
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 

Кафедра фешн- і шоу-бізнесу 

Кафедра готельно-ресторанного і туристичного бізнесу 

РОБОЧА ПРОГРАМА ОБОВ'ЯЗКОВОЇ ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 
Галузь знань 06 Журналістика 

Спеціальність 061 Журналістика 

Освітня програма Зв’язки  з громадськістю та реклама 

                     
                                              

                                                 
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) 

 
Зведені дані про вивчення освітньої компоненти: 

Форма 

навчання 

К
у
р

с 

С
ем

ес
т
р

 

К
іл

ь
к

іс
т
ь
 к

р
ед

и
т
ів

 

К
іл

ь
к

іс
т
ь
 г

о
д
и

н
 

Аудиторні заняття 

С
а
м

о
ст

ій
н

а
 р

о
б
о
т
а

 

Семестровий 

контроль 

Р
а
зо

м
 

Л
ек

ц
ії

 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 
(с

ем
ін

а
р

сь
к

і)
 

за
н

я
т
т
я

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
і 
за

н
я

т
т
я

 

Д
р

іб
н

о
гр

у
п

о
в

і 
за

н
я

т
т
я

 

Ін
д
и

в
ід

у
а
л

ь
н

і 
за

н
я

т
т
я

 

З
а
л

ік
 

Іс
п

и
т

 

денна  2 4  3 90 30 30     60  4 

 

 
 

КИЇВ – 2022 



 2 

Менеджмент: робоча програма освітньої компоненти. Київ: КНУКіМ, 2022. 28 с. 
 

Розробники:  
Верезомська І.Г., кандидат економічних наук, доцент 

Калантаєвська О.О., доктор філософії, викладач  
 
Наведено рекомендації з вивчення освітньої компоненти «Менеджмент» та 

основні теми для вивчення. Подано теми і плани лекцій, завдання для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти, перелік інформаційних джерел. 

 
Рецензент:  

Проскуріна М.О., доктор економічних наук, доцент Київського національного 
університету культури і мистецтв  

 

Схвалено рішенням кафедри фешн- і шоу-бізнесу Київського національного 
університету культури і мистецтв  

Протокол № 9 від 22 грудня 2022 р. 
 

Схвалено рішенням кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу 
Київського національного університету культури і мистецтв  

Протокол № 9 від 12 грудня 2022 р. 
 

Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Київського національного 
університету культури і мистецтв 
Протокол № 8 від 26 грудня 2022 р. 



 3 

ЗМІСТ 
 

1. Мета та завдання, передумови вивчення освітньої компоненти            4 
2. Структура освітньої компоненти                                                               5 

3. Програма освітньої компоненти                                                                7 
4. Теми і плани лекцій                                                                                     9 
5. Теми і завдання для самостійної роботи                                                   13 

6. Питання до іспиту                                                                                        22 
7. Критерії оцінювання знань здобувача вищої освіти 

      та шкала оцінювання                                                                                   25 
8. Рекомендовані інформаційні джерела                                                       27 
 

 

 



 4 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ, ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ 
КОМПОНЕНТИ 

 
Мета: сформувати у здобувачів вищої освіти фундаментальні знання в   

галузі теорії і практики управління, методології і принципів менеджменту. 
Завдання:  

- розглянути еволюцію науки менеджменту і напрямки сучасного 

менеджменту в світовій практиці;  
- вивчити основні функції менеджменту, їх структуру і можливість 

використання в різних господарських ситуаціях;  
- засвоїти технологію розробки і прийняття управлінських рішень, технологію 

ефективних комунікацій і гнучкого підходу до мотивації в системі 
соціально-психологічного клімату;  

- вивчити основи формування колективу і процесу управління ним. 
Предмет: загальні закономірності, принципи формування, функціонування 

та розвитку системи управління організацією, управлінські відносини.  
 

 
У результаті вивчення освітньої компоненти здобувачі вищої освіти 

повинні набути такі програмні компетентності: 

загальні:  
ЗК01. Здатність застосовувати знання  в практичних ситуаціях. 

ЗК06. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 
ЗК07. Здатність працювати в команді. 

ЗК13. Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та 
соціально-трудових відносин. 

 
спеціальні (фахові, предметні):  

СК01. Здатність застосовувати знання зі сфери соціальних комунікацій у своїй 
професійній діяльності. 

СК04. Здатність організовувати й контролювати командну професійну 
діяльність. 

СК08. Здатність використовувати новітні інформаційно-комунікаційні 
технології, сучасні канали комунікації в професійній діяльності.  

 

Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 
сформульований у термінах результатів навчання (програмні результати 

навчання): 
ПРН1. Пояснювати свої виробничі дії та операції на основі отриманих знань. 

