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Методичні рекомендації містять пояснювальну записку, методичн 

рекомендації до опанування окремих тем навчального курсу та дидактичн 

матеріали до його виконання з навчальної дисципліни «Менеджмен' 

організацій», рекомендації до виконання контрольної роботи, варіанті 

контрольних робіт, питання для самоконтролю, список літератури.



1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент організацій» є 
інтегрована сукупність управлінських відносин у підсистемах організації, її стосунки з 
зовнішнім середовищем; загальні закономірності, принципи формування, функціонування 
та розвитку системи корпоративного управління; характеристики основних елементів 
організаційного та економічного механізмів управління утвореннями корпоративного 
типу; методи і процеси управління змінами та проектами в організації; відносини, що 
формуються в процесі планування, управління, забезпечення й поліпшення якості в рамках 
системи менеджменту якості організації.

Мета викладання навчальної дисципліни «Менеджмент організацій» полягає в тому, 
щоб опанувати систему теоретичних знань, умінь та практичних навичок в галузі 
менеджменту організацій, корпоративного управління, управління змінами, проектами та 
якістю в організації.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Менеджмент організацій» є:
- формування у майбутніх фахівців сучасного системного мислення, комплексу 

спеціальних знань у галузі управління підсистемами організації на всіх стадіях життєвого 
циклу організації у взаємозв’язку із зовнішнім середовищем організації та основних 
проблем управління організацією в умовах ринкової економіки;

- вивчення сутності змін та природи їх виникнення, формування у студентів 
наукового світогляду та знань технології, методів управління змінами в організації, 
вивчення особливостей функціонування організацій в умовах безпосередніх змін;

- ознайомлення із сутністю та принципами корпоративного управління; вивчення 
фінансових аспектів розміщення, обігу та емісії цінних паперів; опрацювання проблем 
реорганізації акціонерних товариств, вивчення питання фінансового менеджменту у 
системі корпоративного управління;

- формування теоретичних знань і практичних навичок реалізації основних функцій 
управління проектами, набуття навичок адаптації та впровадження проектних рішень в 
практичну діяльність;

- формування комплексу знань щодо базових принципів, категорій, методів та 
інструментів управління якістю в сучасних організаціях, формування уяви про системну 
організацію процесів управління якістю на підприємстві, що відповідає вимогам 
міжнародних стандартів.

Дисципліна “Менеджмент організацій” інтегрує різні дисципліни менеджменту для 
спрямування їх в єдиний процес управління організаціями.

Підготовка фахівців у сфері менеджменту відбувається в умовах зростаючих вимог, 
що висувають на порядок денний нові соціально-економічні реалії. На сучасному етапі 
соціально-економічного розвитку України питання якісного адміністрування ділових 
процесів є актуальними і мають принципово важливе значення. Вони нерозривно пов'язані 
із виробництвом конкурентоспроможної продукції, ефективністю виробництва та 
розвитком зовнішньоекономічних зв'язків.

Мета викладання дисципліни «Менеджмент організацій» - формування 
професійних менеджерів, які володіють сучасними знаннями, навичками та вміннями в 
галузі бізнесу, які здатні ефективно управляти компаніями на конкурентних ринках. 
Оволодіння теорією, методологією та механізмом ділового адміністрування.



В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: методологію та теорію 
адміністративного менеджменту, методи управління бізнесом в умовах конкуренції, 
ризику; основні поняття, визначення та терміни, які використовуються в процесі 
управління організаціями різних галузей та форм власності; призначення функціональних 
підсистем та склад елементів внутрішнього середовища організації; закони, принципи та 
методи ефективного управління організацією на всіх стадіях її життєвого циклу; форми та 
методи організації робіт із забезпечення а управляння якістю продукції; особливості 
функціонування організацій в умовах безперервних змін; закономірностей стратегії 
бізнесу та становлення організаційної концепції підприємства, методів га процедур 
управління організації; науково-методичне підґрунтя опанування основних інструментів 
управління проектами в організації; технології та методи управління змінами в 
організаціях; сутність змін та природу їх виникнення.

Вміння та навички, які повинен здобути студент у процесі вивчення дисципліни, 
полягають у наступному: вміти систематизувати і використовувати знання з 
прогнозування діяльності, розробки стратегічних планів та програм, управління 
складними бізнес-процесами; мати навички налагоджування комунікацій та партнерства 
для розвитку бізнесу; вміти використовувати основні елементи та принципи 
корпоративного контролю, механізм його здійснення в діяльності підприємств; вміти 
застосовувати теоретичні аспекти корпоративного управління в практичній діяльності; 
мати навички застосування методів оцінювання економічної ефективності 
корпоративного управління.

2. Зміст навчальної дисципліни
Змістовний модуль 1 Менеджерська діяльність в системі господарювання 

Тема 1 Менеджерська діяльність в системі господарювання 
Тема 2 Концептуальні підходи до вибору і проектування систем менеджменту.
Тема 3 Моделювання систем менеджменту

Змістовний модуль 2. Організаційні форми підприємств 
Тема 4 Організаційні форми підприємств і їх еволюція в світовому просторі 
Тема 5 Створення підприємств та їх об’єднань
Тема 6 Ефективність управління організацією: економічні та соціальні аспекти.

Змістовний модуль 3 Управління ефективністю організацій 
Тема 7. Типологія видів і класифікація менеджменту.
Тема 8. Функціональний менеджмент.
Тема 9 Діагностика і управління ефективністю організації

Змістовний модуль 4. Управління конкурентоспроможністю організацій 
Тема 10. Формування організаційної культури
Тема 11. Концептуальні підходи до проектування організаційних форм управління
Тема 12. Управління організаціями в умовах змін
Тема 13 Управління конкурентоспроможністю підприємств

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 години / 4кредити ЕСТ8..

3. Програма навчальної дисципліни
Змістовний модуль 1. Менеджерська діяльність в системі господарювання 

Тема 1. Менеджерська діяльність в системі господарювання
Сутність і роль менеджменту у розвитку суспільства. Зміст менеджменту як 

процесу управління. Відмінності науки менеджменту від мистецтва менеджменту.



Характеристика змісту і особливостей діяльності менеджера як фахівця управління. Зміст 
законів менеджменту. Положення основних принципів менеджменту.

Підприємництво як особлива форми економічної активності. Цілі менеджерської 
діяльності. Суб’єкти підприємницької діяльності. Менеджер як основна особа 
економічного процесу. Об’єкти господарської діяльності. Роль підприємництва в 
суспільстві. Свобода у здійсненні менеджерської діяльності. Гарантії прав підприємців з 
боку держави. Логіка менеджерської діяльності. Менеджерська ідея. Джерела формування 
нових менеджерських ідей. Методи пошуку менеджерських ідей. Банк підприємницьких 
ідей. Менеджерські дослідження та розрахунки. Мотиви менеджерської діяльності. Зв'язок 
менеджменту з різними теоріями мотивації.

