер-адміністратор як ключовий елемент системи адміністративного 

управління і суб'єкт адміністративного менеджменту. Сутність і значення процесу 

адміністративного менеджменту. 

 

Тема 2.3. Планування в адміністративному менеджменті.  

Адміністративне планування: сутність, принципи, рівні. Види і методи 
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адміністративного планування. Прогнозування і програмування в адміністративному 

плануванні. Процес адміністративного планування. 

 

Тема 2.4. Організовування діяльності адміністрації.  

Організація структури адміністрації підприємства. Повноваження, обов'язки і 

відповідальність працівників адміністрації підприємства. Методологічні основи 

проектування організаційних структур адміністративного управління. Організація праці 

підлеглих. 

 

Тема 2.5. Мотивування працівників апарату управління. 

 Форми мотивування адміністративних працівників. Нетрадиційні підходи до 

мотивування працівників апарату управління. 

 

Тема 2.6. Адміністративні методи управління.  

Особливості адміністративних методів управління. Види адміністративних методів 

управління. Організаційні методи управління. Розпорядницькі методи управління. 

Дисциплінарні методи управління. Природа адміністративної влади. 

 

Тема 2.7. Адміністрування процесу прийняття та реалізації управлінських 

рішень.  

Прийняття управлінських рішень у системі адміністративного управління. Форми 

розробки і реалізації управлінських рішень адміністрацією. Організація виконання 

управлінських рішень. Контроль за виконанням управлінських рішень. 

 

Тема 2.8.  Сучасні технології адміністративного управління.  

Первинність адміністративної системи управління. Адміністративне управління і 

ощадливе виробництво товарів (надання послуг). Адміністративна система управління й 

інформаційні технології. Адміністративна система управління і система якості. 

  

Список рекомендованої літератури до розділу «Адміністративний менеджмент» 

   

1. Менеджмент: теорія і практика : навч. посіб. / А.А. Мазаракі, Г.Є. Мошек, Л.А. 

Гомба та ін. – К.: Атіка, 2007. – 564 с. 

2. Новіков Б. В. Основи адміністративного менеджменту: навч. посіб. /Б. В. Новіков, 

Г. Ф. Сініок, П. В. Круш. —  К.: Центр навч. літератури, 2004. —  560 с. 

3. Пуртов В. Ф. Корпоративне управління. Підручник / В. Ф. Пуртов, В. П. Третяк, 

М. М. Кудінова – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 364 с. 

4. Райченко А. В. Административньй менеджмент: учебник / А. В. Райченко. —  М.: 

ИНФРА-М, 2007. — 416 с. 

5. Скібіцька Л. І. Діловодство: Навчальний посібник /Уклад. Л.І. Скібіцька. – К.: 

Центр навчальної літератури, 2006. — 224 с. 

6. Скібіцька Л. І. Лідерство й стиль роботи менеджера: Навчальний посібник. — К.: 

Центр учбової  літератури, 2009. — 192 с. 

7. Скібіцька Л. І. Тайм-менеджмент: Навч. посібник для студ. економ. вузів.–К.: 

Кондор, 2009.—528 с. 

8. Скібіцька Л. І., Скібіцький О. М. Менеджмент: Навчальний посібник. — К.: Центр 

учбової  літератури, 2007. — 416 с. 3.1.5. Організаційна культура та корпоративний імідж 

підприємства: навч. посібник / Т.О. Дяченко, Л. І. Скібіцька – К.: Освіта України, 2011. — 

248 с.  

9. Фомичев А. Н. Административньй менеджмент /А. Н. Фомичев. —  М.: Издат. дом 

Дашков и К°, 2006. —  228 с. 
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РОЗДІЛ ІІІ. ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Тема 3.1. Операційний менеджмент як різновид операційного менеджменту 

Виробництво як процес перетворення ресурсів організації у вихідну продукцію. 

Об’єктивні закономірності управління виробництвом (операційною діяльністю).  

Сутність операційної функції. Галузеві особливості операційної функції.  

Категорія «операційна діяльність» та «Виробнича діяльність», їх взаємозв’язок та 

розбіжність. Виробничий та операційний менеджмент: спільні та відмінні характеристики 

Сутність і місце операційного менеджменту в системі менеджменту організації. 

Взаємозв’язок операційного менеджменту з іншими функціональними видами 

менеджменту.  

Історичний розвиток операційного менеджменту: промислова революція, розвиток 

теорії менеджменту, розвиток науки менеджменту і систем. 

Взаємозв’язок між категоріями «операційна функція», «операційний менеджер», 

«операційна система», «операційний процес», «операція». 

Особливості операційного менеджменту: цілі та основні завдання. 

Структура процесу реалізації операційного менеджменту. Функціональна 

характеристика операційного менеджменту. 

 

Тема 3.2. Операційна стратегія як основа проектування операційної системи 

Коло стратегічних питань, що вирішуються в операційному менеджменті. 

Сутність та етапи розробки операційної стратегії. Виражен компетентність 

підприємства. 

 Формування стратегії виробництва товару. Вплив життєвого циклу на операційну 

стратегію.  

Розробка стратегії процесу. Типи процесів: сфокусований на процесі, сфокусований 

на продукті та процес, який повторюється.  Порівняння стратегій процесів. 

Особливості сфери послуг, які впливають на операційну стратегію. 

Завдання «дерева рішень» у проектуванні продукту або процесу. 

 

Тема 3.3. Операційна система організації: поняття, склад та види 

Сутність системного підходу до операційного менеджменту. Операційна система 

як об’єкт управління. Особливості та властивості операційної системи. 

Елементи операційної системи: підсистема забезпечення, трансформуюча 

підсистема та підсистема планування і контролю. «Входи» та «Виходи» операційної 

системи. 

Класифікаційні підходи до операційних систем. Специфічні риси одиничної 

операційної системи. Особливості операційної системи серійного типу. Характеристика 

операційної системи масового виробництва. Операційна система з безперервним процесом 

як різновид операційної системи масового виробництва. 

 

Тема 3.4. Операційна діяльність: ресурси, процеси та результати 

Поняття операційної діяльності підприємства. Склад основних ресурсів як вхідних 

факторів операційної діяльності. Продукт (послуга) як результат операційної діяльності 

підприємства. 