ПРН6. Планувати свою діяльність та діяльність колективу з урахуванням цілей, 
обмежень та передбачуваних ризиків. 

ПРН7. Координувати виконання особистого завдання із завданнями колег.  
ПРН13. Вміти застосовувати професійні знання в економічній сфері. 

ПРН14. Передбачати реакцію аудиторії на інформаційний продукт чи на 
інформаційні акції, зважаючи на положення й методи соціальнокомунікаційних 

наук. 
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ПРН17. Планувати свою роботу та роботу колег, спрямовану як на генерування  
інформаційного контенту, так і створення медіапродукту, а також його 

промоцію. 
ПРН21. Використовувати сучасні знання й технології в інформаційно-

комунікаційній діяльності. 
 

Передумови вивчення освітньої компоненти 

Освітня компонента «Менеджмент» інтегрується в таку компоненту як 
«Маркетинг» та слугує основою для вивчення таких компонент як: «Економіка 

підприємства», «Трудове право». 
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2. СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ 
 

№ 

з/п 
Назва розділу і теми 

Кількість годин 

Усього 
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Аудиторні години 
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РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади менеджменту 

1.1. Менеджмент як соціальне 

управління 
5 2     3 

1.2. Генезис менеджменту 5 2     3 

1.3. Управлінська діяльність менеджера 5 2     3 

 Разом за 1 розділ 15 6     9 

РОЗДІЛ 2. Функції менеджменту 

2.1. Планування як функція 
менеджменту 

6 2 
    

4 

2.2. Організація як функція 
менеджменту 

8 2 
    

6 

2.3. Мотивація діяльності як функція 
менеджменту 

8 2 
    

6 

2.4. Контроль в управлінні 8 2     6 

 Разом за 2 розділ 30 8     22 

РОЗДІЛ 3. Пов’язуючі  елементи процесу менеджменту  

3.1. Процес прийняття та організації 

виконання управлінських рішень 
9 4 

    
5 

3.2. Комунікації в управлінні 6 2     4 

 Разом за 3 розділ 15 6     9 

РОЗДІЛ 4. Управління персоналом 

4.1. Основи управління персоналом 7 2     5 

4.2. Лідерство в управлінні 9 4     5 

4.3. Соціально-психологічні аспекти 
управління 

7 2 
    

5 

4.4. Управління конфліктами 7 2     5 

 Разом за 4 розділ 30 10     20 

 Разом за 4 семестр 90 30     60 

 Всього 90 30     60 
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3. ПРОГРАМА ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ 
 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МЕНЕДЖМЕНТУ 

 
ТЕМА 1.1. МЕНЕДЖМЕНТ ЯК СОЦІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 

 

Цілі і задачі курсу, його місце в навчальних планах, зв’язок курсу з іншими 

дисциплінами. Предмет курсу, його структура і зміст. 
Сутність менеджменту, зміст поняття менеджменту. Методологічні основи 

менеджменту. Характерні ознаки і стадії менеджменту. Менеджмент як система. 
Основні ознаки і закономірності менеджменту. 

 
ТЕМА 1.2. ГЕНЕЗИС МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

До індустріальні концепції управління. Формування основ менеджменту та 

еволюція управління як наукової дисципліни. Школа наукового управління. 
Розвиток менеджменту послідовниками Ф.У.Тейлора. Формування 

адміністративної (класичної) школи управління. Представники класичної школи 
управління та їх внесок в розвиток менеджменту. Виникнення і розвиток школи 
людських відносин. Школа поведінських наук, біхевіористичне направлення в 

менеджменті. Сучасні підходи і теорії управління. Еволюція управлінської 
думки в Україні. Становлення та особливості розвитку американського, 

західноєвропейського і японського менеджменту. Використання теорії і 
практики управління інших країн в Україні в умовах ринкових відносин.  

 
ТЕМА 1.3. УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ МЕНЕДЖЕРА 

 

Менеджер в організації. Класифікація груп менеджерів. Особливості 

управлінської праці. Менеджер як професія. Моделі сучасного менеджера, 
критерії ефективності діяльності менеджера.  

Задачі підготовки менеджерів в ринкових умовах господарювання. 
Менеджери в організації. Основи управлінської діяльності менеджерів: 

обов’язки, функції і ролі. Вимоги до менеджерів.  
Світовий досвід і особливості підготовки менеджерів в розвинутих країнах 

світу. 
 

РОЗДІЛ 2. ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ 

 
ТЕМА 2.1. ПЛАНУВАННЯ ЯК ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Сучасні функції менеджменту, їх сутність і еволюція розвитку. 

Взаємозалежність і розвиток функцій менеджменту. 
Зміст, цілі і задачі планування, види планів, форми планування. 