Тема 2. Концептуальні підходи до вибору і проектування систем менеджменту.
Системне управління організацією Концепція системного підходу у менеджменті 

підприємства. Основні закономірності та принципи системного підходу. Характерні 
ознаки підсистем підприємства. Елементи керованої та керуючої підсистем. Ситуаційні 
фактори. Ефект синергії. Принцип системності сучасної організації. Функціональний 
підхід до менеджменту. Особливості ситуаційного підходу до управління. Предметний 
підхід до управління. Процесний підхід до управління. Менеджмент підприємства як 
процес. Сутність процесу управління і його елементи. Особливості, що притаманні 
процесу управління. Особливості результативного та дієвого підходів в управлінні. 
Еоловні форми і роль технології в проектуванні організації. Фактори впливу на 
стратегічні зміни в організації. Еоловні форми проектування організації, їх переваги та 
недолік. Елементи проектування організацій. Вертикальні та горизонтальні, формальні та 
неформальні зв'язки. Централізація та децентралізація:, переваги та недоліки.

Тема 3. Моделювання систем менеджменту
Теорія моделей в економетричному вимірі. Основні етапи побудови 

економетричних моделей. Види моделей і сфери їх використання. Концепція моделі 
«дерево цілей». Модель Форрестера, методи і етапи її побудови. Цільові управлінські 
моделі. Функціональні ^правлінські моделі. Модель організації «7-Б» як приклад 
соціально-орієнтованої моделі. Модель управління за результатами. Модель 
механістичної конструкції організації. Модель ієрархічної організації. Моделі 
громадських організацій. Поведінкові та адміністративні моделі. Необхідність 
організаційних змін. Організація управлінської роботи за принципами Демінга. Модель 
організації «алмаз» Е. Лівітта.

Змістовний модуль 2. Організаційні форми підприємств
Тема 4. Організаційні форми підприємств і їх еволюція в світовому просторі
Міжнародна класифікація підприємств за різними ознаками.
Види підприємств в Україні. Поняття господарського товариства згідно з чинним 

законодавством України. Загальні особливості господарських товариств. Поняття та 
порядок створення підприємств і організацій. Особливості холдингової компанії. 
Обмеження у створенні та функціонуванні холдингових компаній. Поняття "промислово- 
фінансова група". Склад промислово-фінансової групи: головне підприємство та 
учасники. Особливості створення промислово-фінансової групи. Мале підприємство 
Підприємства, що засновані на приватній власності. Підприємства, що засновані на 
колективній власності. Підприємства, що засновані на комунальній власності.



Визначення кластера: основні фактори для створення кластера. Кластери і їх характерні 
риси. Бізнес-центри, мета їх створення. Основні типи бізнес-інкубаторів. Організаційно- 
правові структури що можуть входити до складу технологічних парків. Основні цілі 
діяльності та завдання науково-технологічних парків. Особливості технологічних полісів.

Тема 5. Створення підприємств та їх об’єднань
Суть, ознаки та етапи виникнення господарського товариства. Етапи створення 

відкритого акціонерного товариства. Поняття спільного підприємства (СП) та особливості 
і етапи його створення. Державне підприємство та органи управління ним. Управління 
казенним підприємством.

Тема 6. Ефективність управління організацією: економічні та соціальні 
аспекти.

Управління ефективністю підприємства. Теоретичні основи ефективності розвитку 
підприємства в ринкових умовах. Значення ефективності, її критерії. Ресурсно- 
потенціальний підхід до оцінки ефективності системи менеджменту. Оцінка ефективності 
управління. Управління економічним потенціалом підприємства. Цільові програми 
управління продуктивністю та розвитком.

Змістовний модуль 3. Управління ефективністю організацій
Тема 7. Типологія видів і класифікація менеджменту.
Промисловий менеджмент. Бюджетний менеджмент. Податковий менеджмент. 

Муніципальний менеджмент. Регіональний менеджмент. Екологічний менеджмент. 
Банківський менеджмент. Менеджмент соціальної сфери. Менеджмент в освітянській 
сфері

Типи менеджменту за сферами управління в організації. Менеджмент організацій. 
Стратегічний менеджмент. Адміністративний менеджмент. Фінансовий менеджмент. 
Операційний менеджмент. Логістичний менеджмент. Менеджмент
конкурентоспроможності» Менеджмент продуктивності. Менеджмент якості. Менеджмент 
персоналу. Мотиваційний менеджмент. Менеджмент оплати праці. Кадровий 
менеджмент. Маркетинговий менеджмент. Інвестиційний менеджмент. Інноваційний 
менеджмент. Антикризовий менеджмент. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. 
Ризик-менеджмент. Само-менеджмент. Корпоративний менеджмент. Ситуаційний 
менеджмент.

Тема 8. Функціональний менеджмент.
Фінансовий менеджмент і його основні функції. Операційний менеджмент. 

Операційна система організації і управління нею. Логістичний менеджмент в системі 
управління організацією. Менеджмент продуктивності. Методи та моделі менеджменту 
продуктивності. Управління якістю. Функції та методи менеджменту якості.

Менеджмент персоналу і його концепції. Мотиваційний менеджмент і його засади. 
Види мотивації в управлінні.

Тема 9 Діагностика і управління ефективністю організації
Суть, ціль та об'єкт управлінської діагностики. Типи і види діагностики. 

Характеристика діагностики як процесу. Управлінська діагностика. Діагностика кризи 
розвитку підприємства. Характеристика етапів та методів діагностики.

Поняття економічної ефективності. Основні критерії, які використовуються для



багатокритеріальної оцінки ефективності соціаньних систем. Основні групи, що 
відображають головні напрямки оцінки ефективності. Фактори ефективності 
підприємства.

Характеристика основних компонентів аналізу головних факторів економічності 
підприємств. Складові оцінки ефективності функціонування підприємств. Характеристика 
понять ефективності та ефекту. Система показників оцінки економічної ефективності. 
Суть ресурсно-потенціального підходу до оцінки ефективності Критерії активізації 
діяльності працівників у процесі управління.

Характеристика компетентності як основної якості, якою повинні володіти 
менеджери. Критерії оцінки управлінської праці. Основні підходи до визначення 
ефективності управління. Показники і критерії ефективності організації управління. 
Оцінка ефективності заходів з удосконалення організації управління. Показники, які 
характеризують економічну ефективність управлінського персоналу. Визначення 
загальних річних витрат на управління виробництвом і методів оцінки їх ефективності.

Змістовний модуль 4. Управління конкурентоспроможністю організацій
Тема 10. Формування організаційної культури
Сутність, основні елементи організаційної структури і вимоги до неї. Послідовність 

дій при проектуванні організаційної структури управління. Особливості основних видів 
організаційних комунікацій. Сутність і основні функції організаційної культури як 
інструменту управління. Порядок дій менеджера із формування організаційної культури 
підприємства.

Управління організаційними комунікаціями. Зміст процесу комунікацій. Види 
організаційних комунікацій. Проведення ділових нарад. Підготовка і проведення ділових 
переговорів. Порядок підготовки і проведення ділових переговорів. Аналіз результатів 
ділових переговорів. Прийоми здійснення ділових переговорів.