Операційні процеси організації -  динамічна основа функціонування та розвитку 

операційної системи. Принципи організації та складність операційних процесів. Типи 

операційних процесів, їх ознаки.  

Організація операційного процесу у просторі: технологічний та предметний 

напрями спеціалізації. 
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Поняття, структура та тривалість операційного циклу підприємства. Визначення 

тривалості операційного циклу підприємства. Особливості управління за фазами 

операційного циклу підприємства. 

 

Тема 3.5. Управління процесом проектування операційної системи. 

Проектування операційної системи: сутність, цілі та етапи. Склад критеріїв та 

факторів проектування операційної системи. Соціотехнічний підхід до розробки операцій. 

Відмінності між проектуванням продукту та послуги. Розгортання функцій якості як 

можливості залучення споживача до операційного процесу.  

Сучасний рівень розвитку виробничих та невиробничих операційних систем. 

Необхідність рішень з просторової організації діяльності. Проектування 

виробничих потужностей: аргументи на користь створення великих централізованих та 

невеликих децентралізованих підприємств. Проектування та місце розташування 

підприємства: фактори макро- і мікросередовища. 

Розміщення обладнання та робочих місць для виробництва: поопераційне 

функціональне, потокове лінійне та фіксоване позиційне планування. Проектування робіт 

і нормування праці. 

 

Тема 3.6. Управління поточним функціонуванням операційної системи 

Довгострокове, середньострокове та короткострокове планування операцій, 

сукупне планування. Базові стратегії планування. 

Управління матеріально-технічними забезпеченням. Функції, завдання і основні 

вимоги до оперативного управління виробництвом. Зміст та фази оперативного 

управління. Види систем оперативного управління виробництвом. Організація 

диспетчеризації операційної діяльності.  

Контролювання операційного процесу: значення й технологія. Контролювання 

якості сировини, матеріалів, товарів і послуг. Контролювання запасів. 

Роль, завдання та принципи управління матеріальними ресурсами та запасами. 

Управлінські рішення у сфері управління запасами та пов’язаними з ними витратами. 

Особливості управління запасами залежного та незалежногоо попиту. Виштовхувальні та 

витягувальні системи. 

Робоче середовище та умови праці, режим роботи. Розподіл та кооперація праці. 

Мотивування праці. Основи нормування праці. Методи нормування праці та часу. 

Хронометраж. 

 

Тема 3.7. Основи управління проектами 

Сутність проектного підходу до управління організацією. Значення та основні 

завдання в процесі і управління проектами. 

Планування проектів. Поопераційний перелік робіт. Створення робочих графіків за 

допомогою діаграм Г. Гантта. Розклад проектів. Методи сітьового планування: переваги 

та недоліки. Техніка управління проектами методом оцінювання та розгляду програми 

(PERT) та методом критичного шляху (CPM). 

 

Тема 3.8. Основи менеджменту якості 

Поняття, значення та фактори забезпечення якості товарів та послуг. Показники 

якості та методи їх оцінювання. 

Основні підходи щодо менеджменту якості. Організаційне забезпечення якості. 

Інструменти контролю якості. Аналіз інсуючих программ забезпечення якості: підхід У.Е. 

Демінга, Д. Джурана, П. Кросбі, К. Ісакави. Підхід з позиції загального менеджменту 

якості. Розвиток програми забезпечення якості. Система стандартів ISO 9000. 

 

Тема 3.9. Управління результативністю операційної діяльності 
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Показники результативності функціонування виробничих та невиробничих 

операційних систем.  

Продуктивність операційної діяльності як міра результативності операційного 

менеджменту. Комплексний підхід до питань продуктивності. Модулювання управління 

продуктивністю операційної діяльності. Фактори, що впливають на динаміку 

продуктивності. Шляхи підвищення її продуктивності. 

 

 

Список рекомендованої літератури до розділу «Операційний менеджмент» 

 

1.  Баскаков А. Ю.   Функції бюджетного менеджменту у механізмі управління 

фінансовими ресурсами держави / А. Ю. Баскаков // Економіка та держава. – 2015. – №3. – 

С. 122-125. 

2. Безгубенко Л.   Управлінські технології фінансового менеджменту установ охорони 

здоров'я / Л. Безгубенко, А. Мокрицька // Світ фінансів. – 2012. – №3. – С. 101-111 

3. Белялов Т. Е.   Енергоефективний менеджмент в системі фінансово-економічної 

безпекии підприємства / Т. Е. Белялов, В. В. Влодарчик // Формування ринкових відносин 

в Україні. – 2015. – №1. – С. 161-164. 

4. Білошапка В. А.   Культура результативного менеджменту як джерело міжнародної 

конкурентоспроможності українських компаній / В. А. Білошапка // Формування ринкових 

відносин в Україні. – 2014. – №9. – С. 81-85. 

5. Бобиль В. В.   Удосконалення системи ризик-менеджменту банківського сектора 

України в умовах фінансової кризи / В. В. Бобиль, Ю. В. Півняк // Регіональна 

економіка. – 2013. – №2. – С. 131-139 

6. Николенко Н. П.   Операционный менеджмент в страховании / Н. П. Николенко // 

Страховое дело. – 2009. – №1. – С. 35-40 

7. Школа І. М.   Операційний менеджмент : практикум / І. М. Школа, О. В. 

Михайловська. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2004. – 376 с.  

8. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / С. Я. Салига, Н. В. Дацій, С. О. Корецький 

та ін. – К. : ЦНЛ, 2006. – 274 с. 

9. Фінансовий менеджмент вищого навчального закладу з використанням новітніх 

інформаційних технологій : монографія / за ред. Ю.Г. Лисенка і В.М. Андрієнка. – 

Донецьк : Юго-Восток, 2007. – 463 с. 

10. Харук К. Б.   Діагностика тайм-менеджменту підприємств на засадах бізнес-

індикаторів: ефективність та продуктивність / К. Б. Харук, Р. М. Скриньковський, Н. М. 