Сутність стратегії підприємства і порядок її розробки, їх визначення і вибір.  
Етапи стратегічного планування. SWOT-аналіз. Особливості стратегій 

різних типів підприємств.  
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Організація реалізації стратегічного плану. Тактичне планування. Бар’єри 
на шляху планування і способи їх ліквідації. 

Особливості організації планування в іноземних фірмах. Приклади 
планування діяльності на підприємствах України. Типи стратегій для 

підприємств різних форм власності, великих, середніх і малих. 
 

ТЕМА 2.2. ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Сутність і зміст функції менеджменту – організація. Зовнішнє і внутрішнє 

середовище організації, основні елементи. 
Особливості організаційних структур управління підприємством, їх 

класифікація, роль і значення у внутрішньому менеджменті організації.  
Принципи та основні елементи проектування організації. Норми управління, 

департаментизація, централізація і децентралізація. Методика проектування 
організації. 

Цілі в управлінні організацією. Порядок формування і встановлення цілей.  
Основні напрями перебудови організаційних структур управління на 

сучасному етапі. Роль менеджера в процесі утворення і проектування організації. 
Типи організацій. 

 

ТЕМА 2.3. МОТИВАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ 
 

Сутність мотивації, її місце і роль у процесі управління. Основні елементи 
мотиваційного процесу: рушійні сили, потреби, мотив, мотивування. Стимули, 

стимулювання, винагорода. 
Системи компенсації. Мотиваційний процес. Основні стадії та їх 

характеристика. 
Еволюція теорій мотивації. Змістовні і процесуальні теорії мотивації, їх 

засновники та основний зміст. Особливості застосування теорій мотивації в 
умовах ринкових відносин. 

 
ТЕМА 2.4. КОНТРОЛЬ В УПРАВЛІННІ 

 

Сутність і зміст основних етапів процесу контролю. Роль контролю в 
процесі управління, його види і методи. Організаційні форми контролю. Система 

контролю на підприємстві. 
Внутрішній і зовнішній контроль. Реакція на зовнішній контроль. 

Психологічні аспекти проведення контролю. Основні принципи 
ефективного контролю. 

Сутність і зміст основних етапів контролю. Етапи процесу контролю. 
Організаційні аспекти управлінського контролю. 

Система якості в контролюючій системі. 
Організація діяльності підприємства під час контрольних перевірок з боку 

зовнішнього середовища. Етапи контрольної перевірки. 
 

 



 9 

РОЗДІЛ 3. ПОВ’ЯЗУЮЧІ  ЕЛЕМЕНТИ ПРОЦЕСУ МЕНЕДЖМЕНТУ 

 
ТЕМА 3.1. ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ 

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

 

Поняття управлінських рішень, їх сутність і роль у процесі управління. 
Види рішень. Підходи до прийняття рішень. Основні моделі, системи, етапи і 

методи прийняття рішень. 
Особливості і методика групового прийняття рішень. Оцінка ефективності 

прийнятих рішень. Психологічні аспекти утворення групи для прийняття рішень.  
Творчість та інтуїція керівника при розробці і прийняття рішень.  

Основні етапи розробки та прийняття управлінських рішень. 
Структуризація процесу розробки та прийняття складних управлінських рішень. 

Рівні прийняття управлінських рішень. 
Моделі та методи прийняття управлінських рішень. Особливості групового 

прийняття управлінських рішень. Типові способи прийняття рішень в групах. 
Організація виконання рішень. 

 
ТЕМА 3.2. КОМУНІКАЦІЇ В УПРАВЛІННІ 

 

Комунікації в управлінні. Сутність і умови комунікацій. Процес 
комунікацій, стилі і мережі. 

Невербальні комунікації. Їх особливості і види. Метода розпізнавання і 
використання. 

Оцінка ефективності комунікацій в управлінні.  
 Поняття інформації. Її види та значення в процесі управління. 

Інформаційне забезпечення процесу розробки і прийняття рішень. Інформаційні 
системи. Сутність поняття інформації, інформаційні технології.  

Вимоги до інформації. Технологія інформаційної діяльності.  
 

РОЗДІЛ 4. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 
ТЕМА 4.1. ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Управління людськими ресурсами. Людський фактор і його роль в розвитку 

організації. Трудовий потенціал організації: поняття і структура. Система 
управління людськими ресурсами. Зміст поняття «персонал організації», його 

класифікація.  
Система управління персоналом організації. Напрями і  методи управління 

персоналом. Концепції управління персоналом в сучасних умовах.  
 

ТЕМА 4.2. ЛІДЕРСТВО В УПРАВЛІННІ 
 

Влада і вплив: форми та основні ознаки. Авторитет керівника в процесі 
формування колективу. 