Тема 11. Концептуальні підходи до проектування організаційних форм 
управління

Концептуальні підходи до проектування організаційних форм управління. Основні 
принципи і методи проектування організаційних форм управління. Методологічні 
принципи проектування ОФУ. Методи проектування ОФУ. Процес формування. 
Організаційної структури. Документальне оформлення проекту створення організаційної 
форми управління.

Тема 12. Управління організаціями в умовах змін
Економічна сутність кризи розвитку підприємства. Основні причини (фактори) 

виникнення кризових явиш. Наслідки кризових явищ на підприємстві. Типологія кризових 
ситуацій. Основні положення антикризового управління підприємством. Сутність 
господарського ризику в управлінні підприємством. Поняття ризикової ситуації і 
невизначеності в управлінні підприємством. Види ризику в діяльності підприємства: 
надзвичайної діяльності підприємства; фінансової діяльності підприємства; інвестиційної 
діяльності підприємства; виробничої діяльності підприємства; збутової діяльності 
підприємства; управлінської діяльності підприємства. Призначення аналізу ризику і його 
основні методи. Управління ризиком і його основні методи. Ризик-менеджмент на 
підприємстві і його основні методи. Поняття ризикозахищеності підприємства. 
Характеристика ризикозахищеності: надзвичайної діяльності підприємства; фінансової



діяльності підприємства; інвестиційної діяльності підприємства; збутової діяльності 
підприємства; основної діяльності підприємства; управлінської діяльності підприємства 
(основні принципи). Ризик-менеджмент. Сутність ризик-менеджменту в умовах 
невизначеності діяльності підприємства. Класифікація ризиків. Основні принципи та 
напрями управління ризиками. Методи аналізу ризиків.

Тема 13 Управління конкурентоспроможністю підприємств
Поняття та види конкурентоспроможності. Конкурентні стратегії та впливовість 

конкурентних сил. Модель менеджменту систем якості підприємства. Основні поняття 
конкурентоспроможності. Експертні методи оцінки конкурентоспроможності. 
Відмінність поняття „конкурентоспроможність товару" та „конкурентоспроможність 
підприємства". Фактори конкурентоспроможності підприємства.. Фактори, що підлягають 
аналізу при дослідженні зовнішнього середовища підприємства. Основні конкурентні 
переваги торговельного підприємства. Фактори, які визначають вибір магазину.

Основні характерні риси поняття конкурентоспроможності. Основні критерії та 
напрямки оцінки конкурентоспроможності. Методи оцінки конкурентоспроможності 
підприємства. Визначення конкурентних стратегій. Можливі конкурентні стратегії лідера 
ринку. Відмінність відкритої цінової конкуренції від прихованої. Методи відкритої 
цінової конкуренції. Конкуренція "за якістю". Методи конкуренції "за умовами продажів". 
Законні методи нецінової конкуренції. Недобросовісна конкуренція згідно з чинним 
законодавством України. Мета здійснення моніторингу конкурентів.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви тем
Кількість годин

Денна форма Заочна форма
всього у тому числі всього у тому числі

л. сем. ІН Д . с.р. л. сем. ІН Д . с.р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Змістовний модуль 1 Менеджерська діяльність в системі господарювання
Тема 1 Менеджер
ська діяльність в 
системі господарю
вання

7 1 1 5 7,5 0,5 7

Тема 2 Концептуа
льні підходи до 
вибору і проекту
вання систем мене
джменту.

7 1 1 5 8,5 0,5 1 7

Тема 3 Моделюван
ня систем менедж
менту

10 2 2 6 10 1 1 8

Разом за ЗМ 1 24 4 4 16 26 2 2 22

Змістовний модуль 2. Організаційні форми підприємств
Тема 4 Організаці
йні форми підпри
ємств і їх еволюція 
в світовому прос
торі

10 2 2 6 10 1 1 8

Тема 5 Створення 10 2 2 6 10 1 1 8



підприємств та їх 
об’єднань
Тема 6 Ефектив
ність управління 
організацією: еко
номічні та соціаль
ні аспекти.

10 2 2 6 10 1 1 8

Разом за ЗМ 2 ЗО 6 6 18 зо 3 3 24
Змістовний модуль 3. Управління ефективністю організацій

Тема 7. Типологія 
видів і класиці- 
кація менеджменту.

9 2 2 5 8 0,5 0,5 7

Тема 8. Функціо
нальний менед
жмент.

9 2 2 5 9,5 0,5 1 8

Тема 9 Діагно
стика і управління 
ефективністю орга
нізації

9 2 2 5 8,5 1 0,5 7

Разом за ЗМ 3. 27 6 6 15 26 2 2 22
Змістовний модуль 4. Управління конкурентоспроможністю організацій

Тема 10. Формува
ння організаційної 
культури

9 2 2 5 8,5 0,5 1 7

Тема 11. Концепту
альні підходи до 
проектування орга
нізаційних форм 
управління

9 2 2 5 9 0,5 0,5 8

Тема 12. Управлін
ня організаціями в 
умовах змін

9 2 2 5 8,5 1 0,5 7

Тема 13 Управлін
ня конкурентосп
роможністю підпр.

9 . 2 2 5 9 1 1 7

Разом за ЗМ 4 36 8 8 20 35 3 3 29
Разом за ЗМ 120 24 24 69 117 10 10
Екзамен 3 3
Всього годин 120 24 24 69 120 10 10 97

5. Самостійна робота

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1. Менеджерська діяльність в системі господарювання
1 Тема 1. Менеджерська діяльність в системі господарювання 5
2 Тема 2. Концептульні підходи до вибору і проектування систем 

менеджменту.
5

3 Тема 3. Моделювання систем менеджменту 6
2. Організаційні форми підприємств

4 Тема 4. Організаційні форми підприємств і їх еволюція в 
світовому просторі

6



5 Тема 5. Створення підприємств та їх об’єднань 6
6 Тема 6. Ефективність управління організацією: економічні та 

соціальні аспекти.
6

3. Управління ефективністю організацій
7 Тема 7. Типологія видів і класифікація менеджменту. 5
8 Тема 8. Функціональний менеджмент. 5
9 Тема 9 Діагностика і управління ефективністю організації 5

4. Управління конкурентоспроможністю організацій
10 Тема 10. Формування організаційної культури 5
11 Тема 11. Концептуальні підходи до проектування організаційних 

форм управління
5

12 Тема 12. Управління організаціями в умовах змін 5
13 Тема 13 Управління конкурентоспроможністю підприємств 5

Разом 69

На самостійну роботу студентів денної форми навчання відводиться 69 годин, а 
заочної 97 годин.