Крукевич // Економіка та держава. – 2015. – №1. – С. 56 - 59 

11. Щербак В. Г.   Формування інтегрованої системи ризик-менеджменту 

транснаціональними корпораціями / В. Г. Щербак, О. В. Щербак // Формування ринкових 

відносин в Україні. – 2013. – №7-8. – С. 3-6 

12. Яремко І. Й.   Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту 

підприємства / І. Й. Яремко // Регіональна економіка. – 2012. – №4. – С. 207-209 

 

РОЗДІЛ ІV «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Тема  4.1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту 

Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Система відносин в 

організації як предмет вивчення менеджменту. Менеджмент як система наукових знань. 

Менеджмент як мистецтво управління.  

Методи досліджень: діалектичний, конкретно-історичний, системний підхід; 

моделювання: вербальне, фізичне, аналогове, математичне; науковий, експертний, 

соціологічні методи: анкетування, інтерв'ювання, тестування. 
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Тема 4.2. Історія розвитку менеджменту 

Передумови виникнення науки управління. Існуючі парадигми менеджменту. 

Класичні та неокласичні теорії менеджменту.  

Особливості формування сучасної моделі менеджменту в Україні. 

 

Тема 4.3. Закони, закономірності та принципи менеджменту 

Характеристика інтегрованих підходів до управління: процесний підхід, системний 

підхід, ситуаційний підхід. Закони і закономірності менеджменту. 

Сутність, природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети організації. 

Класифікація принципів менеджменту. Взаємозв'язок між принципами менеджменту. 

 

 

Тема 4.4. Функції та методи менеджменту 

Поняття функцій менеджменту. Функції менеджменту як види управлінської 

діяльності. Особливості формування функцій менеджменту. Класифікація  і 

характеристика функцій менеджменту. Загальні та конкретні функції менеджменту. 

Динамічний взаємозв'язок конкретних та загальних функцій. Механізм реалізації 

конкретних функцій менеджменту на засадах використання загальних. 

Сутність та класифікація методів менеджменту. Методи менеджменту як 

сукупність способів впливу керуючої системи управління на керовану. Методи 

менеджменту як результат виконання функцій менеджменту. Економічні методи 

менеджменту. Адміністративні методи менеджменту. Соціально-психологічні методи 

менеджменту. Механізм взаємодії методів, принципів та функцій менеджменту. 

 

 

Тема 4.5. Процес управління 

Процес управління як сукупність взаємопов'язаних і взаємодіючих функцій, 

методів, управлінських  рішень та інших категорій менеджменту. Мета управлінського 

процесу, його учасники, предмет, засоби здійснення. Управлінський цикл. Управлінські 

процедури: цілевизначення, інформаційне забезпечення, аналітична діяльність, вибір 

варіанту дій, реалізація рішення, зворотний зв'язок. Особливості процесу управління:  

безперервність, нерівномірність, циклічність, послідовність, надійність. 

Управлінське рішення як результат управлінської діяльності. Класифікація 

управлінських рішень. Умови прийняття управлінських рішень. Фактори, що впливають 

на процес прийняття управлінських рішень. Моделі прийняття управлінських рішень. 

Взаємозалежність рішень. Підходи до прийняття рішень. Різновиди технологій прийняття 

рішень. Якість управлінських рішень.  

Класифікація методів обґрунтування та прийняття управлінських рішень. 

 

 

Тема 4.6. Планування як загальна функція менеджменту 

Сутність і зміст планування як функція менеджменту, його види та їхній 

взаємозв’язок. Основні елементи системи планування. Етапи процесу планування. 

Політика, правила, процедури.  

Класифікація цілей організації. Процес постановки цілей.  

 

Тема 4.7. Організування як загальна функція менеджменту 

Сутність функції організування та її місце в системі управління. Поняття та 

складові організаційної діяльності.  

Повноваження, обов’язки та відповідальність. Процес делегування повноважень і 

відповідальності. Типи повноважень: лінійні, функціональні. Вертикальні та 

горизонтальна структуризація управління . Скалярний процес. Вертикальна координація: 
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прямий контроль, стандартизація управління. Горизонтальна координація: взаємні 

комунікації, тимчасові робочі групи, комісії. Департаменталізація. Взаємодія структур 

організації. 

 

Тема 4.8. Мотивування як загальна функція менеджменту 

Значення людського фактора в управління організацією. Психологічні та 

фізіологічні особливості працівника. Поняття мотивування. Принципи врахування 

інтересів у мотивації. Взаємозв’язок потреб, спонукань, цілей і винагород працівника в 

процесі мотивування. Теорії і моделі процесів мотивування: змістовний і процес ний 

підходи. Зіставлення теорій мотивування. Засоби мотиваційного впливу. Стимулювання 

праці: цілі, принципи, види, форми. 

 

Тема 4.9. Контролювання як загальна функція менеджменту 

Поняття контролювання та його місце в системі управління. Принципи і цілі 

функції контролювання. Етапи процесу контролювання: формування стандартів 

вимірювання, порівняння фактичного виконання зі стандартами, оцінка та регулювання. 

Модель процесу контролювання. Процес контролювання. Зворотній зв'язок під час 

контролю. Види управлінського контролю. 

 

Тема 4.10. Регулювання як загальна функція менеджменту 

Поняття регулювання та його місце в системі управління. Види регулювання. 

Етапи процесу регулювання. 

 

Тема 4.11. Інформація і комунікація в менеджменті. 

Інформація, її види та роль в менеджменті. Носії інформації. Вимоги, що 

висуваються д інформації.  

Поняття і характеристика комунікацій. Різновиди «внутрішніх» та «зовнішніх» 

комунікацій. Перешкодив  комунікаціях. Зворотній зв'язок в процесі комунікації. Засоби 

комунікацій, їх переваги та недоліки. 

Комунікаційний процес, елементи та етапи процесу. Моделі комунікаційного 

процесу. Організація комунікаційного процесу. Комунікаційні перевантаження. 

 

Тема 4.12. Керівництво та лідерство 

Поняття та загальна характеристика керівництва. Керівництво як об’єднувальна 

функція менеджменту. Основні фактори та визначальні аспекти керівництва. Основи 

керівництва: вплив, лідерство, влада. Адаптивне керівництво. Влада як елемент 

примушення. Форми впливу та влади. Теорії лідерства. Поняття стилю та континуум 

стилів керування. Характеристика та класифікація стилів керування. Фактори та 

передумови формування стилів керівництва. Критерії оцінки стилів менеджера.  

