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РОЗДІЛ 1.  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Предмет навчальної дисципліни 

 

Узагальнена й інтегрована сукупність управлінських відносин у 

підсистемах організації, її стосунки із зовнішнім середовищем та загальні 

закономірності, принципи формування, функціонування та розвитку системи 

управління організацією; управлінські відносини.  

 

Мета навчальної дисципліни 

 

Систематизація й формування комплексу знань у сфері управління 

організацією (підприємством) з позиції системного підходу: вивчення 

підприємства як соціально-економічної системи, основними параметрами 

якої є цільове призначення, правові та нормативні засади діяльності, ресурси, 

процеси і структура, розподіл праці та ролей, соціальні відносини, що 

формують її організаційну культуру і забезпечують синергічний ефект 

діяльності. 

 

Основні завдання 

 

Підготовка студентів з питань суті менеджменту й підприємства, 

взаємозв’язок його внутрішніх елементів та зовнішнього середовища; 

особливість менеджменту на різних етапах життєвого циклу підприємства; 

специфіка управління різновидами підприємств та їх об'єднань; соціально-

психологічні аспекти управлінської діяльності; ефективність управління 

підприємством; управління ризикозахищеністю підприємства, ознак та 

причин виникнення кризових ситуацій та ризику; стратегія розвитку 

організації та критеріїв її вибору;  напрямки організаційного розвитку 

підприємства; створення та реєстрація підприємств різної організаційно-

правової форми; організація основних видів управлінської діяльності; 

інтегральна оцінка факторів ризику та антикризового управління; аналіз 

ефективності управління та управлінського консультування. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі  

 

Теоретико-методологічною базою вивчення цієї дисципліни є такі 

навчальні дисципліни, як: «Філософія», «Статистика», «Фінанси суб’єктів 

підприємництва», «Бухгалтерський облік», «Фінанси зовнішньоекономічної 



діяльності» та передує вивченню навчальних дисциплін: «Фінансовий 

ринок», «Банківська система», «Страхування», «Міжнародні фінанси».   

 

Вимоги до знань і умінь 

а) знати:  

– предмет, завдання і зміст дисципліни;  

– теоретико-методологічні засади менеджменту організацій;  

– економічну сутність, роль в економіці, характеристики і типи 

організацій;  

– напрями підвищення конкурентоспроможності організації та особистої 

ефективності менеджерів. 

 

б) уміти:  

– аналізувати чинники динамічного бізнес-середовища організації;  

– приймати фахові рішення у процесі проектування і вдосконалення 

організаційної та виробничої структури підприємств;  

– розроблювати стратегію розвитку організації та забезпечувати її 

реалізацію; 

– координувати діяльність служб і підрозділів організації у сфері 

управління фінансами, виробництвом, інноваціями, інвестиціями, 

персоналом, маркетингом; 

– застосовувати сучасні технології управління організаційними 

процесами і організаційною поведінкою персоналу;  оцінювати ефективність 

розвитку організацій. 

 

 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати 

необхідний рівень сформованості вмінь: 

 

Назва рівня 

сформованості 

вміння 

Зміст критерію рівня 

сформованості вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою 

2. Алгоритмічний 
Вміння використовувати знання в практичній діяльності при 

розв’язуванні типових ситуацій 

3. Творчий 

Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання 

для розв’язання нестандартних завдань та проблемних 

ситуацій 

 

Навчальна програма складена на 4 кредити. 

Форми контролю екзамен. 



 

РОЗДІЛ 2.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 

Номер 

теми 
Назва теми 

1. Менеджмент: сутність, роль та методологічні основи. 

2. Розвиток менеджменту як науки управління 

3. Принципи менеджменту, закони та закономірності. 

4. Функції менеджменту 

5. Система та процес управління 

6. Систематизація та планування в менеджменті 

7 Організування як загальна функція менеджменту 

8. Організація взаємодії як функція менеджменту. М 

9. Мотивування як загальна функція менеджменту. 

10. Контролювання як загальна функція менеджменту. 

11 Інноваційний менеджмент у системі управління 

12. Керівництво та лідерство. 

13 Управління конфліктами, змінами і стресами 

14. Системи інформаційного забезпечення менеджменту 

15. Організаційна ефективність менеджменту – способи та критерії 

визначення  

16. Результативність та ефективність системи менеджменту 
 

 



РОЗДІЛ 3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ТЕМА 1. МЕНЕДЖМЕНТ: СУТНІСТЬ, РОЛЬ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ 

ОСНОВИ 

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.  

 

ТЕМА 2. РОЗВИТОК МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК НАУКИ УПРАВЛІННЯ 

Передумови виникнення науки управління. Існуючі парадигми 

менеджменту. Класичні та неокласичні теорії менеджменту.  