Передбачаються такі види робіт:
1. Підготовку до практичних занять;
2. Підготовку до семінарських занять;
3. Підготовку і захист письмових індивідуальних робіт: рефератів (II семестр), 
індивідуальної пошукової інформаційної роботи (II семестр);
4. Письмове виконання контрольних робіт. Контрольна робота є комплексним завданням, 
в якому містяться два теоретичних і одне аналітико-ситуаційне завдання, виконання якого 
розвиває самостійність аналітичної обробки аналітичної інформації;
5. Підготовку до підсумкового контролю знань за контрольними питаннями.

Важливе значення в керівництві самостійною роботою студентів відводиться 
індивідуальним та груповим консультаціям, їх мета -допомогти студентам у вивченні того 
чи іншого питання, в правильній організації самостійної роботи над вивченням 
предмета.Успішність підготовки до
практичних занять і складання заліку значною мірою залежить від організації 
самостійної роботи.

Для здійснення самостійної роботи студентам рекомендується ознайомитись з 
навчально-методичною літературою, перелік якої наведено в списку рекомендованої 
літератури, а також публікаціями періодичних видань. Рекомендовану літературу 
необхідно вивчати систематично, згідно із списком і в такій послідовності:

а) ознайомитись за навчальною програмою із змістом кожної теми;
б) засвоїти навчальний матеріал, що відноситься до конкретної теми;
в) дати відповідь на контрольні запитання відповідної теми;
г) виписати всі незрозумілі питання для розгляду їх на консультації.
При вивченні навчального матеріалу необхідно використовувати звіти підприємств 

і інші джерела інформації, аналізуючи зміни показників за методикою, поданою в 
підручниках. За результатами контролю студентам виставляють оцінки в журналах 
поточної успішності за бальною системою модульно-рейтингового контролю.

6. Завдання для самостійної роботи
6.1. Загальна структура самостійної роботи

Згідно робочій програмі дисципліни загальний обсяг самостійної роботи студентів



складає 69 год. Самостійна робота виконується за наступними розділами:
6.1 Опрацювання лекційного матеріалу
6.2 Опрацювання окремих розділів програми, які не викладалися на лекціях
6.3 Підготовка до практичних занять
6.4 Виконання індивідуальної контрольної роботи (для заочного відділення)
6.5 Самостійне виконання курсової роботи
6.2. Опрацювання лекційного матеріалу
Протягом навчального семестру кожен студент повинен систематично самостійно 

проробляти теоретичні матеріали, які викладаються на лекційних заняттях. Контроль 
засвоєння лекційного матеріалу здійснюється шляхом проведення опитування на лекціях 
та практичних заняттях, при проведенні поточного та підсумкового контролю.

При засвоєнні лекційного матеріалу студенти користуються навчальною 
літературою та навчально-методичними матеріалами, перелік яких рекомендується 
провідним викладачем.

6.3. Опрацювання окремих розділів програми, які не викладались на лекціях
Матеріал окремих розділів, які не викладалися на лекціях, вивчається за 

допомогою рекомендованої літератури. Перелік рекомендованої літератури та питання, 
на які обов’язково слід звернути увагу при вивченні кожного змістовного модуля, 
наведені нижче.

6.5. План самостійної роботи студентів за темами дисципліни «Менеджмент 
організацій»

Тема 1 Менеджерська діяльність в системі господарювання
Сутність і роль менеджменту у розвитку суспільства. Зміст менеджменту як 

процесу управління. Відмінності науки менеджменту від мистецтва менеджменту. 
Характеристика змісту і особливостей діяльності менеджера як фахівця управління. Зміст 
законів менеджменту. Положення основних принципів менеджменту.

Підприємництво як особлива форми економічної активності. Цілі менеджерської 
діяльності. Суб’єкти підприємницької діяльності. Менеджер як основна особа 
економічного процесу. ’Об’єкти господарської діяльності. Роль підприємництва в 
суспільстві. Свобода у здійсненні менеджерської діяльності. Гарантії прав підприємців з 
боку держави. Логіка менеджерської діяльності. Менеджерська ідея. Джерела формування 
нових менеджерських ідей. Методи пошуку менеджерських ідей. Банк підприємницьких 
ідей. Менеджерські дослідження та розрахунки. Мотиви менеджерської діяльності. Зв'язок 
менеджменту з різними теоріями мотивації.

Запитання до самоперевірки:
1. Зробіть порівняльну характеристику основних методів менеджменту.
2. Наведіть 5 прикладів застосування економічних методів управління.
3. В чому полягають особливості соціально-психологічних методів менеджменту?
4. В чому полягають особливості застосування регламентуючих та розпорядчих 

методів менеджменту?
5. Складіть порівняльну таблицю характеристик функцій менеджменту як науки і 

як практичної діяльності.
6. Наведіть 10 прикладів застосування конкретних функцій управління в різних 

підрозділах організації.
7. Розкрийте еволюцію терміну «підприємець», «підприємництво». 

Характеристика підприємництва згідно із чинним законодавством.
Літ ерат ура. 1 (с. 18-20, 111-124), 2 (с.6-29).



Тема 2 Концептуальні підходи до вибору і проектування систем менеджменту.
Системне управління організацією Концепція системного підходу у менеджменті 

підприємства. Основні закономірності та принципи системного підходу. Характерні 
ознаки підсистем підприємства. Елементи керованої та керуючої підсистем. Ситуаційні 
фактори. Ефект синергії. Принцип системності сучасної організації. Функціональний 
підхід до менеджменту. Особливості ситуаційного підходу до управління. Предметний 
підхід до управління. Процесний підхід до управління. Менеджмент підприємства як 
процес. Сутність процесу управління і його елементи. Особливості, що притаманні 
процесу управління. Особливості результативного та дієвого підходів в управлінні. 
Головні форми і роль технології в проектуванні організації. Фактори впливу на 
стратегічні зміни в організації. Головні форми проектування організації, їх переваги та 
недолік. Елементи проектування організацій. Вертикальні та горизонтальні, формальні та 
неформальні зв'язки. Централізація та децентралізація:, переваги та недоліки.

Запитання до самоперевірки:
1. Розкрийте сутність зовнішнього оточення підприємства та наведіть його 

фактори.
2. В чому полягають дві групи кібернетичних ознак управління?
3. Охарактеризуйте «дослідження операцій» як самостійну галузь науки й 

організаційної практики.
4. Складіть порівняльну характеристику «жорстокого» та «м’якого» системного 

підходів. Сформулюйте характерні ознаки підприємства.
5. Охарактеризуйте основні специфічні функції підприємства.
6. В чому полягають особливості державного регулювання діяльності підприємств 

на сучасному етапі.
7. Наведіть та дайте характеристику 10 функцій державного регулювання 

підприємництва. Порівняйте форми прямого та непрямого державного регулювання.
8. Розкрийте сутність елементів процесу управління.
9. В чому полягає роль зворотного зв'язку в процесі управління? Наведіть 

приклади.
10. Порівняйте переваги та недоліки спеціалізації робіт.
11. Розкрийте зміст кожного підходу з погляду розподілу повноважень у межах 

організації.
Літ ерат ура: 3 (с. 52-99, 246-295), 1 (с. 68-78, 516-523).