Загальна характеристика моделі сучасного менеджера.  

 

Тема 4.13. Ефективність менеджменту 

Видова класифікація ефективності організації: індивідуальна, групова, загально-

організаційна. Особливості оцінки різновидів ефективності. 

Концепції визначення ефективності менеджменту в організації. Підходи до оцінки 

дефективності менеджменту в організації. Економічна, організаційна та соціальна 

ефективності менеджменту. Система показників економічної, організаційної та соціальної 

ефективності менеджменту, їх склад і методи визначення.  

Напрями підвищення ефективності управління організацією. Сутність та різновиди 

відповідальності та етики у менеджменті. Соціальна відповідальність як добровільна 

реакція на соціальні проблем и суспільства з боку організації. Сутність та значення 

соціальної поведінки менеджменту.  
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Культура менеджменту 

 

Список рекомендованої літератури до розділу «Менеджмент» 

 

1. Менеджмент : навч. посіб. у таблицях і схемах / [уклад. О. В. Збродська, В. О. 

Лаготюк]. – Чернівці : Родовід, 2015. – 128 с. 

2. Мізерна Т. В.   Кадровий менеджмент у системі управління персоналом 

підприємств / Т. В. Мізерна // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – №12. – 

С. 234-237 

3. Міненко М. А.   Сучасні підходи до побудови ефективної системи 

адміністративного менеджменту підприємства / М. А. Міненко // Економіка та держава. – 

2012. – №12. – С. 4-7 

4. Москаленко В. О.   Актуальні аспекти ефективного кадрового менеджменту в 

умовах економічної нестабільності / В. О. Москаленко // Формування ринкових відносин в 

Україні. – 2013. – №11. – С. 217-220. 

5. Оразалинова М. С.   Концепция контроллинга и новая парадигма менеджмента / М. 

С. Оразалинова // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №12. – С. 57-65. 

6. Передерій В. В.   Менеджмент змін на підприємствах ЄС як основа забезпечення 

міжнародної конкурентоспроможності / В. В. Передерій, В. О. Новак, А. О. Собкова // 

Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – №1. – С. 157-161. 

7. Поповиченко І. В.   Роль логістичного менеджменту як засобу підвищення ділової 

активності підприємств у кризових економічних умовах / І. В. Поповиченко // Держава та 

регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2014. – №5. – С. 98-102. 

8. Притуляк Н. М.   Оптимізація фінансової структури як одна з основних задач 

фінансового менеджменту / Н. М. Притуляк, Я. В. Грицина // Формування ринкових 

відносин в Україні. – 2013. – №4. – С. 149-154 

9. Рахишева А.   Организация эффективного менеджмента на промышленных 

предприятиях / А. Рахишева // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №3. – С. 211-219. 

10. Саух І. В.   Актуальні проблеми стратегічного менеджменту вітчизняних 

підприємств / І. В. Саух // Вісник КІБіТ. – 2014. – №3. – С. 87-92. 

11. Скрипчук П. М.   Сучасні підходи до формування водогосподарського 

менеджменту / П. М. Скрипчук // Економіка та держава. – 2012. – №11. – С. 26-30 

12. Спрінсян В. Г.   Документаційний менеджмент як інноваційна діяльність у 

комунікаційному середовищі підприємства / В. Г. Спрінсян // Бібліотекознавство. 

Документознавство. Інформологія. – 2014. – №4. – С. 57-61. 

13. Сторчевой М.   Теория фирмы и стратегический менеджмент / М. Сторчевой // 

Вопросы экономики. – 2013. – №1. – С. 131-146 

14. Страховий менеджмент : навч. посіб. / [уклад. Л. В. Русул]. – Чернівці : [б.в.], 

2015. – 116 с. 

15. Турило А. М.   Суспільний інноваційний розвиток і теоретико-методологічні 

підходи до визначення науково-практичної категорії "економічний менеджмент 

підприємства" / А. М. Турило, О. А. Зінченко, А. А. Турило // Актуальні проблеми 

економіки. – 2014. – №9. – С. 60 - 64 

16. Ушаков В. А.   Риск-менеджмент и корпоративное управление в CLS-системе / В. 

А. Ушаков // Деньги и кредит. – 2013. – №11. – С. 50-58. 

17. Фастовець А. А.   Модель управління вартістю бізнесу на основі стандартів систем 

менеджменту якості / А. А. Фастовець // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №3. – 

С. 32-42 

18. Харук К. Б.   Діагностика тайм-менеджменту підприємств на засадах бізнес-

індикаторів: ефективність та продуктивність / К. Б. Харук, Р. М. Скриньковський, Н. М. 

Крукевич // Економіка та держава. – 2015. – №1. – С. 56 - 59 

 



 13 

 

РОЗДІЛ V. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ 

 

Тема 5.1. Концептуальні засади теорії стратегічного управління 

Передумови розвитку теорії стратегічного управління. Концепція стратегічного 

управління. Предмет та об’єкт стратегічного управління підприємством. Поняття 

«стратегія підприємства». Стратегічні рішення на підприємствах та фактори впливу на їх 

прийняття. 

Ключові гіпотези стратегічного управління: випадковості; залежності від 

зовнішнього середовища; відповідності; стратегії, здібності та діяльності; 

багатоелементності; збалансованості. Задачі стратегічного управління. Порівняльний 

аналіз стратегічного управління з іншими науковими підходами до управління 

підприємствами. Моделі стратегічного управління. 

Імовірні вигоди від застосування стратегічного управління в практичній діяльності 

підприємств. Причини зростання значущості стратегічного управління для підприємств у 

ринкових умовах господарювання. Досвід та проблеми використання теорії стратегічного 

управління в процесі розвитку українських підприємств в ринкових умовах 

господарювання. 

 

Тема 5.2. Рівні стратегічних рішень та типологія стратегій підприємства 

Передумови для прийняття стратегічних рішень у процесі управління 

підприємством. Корпоративний, діловий, функціональний та операційний рівні 

стратегічних рішень. 

Характерні риси стратегій підприємства. Загальна типологія стратегій за рівнями 

стратегічних рішень. 

Стратегії підприємств різних галузей. Еталонні стратегії розвитку підприємства та 

стратегії його організаційного розвитку. 