Лідерство як соціально-економічне явище, сутність і визначення в процесі 
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управління групою. 
Еволюція теорій лідерства, їх сучасний розвиток і підходи: автори та 

основний зміст. 
Стилі управління. Основні види, їх сутність і особливості застосування. 

Методи визначення, їх сутність і особливості застосування. Методи визначення 
та оцінки ефективності використання різних стилів управління. 

 

ТЕМА 4.3. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ 
 

Поняття психології менеджменту. Основні психологічні індивідуальні 
характеристики особистості.  

Поняття та види темпераменту. Основні характеристики темпераменту та їх 
значення з точки зору бізнес-приналежності.  

Характер особистості. Формування важливих рис характеру для ділової 
активності. Здібності людини. Почуття та емоції людини, їх важливість в 

формуванні морально-психологічного клімату в колективі. 
 

ТЕМА 4.4. УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ 
 

Конфлікти: сутність, види і типи. Причини виникнення конфлікту. Процес 

конфлікту. Функції конфлікту.  
Картографія конфлікту. Етапи методу картографії конфлікту. Методи та 

стилі управління конфліктами: внутрішньоособистісні, структурні, 
міжособистісні. Сутність міжособистісних стилів управління конфліктами.  

 
           4. ТЕМИ І ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ 

 
Тема 1.1. Менеджмент як соціальне управління 

План  
1. Предмет, цілі і задачі курсу. 

2. Взаємозв`язок курсу з іншими дисциплінами. 
3. Соціальне управління як система.  

4. Поняття менеджменту, його сутність і характерні ознаки. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 3, 4, 15. 

 
Тема 1.2. Генезис менеджменту 

План  
1. Формування основ менеджменту та революція управління як наукової думки.  

2. Школа наукового управління. 
3. Адміністративна (класична) школа управління.  

4. Емерсонівські аспекти теорії управління. 
5. Виникнення і розвиток школи людських відносин.  

6. Школа поведінських наук, біхевіористичне направлення в менеджменті.  
7. Становлення і розвиток школи науки управління (кількісного підходу). 
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Рекомендовані інформаційні джерела: 5, 7-8. 
 

Тема 1.3. Управлінська діяльність менеджера 

План  

1. Процес управлінської праці в організації.  
2. Класифікація управлінського персоналу.  
3. Світовий досвід і задачі підготовки менеджерів на Україні в нових умовах 

господарювання.  
4. Менеджер як професія. Роль менеджерів.  

5. Класифікація груп менеджерів.  
6. Модель сучасного менеджера.  

7. Критерії ефективності діяльності сучасного менеджера.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 4, 9, 12. 
 

Тема 2.1. Планування як функція менеджменту 

План  

1. Процес менеджменту в організації і його функціональний характер  
2. Функція менеджменту – планування: сутність та основи планування в 

організації 

3. Цілі в управлінні організацією 
4. Бар’єри на шляху планування і способи їх подолання. 

5. Стратегічне планування як основа стратегічного управління 
6. Сутність стратегії підприємства і порядок її розробки  

7. SWOT-аналіз: сутність і методика проведення. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 9-10, 15. 
 

Тема 2.2. Організація як функція менеджменту 

План  

1. Поняття «організації» як функції менеджменту і як соціального інституту.  
2. Внутрішнє середовище організації. 

3. Зовнішнє середовище організації. 
4. Організаційна структура управління: типи і характерні особливості.  
5. Фактори проектування організації. 

6. Елементи проектування організації. 
7. Неформальна організаційна структура. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 2, 8, 17. 

 
Тема 2.3. Мотивація діяльності як функція менеджменту 

План  
1. Сутність мотивації та її основні елементи.  

2. Мотиваційний процес. 
3. Теорії мотивації. 

4. Помилки і шляхи мотивування. 
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5. Матеріальні потреби як основа мотивації.  
6. Системи компенсації. 

7. Форми оплати праці. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 6, 8, 10. 
 

Тема 2.4. Контроль в управлінні 

План  
1. Сутність контролю і його значення в процесі управління.  

2. Типи, види і методи контролю.  
3. Принципи контролю.  

4. Бар’єри контролю і роль менеджера в організації ефективного контролю.  
5. Процес контролю: сутність і зміст основних етапів.  

6. Організаційні аспекти управлінського контролю.  
7. Організація діяльності підприємства при контрольних перевірках зі сторони 

зовнішнього середовища. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 3, 11. 
 

Тема 3.1. Процес прийняття та організації виконання управлінських рішень 

Лекція 1 
План  

1. Поняття управлінських рішень, їх види.  
2. Підходи до прийняття управлінських рішень і вимоги до них.  

3. Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 10, 12, 14, 15. 
Лекція 2 

План  
1. Основні етапи розробки і прийняття управлінських рішень.  