Тема 3 Моделювання систем менеджменту
Теорія моделей в економ етричному вимірі. Основні етапи побудови 

економетричних . моделей. Види моделей і сфери їх використання. Концепція моделі 
«дерево цілей». Модель Форрестера, методи і етапи її побудови. Цільові управлінські 
моделі. Функціональні управлінські моделі. Модель організації «7-Б» як приклад 
соціально-орієнтованої моделі. Модель управління за результатами. Модель 
механістичної конструкції організації. Модель ієрархічної організації. Моделі 
громадських організацій. Поведінкові та адміністративні моделі. Необхідність 
організаційних змін. Організація управлінської роботи за принципами Демінга. Модель 
організації «алмаз» Г. Лівітта.

Запитання до самоперевірки:
1. Дайте порівняльну характеристику формальних та неформальних організацій.
2. Зробіть порівняльний аналіз функціональної, конгломератної, філійної,



матричної форми організації.
3. Охарактеризуйте структури, які орієнтовані на виробництво та на маркетинг.
4. В чому полягає сучасний етап розвитку менеджменту та шляхи його 

подальшого розвитку ?
5. Порівняйте процесний, системний та ситуаційний підхід в менеджменті
Л іт ерат ура: 3 (с. 297-331).

Тема 4 Організаційні форми підприємств і їх еволюція в світовому просторі
Міжнародна класифікація підприємств за різними ознаками.
Види підприємств в Україні. Поняття господарського товариства згідно з чинним 

законодавством України. Загальні особливості господарських товариств. Поняття та 
порядок створення підприємств і організацій. Особливості холдингової компанії. 
Обмеження у створенні та функціонуванні холдингових компаній. Поняття "промислово- 
фінансова група". Склад промислово-фінансової групи: головне підприємство та 
учасники. Особливості створення промислово-фінансової групи. Мале підприємство 
Підприємства, що засновані на приватній власності. Підприємства, що засновані на 
колективній власності. Підприємства, що засновані на комунальній власності. 
Визначення кластера: основні фактори для створення кластера. Кластери і їх характерні 
риси. Бізнес-центри, мета їх створення. Основні типи бізнес-інкубаторів. Організаційно- 
правові структури що можуть входити до складу технологічних парків. Основні цілі 
діяльності та завдання науково-технологічних парків. Особливості технологічних полісів.

Запитання до самоперевірки:
1. Проаналізуйте сутність, переваги та недоліки одноосібного володіння, 

товариства та об'єднання підприємств.
2. Охарактеризуйте види основних організаційних форм підприємств США за 

певними критеріями.
3. Проілюструйте основні типи корпорацій в США, їх характерні особливості, 

переваги та недоліки.
4. Дайте порівняльну характеристику об'єднань підприємств в країнах з 

розвинутими ринковими відносинами.
5. В чому полягає мета об'єднання капіталів? Зливання, поглинання підприємств; 

типи зливань, засоби поглинання.
6. Зробіть порівняльну характеристику наступних видів підприємств згідно із 

чинним законодавством України: акціонерні товариства відкритого та закритого типу, 
товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю, 
повне товариство, командитне товариство, довірче товариство.

7. Наведіть механізм управління справами, функції, переваги та недоліки різних 
видів господарських товариств: підприємство з іноземними інвестиціями, асоціація, 
корпорація, консорціум, концерн.

8. Дайте характеристику організаційно-правових форм господарювання 
підприємств.

9. В чому полягають основні переваги впровадження в регіоні технопарку?
Л іт ерат ура: 2 (с. 31-63), 3 (с. 332-366,409-453).

Тема 5 Створення підприємств та їх об’єднань
Суть, ознаки та етапи виникнення господарського товариства. Етапи створення 

відкритого акціонерного товариства. Поняття спільного підприємства (СП) та особливості 
і етапи його створення. Державне підприємство та органи управління ним. Управління



казенним підприємством.
Запитання до самоперевірки:
1. Розкрийте суть, ознаки та етапи виникнення господарського товариства.
2. Які документи необхідні для реєстрації господарського товариства. Підстави 

для відмови в державній реєстрації господарського товариства.
3. Наведіть та розкрийте зміст етапів створення відкритого акціонерного 

товариства.
4. Розкрийте поняття, етапи створення та особливості спільного підприємства

(СП).
5. Особливості створення, управління, ліквідації, реорганізації та діяльності 

державного, казенного підприємства.
6. Охарактеризуйте зміст розділів бізнес-плану на створення нового підприє

мства.
7. Якими документами регулюються трудові відносини та соціальні питання на 

підприємстві?
8. Охарактеризуйте мету розробки, структуру і зміст установчий договору.
9. Наведіть порядок відкриття рахунку у банку. Види рахунків підприємства у

банку.
Література. 2 (с. 64-98), 3 (с. 332-409).

Тема 6 Ефективність управління організацією: економічні та соціальні 
аспекти.

Управління ефективністю підприємства. Теоретичні основи ефективності розвитку 
підприємства в ринкових умовах. Значення ефективності, її критерії. Ресурсно- 
потенціальний підхід до оцінки ефективності системи менеджменту. Оцінка ефективності 
управління. Управління економічним потенціалом підприємства. Цільові програми 
управління продуктивністю та розвитком.

Запитання до самоперевірки:
1. Охарактеризуйте види, особливості організації та управління підприємств, які 

можуть діяти в Україні. Наведіть приклади.
2. Розкрийте механізм функціонування вищих та виконавчих органів акціонерного 

товариства.
3. В чому полягають особливості організації та управління товариством з 

обмеженою відповідальністю, товариством з додатковою відповідальністю, повним 
товариством, командитним товариством, кооперативом, споживчим товариством, малим 
підприємством, державним, казенним, спільним підприємством?

4. Розкрийте сутність та принципи концесійної діяльності.
Література: 3 (с. 784-811)

Тема 7. Типологія видів і класифікація менеджменту.
Промисловий менеджмент. Бюджетний менеджмент. Податковий менеджмент. 

Муніципальний менеджмент. Регіональний менеджмент. Екологічний менеджмент. 
Банківський менеджмент. Менеджмент соціальної сфери. Менеджмент в освітянській 
сфері

Типи менеджменту за сферами управління в організації. Менеджмент організацій. 
Стратегічний менеджмент. Адміністративний менеджмент. Фінансовий менеджмент. 
Операційний менеджмент. Логістичний менеджмент. Менеджмент
конкурентоспроможності. Менеджмент продуктивності. Менеджмент якості. Менеджмент



персоналу. Мотиваційний менеджмент. Менеджмент оплати праці. Кадровий 
менеджмент. Маркетинговий менеджмент. Інвестиційний менеджмент. Інноваційний 
менеджмент. Антикризовий менеджмент. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. 
Ризик-менеджмент. Само-менеджмент. Корпоративний менеджмент. Ситуаційний 
менеджмент.