Стратегії управління ресурсами підприємства (ресурсозабезпечення та 

ресурсозбереження) та особливості їх вибору. 

Виробнича стратегія підприємства та їх класифікація за: розвитком виробництва, 

використанням виробничого потенціалу, стадіями виробничої філософії тощо. 

Маркетингова стратегія підприємства та її субстратегії (ринкова, товарна, якості, ціни, 

просування, збуту). Стратегії управління персоналом. Стратегії наукових досліджень та 

розробок. 

Стратегії підприємств на іноземних ринках. 

 

Тема 5.3. Етапи стратегічного управління та особливості формування стратегії 

підприємства 

Основні етапи стратегічного управління: стратегічне планування, стратегічний 

аналіз; стратегічний вибір; реалізація стратегії. 

Місія підприємства та правила її формулювання в процесі стратегічного управління 

підприємством. Значення місії для підприємства з орієнтацією на стратегічний розвиток. 

Класифікація стратегічних цілей. Побудова дерева стратегічних цілей. Визначення 

факторів, що впливають на вибір стратегічних цілей. Формування системи стратегічних 

цілей і завдань. 

Альтернативні підходи стратегічних шкіл до формування стратегії підприємства. 

Сутність та принципи планування стратегій. Структура стратегічного плану та моделі 

стратегічного планування. 

 

Тема 5.4. Стратегічне планування 
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Принципи стратегічного планування. Значення стратегічного планування 

діяльності підприємства в умовах нестабільності зовнішнього оточення. Підходи до 

організації стратегічного планування у підприємстві. 

Процес стратегічного планування. Характеристика етапу цілеутворення. Вибір місії 

та правила її формування. Значення місії для підприємства з орієнтацією на стратегічний 

розвиток. Девіз та кредо підприємства. Класифікація стратегічних цілей. Фактори, які 

впливають на вибір стратегічних цілей. Сфери встановлення стратегічних цілей 

підприємства. 

 

Тема 5.5. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства 

Сутність та об’єкти стратегічного аналізу в процесі прийняття стратегічних рішень. 

Специфіка загального, галузевого, операційного та внутрішнього середовища 

підприємства. Типи зовнішнього середовища підприємства: змінне або нестабільне; 

вороже; різноманітне; технічно складне. Фактори впливу на нестабільність зовнішнього 

середовища. 

Особливості стратегічного аналізу середовища підприємств виробничої та невироб-

ничої сфер діяльності. Методи та моделі для проведення стратегічної діагностики 

середовища підприємства. 

Наукові підходи до визначення ступеня нестабільності зовнішнього середовища. 

Ризики ринкового середовища та їх роль у стратегічному управлінні підприємством. 

Методи та показники оцінювання ризиків ринкового середовища підприємства. 

Стратегічний аналіз галузевого середовища підприємства. Особливості галузевого 

розвитку у часі. Модель життєвого циклу галузі. Визначення ключових факторів успіху 

(КФУ) підприємства залежно від специфіки галузевого середовища. 

 

Тема 5.6. Стратегічний потенціал підприємства та формування його 

конкурентних переваг 

Поняття «стратегічний потенціал підприємства». Елементи стратегічного 

потенціалу підприємства та фактори впливу на його формування і розвиток. 

Методи та показники оцінювання стратегічного потенціалу підприємства. Розриви 

між стратегічними цілями та потенціалом підприємства. Особливості управління 

стратегічним потенціалом підприємств різних сфер економічної діяльності. 

Сутність, класифікація та основні характеристики конкурентних переваг підпри-

ємства. Ресурси та компетенції, як носії конкурентних переваг підприємства. 

Характеристика ключових компетенцій підприємства та методи їх ідентифікації. Основні 

способи (механізми) реконфігурації компетенцій підприємства. 

Організаційні здатності як необхідна база розвитку ресурсів та компетенцій 

підприємства. Рутини, їх місце в організаційних процесах та способи трансформації. 

Технології формування та розвитку конкурентних переваг підприємства. Концепція 

ланцюга формування вартості (цінностей). Вплив змін у стратегічному потенціалі підпри-

ємства на розвиток та зміцнення його конкурентних переваг на ринку. 

 

Тема 5.7. Види стратегічного управління 

Девіантний та превентивний характер системи управління. Системи управління в 

умовах стабільного, динамічного зовнішнього оточення та в умовах кризової ситуації. 

Поняття «сильних» і «слабких» сигналів зовнішнього середовища в процесі стратегічного 

управління підприємством. 

Ран жування управлінських завдань за ступенем терміновості рішення. 

Інформаційні компоненти системи стратегічного управління. 

Управління на засадах контролю, екстраполяції, передбачення змін. Управління на 

засадах гнучких екстрених рішень: управління шляхом реструктурування стратегічних 
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завдань; управління за слабкими сигналами; управління в умовах стратегічних 

несподіванок. 

Застосування різновидів стратегічного управління підприємствами України та 

інших країн світу в ринкових умовах господарювання. 

 

Тема 5.8. Портфельні стратегії та управління стратегічною позицією 

підприємства 

Поняття «портфель підприємства» у стратегічному управлінні та мета його 

розробки. Сутність портфельної стратегії підприємства та її різновиди залежно від 

галузевої привабливості та організаційної сили підприємства. 

Стратегічна позиція підприємства та стратегічні зони господарювання (СЗГ): 

поняття та характеристика. Параметри, які характеризують стратегічну позицію 

підприємства та СЗГ. Ключові фактори успіху СЗГ: види та характеристика. 

Стратегічна сегментація ринку в процесі управління стратегічною позицією 

підприємства. Визначення реальної та потенційної ємності ринку. 

Привабливість СЗГ та її оцінювання. Стратегічна гнучкість (зовнішня та 

внутрішня) та синергізм СЗГ. Використання матриць «Бостонської консультаційної 

групи», «Мак-Кінзі», «Shell»-DРМ, моделі АDL та інших для оцінювання стратегічної 

позиції підприємства та визначення стратегічно перспективних для нього напрямів 

розвитку/ дій на ринку. 

 

Тема 5.9. Генерування стратегій та умови їх реалізації 

Критерії вибору стратегічних альтернатив. Використання матричних моделей. 

Ансоффа, М. Портера та ін.) у процесі генерування стратегій підприємства. 