2. Моделі і методи розробки управлінських рішень.  
3. Організація виконання управлінських рішень. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 10, 12, 14, 15. 

 
Тема 3.2. Комунікації в управлінні 

План  

1. Сутність і умови комунікацій в управлінні.  
2. Процес комунікацій, види, стилі і мережі.  

3. Комунікаційні бар’єри і шляхи їх подолання. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 5, 11, 13. 
 

Тема 4.1. Основи управління персоналом 

План  
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1. Управління людським капіталом. Людський фактор і його роль в розвитку 
організації. 

2. Система управління персоналом  
3. Напрями і  методи управління персоналом.  

4. Концепції управління персоналом в сучасних умовах. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 7, 9-10. 

 
Тема 4.2. Лідерство в управлінні 

Лекція 1 
План  

1. Сутність лідерства і його основні ознаки.  
2. Теорії лідерства та їх еволюція.  

3. Стиль управління (керівництва) і його вплив на ефективність діяльності 
організації. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 2, 14, 16. 

Лекція 2 
План  

1. Теорія влади, її сутність і основи.  
2. Види влади та їх характеристика.  

3. Поняття впливу, форми і його значення в процесі управління. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 2, 14, 16. 
 
Тема 4.3. Соціально-психологічні аспекти управління 

План  

1. Особливості соціального менеджменту в ринкових умовах. 
2. Значення мікроклімату в колективі. 
3. Вплив психологічних характеристик членів колективу на  формування 

мікроклімату та виконання виробничих завдань. 
4. Поняття та значення ділової етики. 

5. Принципи та правила ділової етики. 
6. Діловий етикет під час проведення ділових раутів. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 6, 8, 13. 

 
Тема 4.4. Управління конфліктами 

План  
1. Сутність конфлікту, формування конфліктної ситуації. 

2. Види і типи конфліктів в організації. 
3. Причини виникнення конфліктів в організації. 

4. Методи і стилі управління конфліктами. 
5. Функції конфліктів. 

6. Методи профілактики та управління стресами. 
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Рекомендовані інформаційні джерела: 5-6, 9, 14. 
 

5. ТЕМИ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  
 

Тема 1.1. Менеджмент як соціальне управління 

Теоретичні питання 
1. Поняття організації та загальні риси всіх організацій. 

2. Сутність категорій «результативність» та «ефективність» . 
3. Поняття менеджменту (у вузькому та широкому розумінні). 

4. Характеристика основних сфер та рівнів менеджменту. 
5. Сутність, цілі та види менеджменту.  

6. Форми власності і типи менеджменту. 
Практичні завдання 

1. Оформіть у вигляді таблиці  спільні і відмінні риси наступних понять 
«управління», «менеджмент», «адміністрування», «керування».  

2. Дайте письмово відповіді на запитання: 
Місце і роль менеджменту в соціальному управлінні.  

Менеджмент – це наука, практика і мистецтво управління.  
Основні рівні менеджменту в організації, їх специфіку.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 4, 15, 27-28. 
 

Тема 1.2. Генезис менеджменту 

Теоретичні питання 

1. Сутність ідей представників школи наукового управління. 
2. Внесок в науку управління адміністративної школи, обмеженість класичної 

теорії менеджменту. 
3. Внесок в теорію та практику менеджменту поведінкових шкіл. 

4. Вплив кількісної школи на розвиток управлінської думки. 
5. Причини виникнення інтегрованих підходів до управління, сутність 

процесного підходу до управління. 
6. Основні положення системного підходу до управління. 

7. Риси ситуаційного підходу до управління. 
8. Характеристика сучасних напрямків розвитку науки управління. 

Практичні завдання 

1. Написати реферат на одну із представлених тем:  
- Генезис менеджменту і державного управління.  

- Внесок стародавнього Єгипту в розвиток управління. 
- Приклади розвитку основ управління в період зародження християнства. 

- Сучасні підходи до вивчення управлінських проблем.  
- Вплив на формування науки управління представників соціальної утопії  Т. 

Мора і Т. Кампанелла. 
- Внесок Ф.У. Тейлора в розвиток школи наукового управління.  

- Дослідження Ф. і Л. Гілбертів.  
- Тейлоризм – нове направлення управлінської думки напочатку XX ст.  

- Функції управління, визначені А. Файолем.  
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2. Знайдіть в періодичному виданні статтю, в якій висвітлюється процес 
підвищення продуктивності праці на підприємствах. Визначте, які принципи 

продуктивності праці Г. Емерсона використовуються.  
3. Знайдіть в періодичному виданні статтю, в якій висвітлюється підприємство, 

де активно використовуються основні положення теорії Е. Мейо.  
4. Знайдіть в періодичному виданні статтю, в якій висвітлюється підприємство, 
де активно використовуються основні положення школи поведінкових наук.  