Запитання до самоперевірки:
1. Наведить порівняльну характеристику видів менеджменту.
2. Охарактеризуйте типи менеджменту за сферами управління
3. Розкрийте сутність поняття «Менеджмент конкурентоспроможності»
4. Розкрийте сутність поняття «Інноваційний менеджмент»
5. Розкрийте сутність поняття «Антикризовий менеджмент»
6. Охарактеризуйте задачі менеджменту продуктивності.
Література: 1 (с. 68-78, 516-523)

Тема 8. Функціональний менеджмент.
Фінансовий менеджмент і його основні функції. Операційний менеджмент. 

Операційна система організації і управління нею. Логістичний менеджмент в системі 
управління організацією. Менеджмент продуктивності. Методи та моделі менеджменту 
продуктивності. Управління якістю. Функції та методи менеджменту якості.

Менеджмент персоналу і його концепції. Мотиваційний менеджмент і його засади. 
Види мотивації в управлінні.

Запитання до самоперевірки:
1. Розкрийте сутність, мету, завдання, основні функції та місце фінансового 

менеджменту в системі управління організацією.
2. Розкрийте сутність, мету, завдання, основні функції та місце операційного 

менеджменту в системі управління організацією.
3. Розкрийте сутність, мету, завдання, основні функції та місце логістичного 

менеджменту в системі управління організацією.
4. Встановіть та проілюструйте взаємозв’язок понять «продуктивність» та

«

«продуктивність праці».
5. Сутність, етапи розвитку, принципи, функції та методи управління 

менеджменту якості.
6. Розкрийте сутність, основні завдання і роль мотиваційного менеджменту в 

системі управління підприємством.
7. Сутність і основні поняття маркетингового менеджменту, його цілі і завдання.
Літ ерат ура: 1 (с. 359-449).

Тема 9 Діагностика і управління ефективністю організації
Суть, ціль та об'єкт управлінської діагностики. Типи і види діагностики. 

Характеристика діагностики як процесу. Управлінська діагностика. Діагностика кризи 
розвитку підприємства. Характеристика етапів та методів діагностики.

Поняття економічної ефективності. Основні критерії, які використовуються для 
багатокритеріальної оцінки ефективності соціальних систем. Основні групи, що 
відображають головні напрямки оцінки ефективності. Фактори ефективності 
підприємства.

Характеристика основних компонентів аналізу головних факторів економічності 
підприємств. Складові оцінки ефективності функціонування підприємств. Характеристика 
понять ефективності та ефекту. Система показників оцінки економічної ефективності.



Суть ресурсно-потенціального підходу до оцінки ефективності Критерії активізації 
діяльності працівників у процесі управління.

Характеристика компетентності як основної якості, якою повинні володіти 
менеджери. Критерії оцінки управлінської праці. Основні підходи до визначення 
ефективності управління. Показники і критерії ефективності організації управління. 
Оцінка ефективності заходів з удосконалення організації управління. Показники, які 
характеризують економічну ефективність управлінського персоналу. Визначення 
загальних річних витрат на управління виробництвом і методів оцінки їх ефективності.

Запитання до самоперевірки:
1. Розкрийте сутність і особливості стратегічного менеджменту.
2. Наведіть еволюцію зародження і розвитку адміністративного управління.
3. Розкрийте методологічні засади теорії адміністративно-державного управління.
4. Розкрийте сутність інформаційно-комунікаційного менеджменту та його роль в 

системі управління.
5. Перелічіть передумови виникнення та класифікацію кризових ситуацій.
6. Розкрийте теоретичні підходи до подолання кризових явищ.
7. Види та режими регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
8. Розкрийте сутність, класифікацію, принципи та напрямки ризик-менеджменту 

в умовах невизначеності діяльності підприємства.
9. Які ви знаєте методи аналізу та інструменти управління ризиків?
10. Назвіть етапи та системи становлення моделі корпоративного управління.
Література: 3 (с. 813-836, 784-812).

Тема 10. Формування організаційної культури
Сутність, основні елементи організаційної структури і вимоги до неї. Послідовність 

дій при проектуванні організаційної структури управління. Особливості основних видів 
організаційних комунікацій. Сутність і основні функції організаційної культури як 
інструменту управління. Порядок дій менеджера із формування організаційної культури 
підприємства.

Управління організаційними комунікаціями. Зміст процесу комунікацій. Види 
організаційних комунікацій. Проведення ділових нарад. Підготовка і проведення ділових 
переговорів. Порядок підготовки і проведення ділових переговорів. Аналіз результатів 
ділових переговорів. Прийоми здійснення ділових переговорів.

Запитання до самоперевірки:
1 .Які вимоги пред'являються до будь-якого дослідження?
2. Назвіть та охарактеризуйте основні типи діагнозу.
3. В чому полягає центральне питання в діагностуванні?
4. Перелічіть та дайте порівняльну характеристику напрямків діагностики.
5.Охарактеризуйте моделі діагностики.
6. Коли виникає необхідність створення системи контролінга? Наведіть приклади.
7. В чому полягають надійність та оптимальність системи управління?
Література: 1 (с. 637-645, 599-612).

Тема 11. Концептуальні підходи до проектування організаційних форм 
управління

Концептуальні підходи до проектування організаційних форм управління. Основні 
принципи і методи проектування організаційних форм управління. Методологічні 
принципи проектування ОФУ. Методи проектування ОФУ. Процес формування.



Організаційної структури. Документальне оформлення проекту створення організаційної 
форми управління.

Запитання до самоперевірки:
1. Перелічіть та дайте характеристику аналізу середовища при розробленні 

стратегії розвитку організації.
2. В чому полягають особливості матричного аналізу при оцінці та виборі 

стратегії підприємства.
3. Які види планування застосовуються в управлінні.
4. Охарактеризуйте сутність і порядок розроблення "дерева цілей" організації.
5. Які ви знаєте методи мотивації персоналу в управлінні?
6. Порівняйте винагороди, критики і покарання підлеглих.
7. Охарактеризуйте особливості різних типів управлінського контролю.
8. Проаналізуйте методи та зміст контролю в управлінні.
9. Порівняйте етапи та методи процесу прийняття управлінських та 

організаційних рішень.
10. В чому полягають тактичні прийоми комерційних переговорів?
11. Наведіть фактори впливу на ефективність роботи колективів.
12. Охарактеризуйте дії менеджера із згуртування колективів, управління 

неформальними групами.
13. В чому полягають основні причини та способи вирішення конфліктів в 

управлінні організацією?
Л іт ерат ура: 1 (с. 556-567).