Стратегічний набір підприємства та вимоги до його формування. Поняття 

стратегічної прогалини. Специфічні напрями заповнення стратегічної прогалини. 

Умови реалізації стратегії, пов’язані з управлінською структурою, організаційною 

культурою та персоналом підприємства. Створення корпоративної культури для 

підтримки стратегії підприємства. Мотивація персоналу в процесі реалізації стратегії. 

 

Тема 5.10. Стратегічний контроль в процесі стратегічних перетворень на 

підприємстві 

Мета та завдання стратегічного контролю в управлінні діяльністю підприємства в 

ринкових умовах господарювання. Методи оцінювання обраних підприємством стратегій. 

Критерії та показники ефективності стратегій. 

Оцінювання доцільності впровадження стратегічних змін на підприємстві в процесі 

реалізації стратегії. Суть стратегічних перетворень та визначення їх рівня: стратегія, що 

триває; рутинні стратегічні зміни; обмежені зміни; радикальні стратегічні перетворення; 

зміна напрямку руху. Характеристика впливу різнорівневих стратегічних змін на 

підприємство. Масштаби стратегічних перетворень та особливості їх здійснення. 

Агенти змін, їх навички та основні завдання. Налагодження зворотного зв’язку в 

процесі стратегічного управління. Підготовка агентів змін середньої ланки. Шляхи 

подолання стереотипів, що загрожують змінам. Ментальні моделі агентів стратегічних 

змін. 

 

Список рекомендованої літератури до розділу «Стратегічне управління» 

 

1. Забродська Л. Д. Стратегічне управління: реалізація стратегії : навч. посіб. [для 

студ. вищ. навч. закл.] / Л.Д. Забродська. - X.: Консум, 2004. - 208 с. 

2. Василенко В.О. Стратегічне управління підприємством : навч. посіб. / В.О. 

Василенко, Т.І. Ткаченко. - 2-ге вид., виправл. і допов. - К.: Центр навч. л-ри, 2004. — 400 

с. 
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3. Ігнатьєва І.А. Стратегічний менеджмент : підручник /1.А. Ігнатьєва. - К. : Каравела, 

2008. -480 с. 

4. Нємцов В.Д. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. / В.Д. Нємцов, Л.Є. Довгань. - 

К.: ТОВ «УВПК ЕксОб», 2002. - 560 с. 

5. Осовська Г.В. Стратегічний менеджмент: теорія та практика : навч. посіб. [для 

студ. вищ. навч. закл.] / Г.В. Осовська, О.Л. Іщук, І.В. Жалінська. - К.: Кондор, 2003. - 194 

с. 

6. П’ятницька Г.Т. Управління підприємством в епоху глобалізму : монографія / Г.Т. 

П’ятницька. -К.:  Логос, 2006. - 568 с. 

7. Редченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі: навч. посіб. / К.1. Редченко. - 2-е вид., 

допов. - Л.: Новий Світ-2000 ; Альтаїр-2002,2003. - 272 с. 

8. Смолін І.В. Стратегічне планування розвитку організації : монографія / І.В. Смолін. 

- К.: КНТЕУ, 2004. - 346 с. 

9. Шершньова З.Є. Стратегічне управління : підручник / З.Є. Шершньова. - 2-ге вид-, 

переробл. і допов. - К.: КНЕУ, 2004. - 699 с. 

 

РОЗДІЛ VI. «ДЕРЖАВНЕ ТА РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» 

 

Тема 6.1. Основи теорії державного управління.  
Державне управління як системне суспільне явище. Системні характеристики 

державного управління. Теорія систем та управління.  

 

Тема 6.2. Державна влада та державне управління.  

Держава як суб’єкт управління суспільними процесами. Сутність сучасної 

держави. Основні риси держави. Категорія влади. Державне управління як система,  що 

розвивається. Рівні державного управління. 

 

Тема 6.3. Державне управління в окремих сферах суспільного розвитку. 

 Державне регулювання економіки, його цілі, функції, об’єкти. Роль держави у 

розвитку підприємництва. Особливості управління соціальною сферою. Державне 

управління в адміністративно-політичної сфери.  

 

Тема 6.4. державне управління на регіональному рівні.  

Регіональне управління: сутність, цілі та специфіка. Історичні форми управління 

регіональним розвитком. Державна регіональна політика та політика територіально-

адміністративних органів.  

 

Тема 6.5. Система органів державної влади в Україні.  

Історичний досвід державного управління в Україні. Конституційна модель 

розподілу влади в Україні. Верховна Рада та державне управління. Центральні органи 

виконавчої влади.  

 

Список рекомендованої літератури до розділу «Державне та регіональне 

управління» 

 

1. Воронкова В.Г Менеджмент в держаних організаціях: навч. посіб. / В.Г. 

Воронкова. - К.: Професіонал, 2014. - 256 с.  

2. Даниленко А.С., Юхименко П.І. Інституціоналізація публічного управління та 

адміністрування. – К.: ЦУЛ, 2018. – 320 с. 

3. Державне управління в Україні : навч. посіб. / за заг. ред. В.Б. Авер'янова. - К., 

1999. - 432 с.  

4. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / за 
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заг. ред. В.Б. Авер'янова. - К. : Факт, 2013. - 384 с.  

5. Мельник А.Ф. Державне управління : підручник / А.Ф. Мельник, О.Ю. 

Оболенський. -_- Лс. : Знання, 2009. - 582 с.  

6. Безверхнюк Т. М., Котова Н. О., Попов С. А. Управління проектами в публічній 

сфері: навчальний посібник / Т. М. Безверхнюк, Н. О. Котова, С. А. Попов / За заг. 

ред.Безверхнюк Т. М. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2011. - 344 с. 

7. Балабаєва З. В., Берегой Т. А. Управління регіональним розвитком: 

інституційноорганізаційний аспект: Навчальний посібник. - Одеса: ОРІДУ НАДУ,2009. - 

222 с. 

8. Державні капітальні вкладення: проблеми управління та шляхи їх вирішення на 

місцевому рівні: монографія / за заг. ред. Ю. Б. Молодожен. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2010. - 

312 с. 