5. Знайдіть в періодичному виданні статтю, в якій висвітлюється використання 
класичних підходів до управління.  

6. Розгляньте конкретне підприємство як відкриту систему і визначте, як Ви 
будете використовувати системний підхід в управлінні даним підприємством.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 2, 21-22, 29. 

 
Тема 1.3. Управлінська діяльність менеджера 

Теоретичні питання 
1. Як Ви розумієте поняття «підприємницька діяльність менеджера»?  

2. Порівняйте поняття «бізнесмен», «підприємець», «менеджер».  
3. Складіть схему діяльності керівника в організації і його рольових функцій.  
4. Які основні функції виконують менеджери в організації залежно від рівня 

управління до якого вони належать? 
5. Які основні ролі менеджера в організації? 

6. Назвіть основні критерії ефективності діяльності сучасного менеджера.  
7. Наведіть модель сучасного менеджера. 

Практичні завдання 
1. Написати реферат на одну із представлених тем:  

- Задачі підготовки менеджерів в ринкових умовах господарювання в Україні.  
- Соціально-економічна природа управлінської праці та проблеми її наукової 

організації.  
- Процес управлінської праці в організації.  

- Вимоги до сучасного менеджера.  
- Вплив внутрішніх і зовнішніх факторів на етичні норми менеджерів.  

- Ролі менеджерів, визначені Генрі Мінцбергом.  
2. Виконайте письмово наступні вправи: 
- Оберіть ситуацію (власний вибір) та  зробіть розподіл функцій управління 

менеджерів різних рівнів управління. 
- Складіть  «портрет ідеального менеджера», зазначивши всі необхідні якості 

сучасного успішного менеджера. 
- Запропонуйте тести, за допомогою яких можна було б визначити 

кваліфікаційні технічні та аналітичні навички менеджерів.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 7, 14, 26-27. 
 

Тема 2.1. Планування як функція менеджменту 

Теоретичні питання 

1. Сутність планування як функції управління. 
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2. Послідовність здійснення процесу планування. 
3. Поняття та основні елементи стратегії. 

4. Порівняльна характеристика рівнів стратегії . 
5. Послідовність здійснення процесу формулювання стратегії . 

6. Визначення місії організації. 
Практичні завдання 

1. Написати реферат на одну із запропонованих тем: 

- Сутність аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища організації.  
- Класифікація загальнокорпоративних стратегій. 

- Сутність методів вибору загальнокорпоративної стратегії. 
- Характеристика стратегії контролю над витратами. 

- Умови вибору організацією стратегії диференціації. 
- Умови ефективного використання стратегії фокусування. 

- Сутність та класифікація планів впровадження стратегії. 
2. Заповніть таблицю на основі теоретичного матеріалу та практичного 

матеріалу з прикладу діяльності конкретного підприємства (власний вибір). 
 

Таблиця 1. Порівняльна характеристика оперативного та стратегічного 
планування 

№ 

п/п 
Ознаки 

Оперативне 

планування 

Стратегічне 

планування 

        

        

 

3. Оберіть організацію, підприємство, бізнес і т.д. (власний вибір) та  розробіть 
схему SWOT-аналізу підприємства. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 6, 20, 25, 29. 
 

Тема 2.2. Організація як функція менеджменту 

Теоретичні питання 

1. Сутність функції організації та взаємозв`язок категорій «організація», 
«організаційна діяльність», «організаційна структура».  

2. Характеристики основних підходів у теорії організації. 
3. Сильні та слабкі сторони бюрократичної моделі організації. 

4. Етапи процесу проектування робіт в організації. 
5. Характеристика методів перепроектування робіт. 

6. Зміст моделі характеристики роботи Р. Хекмена. 
7. Вплив ситуаційних факторів на параметри організаційної структури.  

8. Основні способи групування організаційних одиниць. 
9. Зміст процесу делегування повноважень, характеристика типів повноважень. 
10. Визначення діапазону контролю. 

Практичні завдання   
1. Написати реферат на одну із представлених тем: 

- Переваги, недоліки, сфера застосування високої та пласкої структури; 
- Характеристика механізмів координації в організації; 
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- Характеристика базових типів організаційних структур, методи їх вибору; 
- Сутність організаційних змін; 

- Сутність моделі організаційних змін К. Левіна; 
- Основні причини опору організаційним змінам та стратегії їх подолання.  

2. Розгляньте приклад схеми організаційної структури управління 
підприємством і дайте відповіді на запитання (варіанти ситуацій – власний 
вибір). 

3. Розробіть посадову інструкцію для старости Вашої групи. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 10, 22, 28. 
 