Тема 12. Управління організаціями в умовах змін
Економічна сутність кризи розвитку підприємства. Основні причини (фактори) 

виникнення кризових явиш. Наслідки кризових явищ на підприємстві. Типологія кризових 
ситуацій. Основні положення антикризового управління підприємством. Сутність 
господарського ризику в управлінні підприємством. Поняття ризикової ситуації і 
невизначеності в управлінні підприємством. Види ризику в діяльності підприємства: 
надзвичайної діяльності підприємства; фінансової діяльності підприємства; інвестиційної 
діяльності підприємства; виробничої діяльності підприємства; збутової діяльності 
підприємства; управлінської діяльності підприємства. Призначення аналізу ризику і його 
основні методи. Управління ризиком і його основні методи. Ризик-менеджмент на 
підприємстві і його основні методи. Поняття ризикозахищеності підприємства. 
Характеристика ризикозахищеності: надзвичайної діяльності підприємства; фінансової 
діяльності підприємства; інвестиційної діяльності підприємства; збутової діяльності 
підприємства; основної діяльності підприємства; управлінської діяльності підприємства 
(основні принципи). Ризик-менеджмент. Сутність ризик-менеджменту в умовах 
невизначеності діяльності підприємства. Класифікація ризиків. Основні принципи та 
напрями управління ризиками. Методи аналізу ризиків.

Запитання до самоперевірки:
1. Охарактеризуйте міжнародні кризові фактори.
2. Характеристика функцій та підсистем антикризового управління.
3. Судові процедури, що застосовуються до боржника в процесі провадження 

справи про банкрутство.
4. Етапи процесу діагностики кризи розвитку підприємства.
5. Методики оцінки фінансового стану та загрози банкрутства на підприємстві.
6. Структура програми антикризових заходів.



7. Дайте коротку характеристику видам ризику, що виникають в діяльності 
підприємства.

8. Призначення аналізу ризику і його основні методи.
9. Дайте коротку характеристику ризикозахищеності діяльності підприємства.
Література: 1 (с.470-484, 493-499), 3 (с. 624-703).

Тема 13 Управління конкурентоспроможністю підприємств
Поняття та види конкурентоспроможності. Конкурентні стратегії та впливовість 

конкурентних сил. Модель менеджменту систем якості підприємства. Основні поняття 
конкурентоспроможності. Експертні методи оцінки конкурентоспроможності. 
Відмінність поняття „конкурентоспроможність товару" та „конкурентоспроможність 
підприємства". Фактори конкурентоспроможності підприємства.. Фактори, що підлягають 
аналізу при дослідженні зовнішнього середовища підприємства. Основні конкурентні 
переваги торговельного підприємства. Фактори, які визначають вибір магазину.

Основні характерні риси поняття конкурентоспроможності. Основні критерії та 
напрямки оцінки конкурентоспроможності. Методи оцінки конкурентоспроможності 
підприємства. Визначення конкурентних стратегій. Можливі конкурентні стратегії лідера 
ринку. Відмінність відкритої цінової конкуренції від прихованої. Методи відкритої 
цінової конкуренції. Конкуренція "за якістю". Методи конкуренції "за умовами продажів". 
Законні методи нецінової конкуренції. Недобросовісна конкуренція згідно з чинним 
законодавством України. Мета здійснення моніторингу конкурентів.

Запитання до самоперевірки:
1. Недобросовісна конкуренція та захист від неї.
2. Основні споживчі властивості продуктів та непродовольчих товарів.
3. Охарактеризуйте алгоритм оцінки конкурентоспроможності продукції.
4. Охарактеризуйте експертні методи, які призначені для оцінки

конкурентоспроможності.
5. Чим відмінні поняття „конкурентоспроможність товару" та 

„конкурентоспроможність організації"?
6. Які фактори підлягають аналізу при дослідженні зовнішнього середовища 

підприємства?
7. За якими розділами характеризують основних конкурентів фірми?
8. Етапи проведення оцінки конкурентоспроможності підприємства.
9. Охарактеризуйте основні критерії, методи та напрямки оцінки

конкурентоспроможності.
Література: 2 (с. 435-470), 3 (с. 704-783)

Рекомендована література до 5.1:
1. Менеджмент: Навч. посіб. для студ. вищих навч.закладів/ За ред.. Г.В.Щокіна, 

М.В.Еоловатого, О.В.Антонюка, В.П.Сладкевича. -  К.: МАУП, 2007. -  816с.
2. Виноградський М.Д. Менеджмент організації: Навч.посіб. для студ.екон. спец, 

вузів // М.Д. Виноградський, А.М. Виноградська, О.М. Шканова -  К. “Кондор”,2002.- 654 
с.

3. Осовська Г.В. Менеджмент організацій: Навч.посіб. // Е.В. Осовська, О.А. 
Осовський.- К.: Кондор, 2005р.

4. Менеджмент для магистров: Уч.пособие / Под ред. д.е.н. проф., А.А. 
Епифанова.- Сумі:ИТД «Университетская кнтга», 2003.-762с.



7. Питання для самоконтролю

1. Сутність і властивості організації як об’єкта управління.
2. Організаційноправові форми підприємств в Україні.
3. Типи і особливості діяльності господарських товариств.
4. Типи об’єднань підприємств та їх характеристика.
5. Системний підхід до управління організацією.
6. Характеристика факторів зовнішнього середовища організації.
7. Внутрішнє середовище організації.
8. Загальна структура організації.
9. Сутність, роль і порядок проектування організаційної структури управління.
10. Елементи проектування організаційної структури управління.
11. Типи і особливості бюрократичних структур управління.
12. Типи і особливості адаптивних структур управління.
13. Сутність, склад і типи виробничої структури організації.
14. Організація управління виробничою інфраструктурою підприємства.
15. Принципи управління організацією.
16. Методи управління організацією.
17. Концепція управління за цілями.
18. Система менеджменту організації.
19. Сутність, роль і особливості стратегічного менеджменту.
20. Зміст процесу стратегічного управління.
21. Типи стратегій розвитку організацій.
22. Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту.
23. Функції фінансового менеджменту.
24. Показники фінансового стану організації.
25. Система управління персоналом організації.
26. Формування і розвиток персоналу організації.
27. Оцінювання і атестація персоналу.
28. Сутність, роль і зміст операційного менеджменту.
29. Управління матеріальнотехнічним постачанням і збутом на підприємстві. 
Оперативне управління виробництвом.
31. Сутність, роль і завдання інноваційного менеджменту організації.
32. Організація інноваційного процесу на підприємстві.
33. Економічна сутність і класифікація інвестицій.
34. Сутність, завдання і функції інвестиційного менеджменту.
35. Склад і характеристика інвестиційного проекту.
36. Сутність, роль і зміст управління маркетингом в організації.
37. Планування в системі управління маркетингом.
38. Організація маркетингової діяльності на підприємстві.
39. Контроль маркетингової діяльності організації.
40. Планування розвитку діяльності організації.
41. Класифікація цілей в організації. “Дерево” цілей.
42. Зміст і особливості процесу прийняття організаційних рішень.
43. Методи прийняття управлінських рішень.
44. Сутність, роль і види управлінської інформації в організації.
45. Управління інформаційними системами.
46. Мотиваційний менеджмент у системі організації.