9. Державне управління: основи теорії, історія і практика: Навчальний посібник / 

В.Д. Бакуменко, П. І. Надолішній, М. М. Іжа, Г. І. Арабаджи / За заг. ред. Надолішнього 

П.І., Бакуменка В. Д. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009. - 394 с 

10. Іжа М.М., Т.І. Пахомова, Я.О. Різникова. Організаційно-правові засади 

державного управління": Навчальний посібник. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2013. - 308 с. 

11. Кадрова політика і державна служба: терміни, поняття, схеми, афоризми, 

бібліографія: Словник-довідник / Укладач О. П. Якубовський. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 

2014. - 138 с. 

12. Козярик В. Державне управління і законність //Вісник Української Академії 

державного управління при Президентові України. - 1999. - № 3. - C. 57-61 

13. Молодожен Ю.Б. Планування розвитку територій : навч. посібн. / 

Ю.Б.Молодожен. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2010. - 284 с. 

14. Надолішній П. І. Теорія та історія державного управління (Опорний конспект 

лекцій до навчальної дисципліни): Навчальний посібник. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. - 

126 с. 

 

РОЗДІЛ VІІ. «ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ» 

 

Тема 7.1. Методологічні засади теорії організації.  
Сутність поняття «організація». 

Закони організації. Закони функціонування (статики) організації: закон композиції, 

закон пропорційності, закон найменших. Закони розвитку Ь(динаміки) організації: закон 

онтогенезу (перетворення), закон синергії, закон інформованості-упорядкованості, закон 

єдності аналізу й синтезу, закон самозбереження. 

Етапи розвитку організації: зародження, зростання, зрілості, старіння. Збереження 

рівноваги організації та її цілісності. 

 

Тема 7.2. Основні організаційні теорії та моделі.  

Організаційні теорії: класична організаційна теорія; теорії організаційної 

поведінки; теорія інститутів та інституційних змін; популяційно-екологічна (еволюційна) 

теорія; тектологія О. Богданова; ноосфера В. І. Вернадського. 

Еволюція теоретичних концепцій організації. Основні моделі організацій: органічна 

та механістична моделі. Сучасна організаційна парадигма: сутність, значення, зміст, 

практична спрямованість. 

 

Тема 7.3. Організація як система.  

Формування системних уявлень: Платон, Аристотель, Кант, А.Сміт. Системність як 

загальна властивість матерії. Системний підхід (погляд). Стан системи, властивості 

системи, поведінка системи, дія, подія. Будова систем: підсистема, елемент, структура, 

зв'язок. Атрибути зв'язку: спрямованість, сила, характер. 
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Класифікація систем. Загальна класифікація: абстрактні системи; конкретні 

системи; відкриті системи; закриті системи; динамічні системи; адаптивні системи; 

ієрархічні системи, їх характеристики. Класифікація за ознаками: за походженням; за 

описом змінних; за способом управління; за типом операторів. 

 

Тема 7.4. Організація як соціум.  

Соціальна організація і соціальна спільність. Людина як елемент соціальної 

системи. Активність і опірність соціальної організації. Загальні риси соціальної 

організації. 

Основні види соціальних організацій: формальна й неформальна організації. 

Механізми регулювання (регулятори) у соціальних системах: цільова управлінська 

дія, саморегуляція (самоуправління), організаційний порядок. 

 

Тема 7.5. Організаційний процес. 
Самоорганізація. Організаційна діяльність. Альтернативні парадигми 

організаційного процесу. Система управління - кібернетичний підхід. 

Принципи управління: принцип розімкненого управління; принцип розімкненого 

управління з компенсацією обурень; принцип замкненого управління; принцип 

однократного управління. Оптимізація управління.  

Сталість організації. Статична й динамічна сталість. Типи сталості: внутрішня, 

зовнішня й спадкова сталості; кількісна й структурна сталості. Несталий стан системи, 

Сталість і управління змінами. 

 

Тема 7.6. Зовнішнє й внутрішнє середовище організації.  

Внутрішнє середовище організації. Змінні всередині організації (внутрішні 

фактори): цілі, завдання, структура, технологія, люди. Культура та імідж  організації як її 

внутрішні фактори. Взаємозв'язок внутрішніх факторів.  

Зовнішнє середовище організації.  

 

Тема 7.7. Організаційне проектування.  

Концептуальні терміни: організаційна форма управління (ОФУ); відносини: 

децентралізація; стратегія; структура; виробнича структура; технологічна структура; 

зв'язок: структура управління; ланка управління; рівень управління. 

Сутність та етапи організаційного проектування. Переваги та недоліки традиційних 

організаційних форм управління. Переваги та недоліки адаптивних організаційних форм 

управління. Теоретичні засади створення й розвитку організаційних форм управління. 

Методологія проектування організаційних форм управління. Концептуальні підходи 

до проектування організаційних форм управління. Основні методологічні принципи 

проектування організаційних форм управління. Методи проектування організаційних 

форм управління. 

Технологія проектування організаційних форм управління.  

 

Тема 7.8. Культура організації.  

Зміст понять «культура» і «організаційна культура». Концептуальні підходи до 

формування організаційної культури. Моделі організаційної культури. 

Характеристики організаційної культури. Громадянська й корпоративна культури. 

Типологія організаційних культур. Визначальні фактори культури організації. 

Характеристика типів культури за ознакою конкуруючих цінностей: кланова, ієрархічна 

(бюрократична), ринкова та адхократична культури. 

Сучасна українська організаційна культура: джерела та основний зміст. 

 

Список рекомендованої літератури до розділу «Теорія організації» 
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9. Петрович Й.М. Теорія організації: підручник / Й.М. Петрович, Л.В.Галаз, 

К.В.Пропан. – Львів: Магнолія-2006, 2013. – 336 с. 

10. Смирнов З.А. Теория организации. - М. : Инфра-М, 2003. - 248 с. Теория 

организации / Т.Ю. Приходько, В.И. Приходько. - СПб. : Питер, 2004. - 269 с. 

11. Терещенко Т.В. Теорія організація: навч.посіб. / Т.В.Терещенко. – 

Хмельницький: ХУУП, 2015. – 335 с. 