Тема 2.3. Мотивація діяльності як функція менеджменту 

Теоретичні питання 

1. Значення людського фактору в управлінні, поняття «мотивація».  
2. Взаємозв’язок потреб, спонукань, цілей і дій працівника у процесі мотивації.  

3. Базові положення теорії «ієрархії потреб» А. Маслоу. 
4. Базові положення теорії «мотиваційної гігієни» Ф. Герцберга. 

5. Зміст методу «збагачення праці». 
6. Сутність теорії потреб Д. Мак Клелланда. 
7. Сутність процесного підходу до мотивації. 

8. Базові положення «теорії сподівань» В. Врума. 
9. Сутність «теорії справедливості» С. Адамса. 

10. Взаємозв’язок елементів мотивації у моделі Портера-Лоулера. 
11. Практична цінність змістовних та процесних теорій мотивації  

12. Які методи матеріального стимулювання? 
13. Які сучасні системи мотивації і компенсації? 

14. Традиційна система компенсації. Нетрадиційна система компенсації . 
Практичні завдання 

1. Хоторинські експерименти Елтона Мейо.  
2. Реалізація поглядів Е. Мейо на людську природу і мотивацію на сучасних 

підприємствах.  
3. Ієрархія потреб працівників і теорія мотивації.  

4. Двофакторна теорія мотивації Ф. Герцберга.  
5. Діалектика цілісних систем. Самокеруючі системи.  
6. Концепція цільового управління П. Друкера.  

7. Управлінська сутність перебудови і перехід до ринкового регулювання 
економіки. 

8. Розробити кейси з: 
- сутності змістовних теорій мотивації. 

- використання змістовних та процесних теорій мотивації. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 8, 24, 26-27. 
 

Тема 2.4. Контроль в управлінні 

Теоретичні питання 

1. Поняття «контроль» та його місце в системі управління. 
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2. Змістовна характеристика моделі та етапів процесу контролю. 
3. Класифікація процесів контролю в організації, їх цілі, переваги та недоліки. 

4. Основні вимоги до ефективної системи контролю. 
5. Сутність дисфункціонального ефекту системи контролю. 

6. Характеристика основних елементів фінансового контролю в організації.  
7. Сутність та типи бюджетів, характеристика процесу розробки бюджетів. 
8. Переваги та недоліки бюджетування як інструменту фінансового контролю.  

9. Основні документи фінансової звітності та мета їх використання.  
10. Цілі аналізу стандартних фінансових коефіцієнтів. 

11. Характеристика методів операційного контролю. 
12. Основні етапи моделі контролю поведінки робітників. 

13. Характеристика інструментів прямого і непрямого управлінського контролю 
поведінки робітників. 

Практичні завдання 

1. Написати реферат на одну із представлених тем: 

- Сутність і елементи управлінського контролю.  
- Людина як об’єкт управлінського контролю.  

- Контролюючі організації зовнішнього середовища.  
- Системи внутрішнього контролю організації. 
2. Практична ситуація: 

Основний вид діяльності компанії «Тронка» (м. Київ) – дистрибуція 
різноманітних товарів на всю територію України у компанії «Тронка» – 21 склад 

і розміщуються вони один від одного і від центрального складу на значних 
відстанях. Проблему вирішили, об’єднавши всі склади єдиною комп’ютерною 

мережею і організувавши при кожному регіональному складі фінансово-
розрахунковий відділ. Крім того, демонструють відвідувачам 

електрообладнання. Тому на посаді завідуючого складом в основному працюють 
електромеханіки 

Один із способів підвищення ефективності роботи складу – це чітка 
система контролю, в якій приймають участь всі рівні управління компанією. 

За декілька місяців компанія “примусила” всі склади працювати як 
годинник. Для цього: 

 звільнили всіх п’яниць;  
 кожний робочий день розділили на п’ять етапів: 
а) десяти хвилинна підготовка до роботи, початок о 7.00; 

б) завантаження машин продавців (до 35 раз на день). З 7.00 до 10.00; 
в) розвантаження транспорту постачальників, з 10 ранку до обіду; 

г) приймання нереалізованої продукції від продавців – від обіду до приїзду 
останнього автомобіля; 

д) здача торгової виручки в касу; 
 підрахунок продукції, яка знаходиться в наявності на складі на 

кінець кожного робочого дня. 
Такий розподіл дозволяє уникнути хаосу і невиправданих простоїв і 

перевантажень персоналу. 
На складі діє принцип взаємного контролю. За правильністю виконання 

замовлень слідкує три чоловіки: працівник складу, менеджер з продажу і 
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працівник фінансово-розрахункового відділу. 
Договір про матеріальну відповідальність підписали всі працівники і на 

випадок нестачі вся вартість буде вирахувана з заробітної плати кожного 
пропорційно ставці. Але доки що таких випадків не було. 