47. Методи мотиваційного менеджменту.
48. Управління колективами на різних стадіях розвитку організації.
49. Модель організаційного конфлікту.
50. Процес управління організаційними конфліктами.
51. Сутність, роль та складові організаційної культури.
52. Технологія формування організаційної культури.
53. Модель сучасного менеджера організації.
54. Сутність, роль і складові конкурентоспроможності організації.
55. Управління якістю продукції (послуг).
56. Управління продуктивністю в організації.
57. Управління витратами в організації.
58. Підходи до оцінки ефективності менеджменту організацій.
59. Показники ефективності діяльності організації.
60. Проблеми менеджменту організацій в Україні.
61. Перелічіть основні закони, що регулюють діяльність організації в Україні. 62. 
Сутність, цілі та основні принципи приватизації.
63. Методи та способи приватизації.
64. Організація та порядок проведення приватизації державного майна на підприємствах.
65. Послідовність здійснення основних заходів щодо заснування підприємства.
66. Розробка установчих документів, статуту, установчого договору.
67. Державна підтримка діяльності підприємств (організацій).
68. Сутніснозмістовна характеристика ринкового середовища діяльності вітчизняних 
підприємств.
69. Види ринків та функції ринку.
70. Інфраструктура ринку та її складові.
71. Організація як соціальноекономічна та виробнича система високого рівня складності.
72. Підприємство як відкрита система.
73. Основні підсистеми підприємства: виробнича, технологічна, технічна, просторова,
інформаційна, соціальна (кадрова), управлінська, фінансовоекономічна. Загальна

«

характеристика.
74. Сутність та складові системи функціонального менеджменту.
75. Яка послідовність здійснення наступних заходів: визначення цілей та завдань, 
формування стратегії, ситуаційний аналіз, розробка місії організації? 76. Поясніть основні 
підходи до раціоналізації процесу проектування організації. Які чинники впливають на 
результати проектування?
77. Принципи департаментизації у сучасних організаціях адаптивного типу. 78. Які 
закономірності та особливості внутрішніх складових організації треба враховувати, 
проектуючи робочі місця та службові приміщення?
79. У чому полягають наслідки відносного перебільшення та зменшення масштабу 
керованості?
80. Наведіть приклади централізації та децентралізації влади та повноважень в організації.
81. Лінійні та штабні повноваження.
82. Ієрархія менеджменту у сучасних умовах господарювання.
83. Горизонтальний розподіл праці та координація діяльності в організації. 84. 
Методологічні основи обґрунтування множинних цілей діяльності підприємства.
85. Організація керівництва організацією.
86. Вимоги до формування системи цілей.
87. “Дерево” цілей.



88. Соціальні проблеми управління організаціями.
89. Методи управління сучасними організаціями.
90. Технологія прийняття управлінських рішень.

8. Теми рефератів
1. Менеджмент як необхідний компонент успіху організації.
2. Еволюція пріоритетів у розвитку менеджменту.
3. Організація маркетингового управління діяльністю організації.
4. Організація управління з використання інформаційних технологій.
5. Удосконалення маркетингу послуг на підприємстві.
6. Підвищення ефективності управління економічним розвитком підприємства.
7. Організаційно-економічний механізм функціонування організації (на 
прикладі промислового підприємства).
8. Стратегічне управління в системі менеджменту організацій.
9. Стратегічний аналіз становища підприємства.
10. Формування сучасних підходів до визначення стратегічного управління. 11. Аналіз 
зовнішнього та внутрішнього середовища організації та формування місії.
12. Формування інноваційної та інвестиційної стратегій підприємства.
13. Аналіз конкурентного становища організації.
14. Організаційне проектування: методи та чинники, що впливають на вибір типу 
організаційної структури управління.
15. Інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень в організації.
16. Організація робочого часу та робочого місця менеджера на основі використання 
інформаційних технологій.
17. Виробнича інфраструктура підприємства, її значення та складові.
18. Управління матеріальними ресурсами та виробничими запасами.
19. Розвиток соціальнопсихологічних методів управління виробництвом в умовах 
становлення ринкових відносин.
20. Управління конкурентоспроможністю продукції (робіт, послуг).
21. Державне регулювання діяльності організацій в Україні.
22. Управління організаційними комунікаціями (на прикладі окремого підприємства).
23. Управління мотивацією персоналу.
24. Управління організаційними конфліктами.
25. Влада і вплив у діяльності менеджера.
26. Управління організаційною культурою.
27. Методичні підходи до визначення ефективності управління в організації.
28. Якість продукції: поняття, значення і фактори забезпечення якості.
29. Основні вимоги до якостей сучасного менеджера.
30. Функції та методи менеджера.

9. Розподіл балів, які отримують студенти за видами робіт денної форми 
навчання

№ ТЕМА Всього КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ 
У тому числі:

л. с. с.р.с. і.р.с.
1. Менеджерська діяльність в системі 

господарювання
1 Тема 1. Менеджерська діяльність в системі 

господарювання
3 0,5 0,5 2

2. Тема 2. Концептульні підходи до вибору і 
проектування систем менеджменту.

3 0,5 0,5 2



3. Тема 3. Моделювання систем менеджменту 4 1 1 2

Проміжний контроль 1 -  письмова робота, 
яка складається з теоретичних питань та 
практичних завдань за темами підрозділу

10 10

Всього: 20 2 12 6
2. Організаційні форми підприємств

4. Тема 4. Організаційні форми підприємств і їх 
еволюція в світовому просторі

3 0,5 0,5 2

5. Тема 5. Створення підприємств та їх 
об’єднань

3 0,5 0,5 2

6. Тема 6. Ефективність управління 
організацією: економічні та соціальні 
аспекти.

4 1 1 2

Проміжний контроль 2 -  письмова робота, 
яка складається з теоретичних питань та 
практичних завдань за темами підрозділу

10 10

Всього: 20 2 12 6
3. Управління ефективністю організацій

7. Тема 7. Типологія видів і класифікація 
менеджменту.

3 0,5 0,5 2

8. Тема 8. Функціональний менеджмент. 3 0,5 0,5 2
9. Тема 9 Діагностика і управління 

ефективністю організації
4 1 1 2

Проміжний контроль 2 -  письмова робота, 
яка складається з теоретичних питань та 
практичних завдань за темами підрозділу

10 10

Всього: 20 2 12 6
4. Управління конкурентоспроможністю 

організацій
10. Тема 10. Формування організаційної 

культури
5 1 2 2

11. Тема 11. Концептуальні підходи до 
проектування організаційних форм 
управління

5 1 2 2

12. Тема 12. Управління організаціями в умовах 
змін

13. Тема 13 Управління конкуренто
спроможністю підприємств
Проміжний контроль 4 -  письмова робота, 
яка складається з теоретичних питань та 
практичних завдань за темами підрозділу

10 10

Всього: 20 2 14 4
3. Індивідуальна робота студентів, письмова 
робота, яка охоплює теми розглянутих 
підрозділів та містить власні дослідження 
студента
Підсумковий контроль -  екзамен 
(письмовий)

20

Всього 100 8 50 22



Розподіл балів, які отримують студенти за видами робіт заочної форми
навчання

Контрольна робота Підсумковий 
контроль (екзамен

Сума

60 40 100
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