 

РОЗДІЛ VIII. «САМОМЕНДЖМЕНТ» 

 

Тема 8.1. Теоретичні основи самоменджменту.  
Сучасні наукові погляди на сутність самоменеджменту. Концептуальний підхід до 

самоменеджменту Л. Зайверта. Концепція особистісних обмежень М. Вудкока і Д. 

Френсіса. Критерії ефективного самоменеджменту: вміння управляти собою, адекватні 

особистіші цінності, чіткі особистісні цілі, навички вирішення проблем, інноваційність, 

високий творчий потенціал, уміння навчати і розвивати професійні якості підлеглих. 

 

Тема 8.2. Особистість менеджера як об'єкт управління.  

Визначення ціннісних орієнтирів особистості. Життєва позиція особистості: 

активна, проактивна, пасивна. Ключові принципи визначення особистісних цілей 

менеджера. Загальні обмеження при виборі цілей. 

Саморозвиток особистості менеджера. Професійне та посадове зростання. 

Планування ділової кар'єри менеджера. 

Цільове планування роботи менеджера. Методи планування особистої діяльності 

менеджера. Основні стадії перспективного й оперативного планування особистої роботи 

менеджера. Традиційні й комп'ютерні засоби планування особистої роботи менеджера. 

 

Тема 8.3. Організація праці менеджера.  

Основні види розподілу та кооперації управлінської діяльності. 

Раціональний розподіл функцій між керівником та працівниками апарату 

управління. Визначення функцій заступника та рівня централізації управління.  

Методи нормування управлінської діяльності. Порядок розрахунку нормативів 

трудомісткості управління. Особливості часу як ресурсу. Таймменеджмент. Управління 

потоком відвідувачів, техніка їх прийому, особливості прийому з особистих питань. 

Раціоналізація телефонних розмов. 

 

Тема 8.4. Комунікації як інструмент праці менеджера.  
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Технологія проведення нарад та зборів. Цільові установки виступу. Структура і 

зміст виступу. Вибір форм візуалізації тексту виступу. Техніка презентації. Початок і 

кульмінація презентації. Критичні моменти під час виступу. 

Класифікація й основні функції переговорів. Проблемний підхід до проведення 

переговорів. Агресивний і пасивний підходи до проведення переговорів. Етапи підготовки 

і проведення переговорів. Тактика переговорів. Узгодження результатів переговорів. 

Оформлення результатів переговорного процесу. Засади ораторського мистецтва. 

 

Тема 8.5. Планування ділової кар'єри менеджера.  
Об'єктивні основи виникнення і розвитку управлінської праці. Зміст та особливості 

управлінської праці. Види та класифікація управлінської діяльності. Завдання менеджера в 

управлінні діяльністю підприємства.  Форми керівництва. Закони розвитку організації 

праці. Критерії оптимізації трудових процесів. 

Сутність, значення та завдання наукової організації праці на сучасному етапі. 

Основні принципи і напрями наукової організації праці менеджера. 

Основні вимоги до організації робочого місця менеджера. Класифікація робочих 

місць.  

 

Тема 8.6. Особисті якості менеджера та їх розвиток.  

Розвиток ініціативності, енергійності, уміння володіти ситуацією, стресостійкості. 

Розвиток уміння стимулювати та карати, критикувати людей. 

Конфлікти у діяльності менеджера: сутність і види. Закономірності взаємовідносин 

і поведінки людей у конфліктних ситуаціях.  

Прийоми поведінки менеджера у конфліктних ситуаціях. Стратегія і тактика 

взаємодії в конфліктних ситуаціях. Поведінка менеджера у конфліктних ситуаціях. 

Розвиток менеджера як особистості. Фактори впливу соціального оточення на 

формування професійно важливих якостей менеджера. Психологічні особливості стилів 

управління. Індивідуальний стиль управління. Авторитет керівника: суб'єктивна і 

об'єктивна значимість. Харизматична влада керівника.  

Тема 8.7. Розвиток ділових якостей менеджера.  

Формування профейсійно-ділових якостей менеджера: професійність; здатність 

генерувати корисні ідеї; здатність приймати нестандартні управлінські рішення та нести 

відповідальність за них; прагнення до професійного зростання; підприємливість; 

авторитетність; здатність до інновацій та виваженого ризику. Розвиток адміністративно-

організаційних якостей менеджера: оперативність; гнучкість управління; здатність 

стимулювати ініціативу; уміння доводити справу до завершення; інтернальність; уміння 

формувати команду та організовувати роботу підлеглих; здатність делегувати 

повноваження; уміння організовувати час. 

 

Тема 8.8. Соціальні ролі менеджера.  

Розвиток соціально-психологічних якостей менеджера: управлінська культура; 

розум; ерудиція; культура ділового спілкування; лідерські здібності; колегіальність; 

толерантність; оптимізм; екстравертність; інтелектуальність; емоційна стійкість; почуття 

гумору; вміння створювати власний імідж. Розвиток моральних якостей менеджера: 

порядність,  людяність, чесність; повага до гідності людей; готовність допомагати; 

громадянська позиція; інтелігентність; національна свідомість. 

 

Тема 8.9. Розвиток управлінського потенціалу.  

Сутність, види, напрями розвитку менеджерського потенціалу. Психофізіологічний 

потенціал. Інтелектуальний потенціал особистості. Творчий потенціал особистості. Типи 

творчої особистості. Процес самореалізації особистості в одному або декількох соціально 

зумовлених видах творчої діяльності. Бар'єри щодо розвитку творчого потенціалу 
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менеджера. Характеристика керівника з творчим підходом до виконання посадових 

обов'язків. Творче вирішення управлінських проблем. 
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Критерії оцінювання 

Тест як метод передбачає технологію вимірювання, яка включає в себе 

розробку системи тестових завдань із заданими якісними та кількісними 

характеристиками для об’єктивного і надійного оцінювання навчальних 

досягнень досліджуваних, стандартизовану процедуру проведення 

тестування, методи статистичної обробки, аналізу та інтерпретації отриманих 

результатів.У тестах форма завдань стандартизована. Тести гетерогенні 

полідисциплінарного типу. 

Пропонована кількість тестів – 40.На кожне запитання пропонується 4 

варіанти відповідей, з яких одна – правильна.Правильна відповідь оцінюється 

3 балами. Необхідний мінімум  дорівнює 20балам. Тестування рейтингове. 
 