Особливості формування сучасної моделі менеджменту в Україні. 

 

ТЕМА 3. ПРИНЦИПИ МЕНЕДЖМЕНТУ, ЗАКОНИ ТА 

ЗАКОНОМІРНОСТІ 

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. ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ 

Поняття функцій менеджменту. Функції менеджменту як види 

управлінської діяльності. Особливості формування функцій менеджменту. 

Класифікація і характеристика функцій менеджменту. Загальні (основні), 

конкретні (спеціальні) функції менеджменту. Динамічний взаємозв’язок 

конкретних і 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 5. СИСТЕМА ТА ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ 

Процес управління як система 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 6. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ В МЕНЕДЖМЕНТІ 

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

взаємозв’язок. Основні елементи системи планування. Етапи процесу 

планування. Політика, плавила, процедури. 

Класифікація цілей організації. Процес постановки цілей. 

 

ТЕМА 7. ОРГАНІЗУВАННЯ ЯК ЗАГАЛЬНА ФУНКЦІЯ 

МЕНЕДЖМЕНТУ 

Сутність функції організування та її місце в системі управління. Поняття 

та складові організаційної діяльності.  

Повноваження, обов’язки, відповідальність. Процес делегування 

повноважень і відповідальності. Типи повноважень: лінійні, функціональні. 

Вертикальна та горизонтальна структуризація управління. Скалярний процес. 

Вертикальна координація: прямий контроль, стандартизація. Горизонтальна 

координація: взаємні комунікації, тимчасові робочі групи, комісії. 

Департаменталізація. Взаємодія структур організації.  

 

 

ТЕМА 8. ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ЯК ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ.  

Поняття організації взаємодії як функції менеджменту. Владні 

повноваження, відповідальність і делегування. Організаційні структури 

управління.  

 

ТЕМА 9. МОТИВУВАННЯ ЯК ЗАГАЛЬНА ФУНКЦІЯ 

МЕНЕДЖМЕНТУ 

Значення людського фактора в управлінні 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 процесний підходи. Зіставлення теорій 

мотивування. Засоби мотиваційного впливу. Стимулювання праці: цілі, 

принципи, види, форми.  

 



ТЕМА 10. 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. Зворотний зв'язок під час контролю. Види управлінського 

контролювання.  

 

ТЕМА 11. ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У СИСТЕМІ 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 
 

Економічна сутність інновацій, їх специфіка, класифікація та 

взаємозв’язок. Мета, завдання і функції інноваційного менеджменту. Сфери 

дії інноваційних процесів на підприємстві. Вибір інноваційної стратегії та 

управління нею на підприємстві. Управління виробничими інноваційними 

технологіями. Управління інноваційними та дослідницькими проектами. 

Ефективність використання інновацій. 

 

ТЕМА 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. Типологія лідерів. Поняття стилю керування та 

континууму стилів керування. Характеристика та класифікація стилів 

керування. Фактори та передумови формування стилів керівництва. Критерії 

оцінки стилю менеджера. 

Загальна характеристика моделі сучасного менеджера. 

 

ТЕМА 13. УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ, ЗМІНАМИ І СТРЕСАМИ 

Природа конфлікту в організації. Типи конфліктів. Причини конфлікту. 

Управління конфліктною ситуацією (структурні методи, міжособистісні 

стилі вирішення конфліктів) управління конфліктами, організаційними 

змінами і стресами. 

 

ТЕМА 14. СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ 

Система інформаційного забезпечення менеджменту, елементи системи 

інформаційного забезпечення менеджменту, методологічні передумови 

виникнення інтегрованих систем інформаційного забезпечення менеджменту. 

Відмінності між інтегрованими системами інформаційного менеджменту та 

інших інформаційних систем.  

 



ТЕМА 15. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЕФЕКТИВНІСТЬ – СПОСОБИ ТА 

КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ 

 

Визначення терміну «організаційна ефективність». Підходи до 

вивчення організаційної ефективності – цільовий, системний і вибірковий. 

Види ефективності: зовнішня, загальна, ринкова, стратегічна (цільова), 

витратна, оперативна, ефективність інноваційного проекту. Критерії 

організаційної ефективності. Монокритеріальний і полікритеріальний підхід 

до формування організаційної ефективності. Система критеріїв, за якими 

може оцінюватись ефективність діяльності організації. Результативність 

системи менеджменту. Ефективність системи менеджменту. Витрати на 

управління.  

 

ТЕМА 16. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ 

МЕНЕДЖМЕНТУ 
 

Визначення поняття «результат». Обґрунтування необхідності 

формування критеріїв оцінки результативності й механізмів їх забезпечення. 

Результативність. Фактори, що впливають на результативність організації. 

Система управління результатами. Схема результативності організаційної 

системи.  
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