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ВСТУП

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Менеджмент 
організацій» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 
магістра галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 
«Менеджмент».

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 та процедур 
управління організації; науково-методичне підгрунтя 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.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 години / 4 кредити ЕСТ8

1. Інформаційний обсяг 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. 
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.

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 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.

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 З 
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 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.

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.
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