Відпрацьовано практику списання бракованої продукції. Вона 
відкладається до спеціального «ізолятора» браку, а потім спеціальною комісією 
списується. 

Відшліфовано систему внутрішньої документації. Наприкінці кожного 
робочого дня підраховується продукція яка знаходиться на складі і ці відомості 

звіряються з даними які знаходяться в офісному комп’ютері. 
Раз на тиждень менеджери з продажу проводять наради з працівниками 

складу з питань роботи складу розглядають пропозиції покупців і персоналу. 
Раз на місяць менеджери дивізіонів проводять наради з питань 

маркетингових досліджень і якості продукції. Вище керівництво компанії раз на 
місяць розглядає питання фінансового становища компанії і раз на півроку – 

питання стратегічного розвитку компанії та її дивізіонів. 
Особливий підхід – у роботі складів компанії до процесу обслуговування 

покупців. По-перше це – одночасне завантаження декількох машин. 
Стратегічний хід компанії «Тронка» – наявність двох воріт, які забезпечують 
наскрізний проїзд через склад і дають можливість паралельно завантажувати 

чотири невеликі вантажні машини. По-друге, один з факторів який впливає на 
ефективність роботи є надходження замовлень на наступний день на ранок 

попереднього. Це дозволяє скомплектувати раніше піддони і навантажити на 
наступний день за лічені хвилини. По-третє, це – новий вид послуг – 

організовано митний термінал, тобто на складі створено митно-доглядову зону, 
на якій постійно знаходиться митний інспектор, в офісі знаходяться 

представники торгово-промислової палати і ветеринарної служби карантинного і 
фітоконтролю. 

Компанія постійно працює над удосконаленням системи роботи з 
клієнтами і системи внутрішньогосподарського контролю. З першою задачею 

контролю – отриманням необхідної інформації про стан справ – справились. На 
черзі – розробка заходів, які б сприяли мотивації праці. 

Запитання до ситуації: 
1. Які типи, види і методи контролю використовуються в діяльності 

компанії «Тронка»? Наведіть конкретні приклади.  

2. Що представляє собою система контролю в даній компанії? 
Відповідь оформіть у вигляді таблиці. 

 
Таблиця. Система контролю компанії «Тронка» 

Рівень 
управління 

Тип 
контролю 

Вид 
контролю 

Метод 
контролю 

Відповідаль
ний 

Стратегічний 
Операційний 

        

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 12, 19, 23, 28. 
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Тема 3.1. Процес прийняття та організації виконання управлінських рішень 

Теоретичні питання 

1. Які особливості прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності? 
2. Які особливості прийняття управлінських рішень в умовах кризи? 
3. Класифікація методів обґрунтування управлінських рішень. 

Практичне завдання 
1. Написати реферат на одну із представлених тем: 

- Природа процесу прийняття управлінських рішень.  
- Функція менеджменту «Рішення».  

- Моделі прийняття управлінських рішень.  
- Психологічні аспекти розробки та прийняття управлінських рішень. 

2. Розв’язати задачі з: 
- використання аналітичних методів прийняття управлінських рішень; 

- використання методів (критеріїв) теорії статистичних рішень; 
- використання методу платіжної матриці; 

- теорії ігор (парні ігри з нульовою ставкою); 
- експертних оцінок (простого ранжування та вагових коефіцієнтів).  
3. Описати процес документаційного оформлення управлінських рішень.  

4. Дослідити особливості розробки та прийняття простих та складних 
управлінських рішень. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 3, 25, 29. 

 
Тема 3.2. Комунікації в управлінні 

Теоретичні питання 
1. Поняття «комунікації», її роль у системі управління та умови здійснення.  

2. Сутність та взаємозв’язок етапів процесу комунікації, фактори, що впливають 
на ефективність реалізації кожного етапу процесу комунікації. 

3. Переваги та недоліки основних методів комунікації. 
4. Сутність та роль неформальних комунікацій організації. 

Практичні завдання 
1. Написати реферат на одну із представлених тем: 
- Сутність та класифікація комунікаційних мереж в організації; 

- Переваги та недоліки різних типів комунікаційних мереж в організації; 
- Характеристика факторів, що перешкоджають ефективній комунікації та 

методи їх подолання; 
-  Стратегії підвищення ефективності комунікації. 

2. Охарактеризуйте  невербальні комунікації та їх практичне використання в 
діяльності менеджера.  

3. Визначте основні вимоги до інформації.  
4. Наведіть, можливу, технологію інформаційного забезпечення процесу 

комунікацій на підприємствах галузі культури і мистецтв. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 13, 26, 28. 
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Тема 4.1. Основи управління персоналом 

Теоретичні питання 

1. Які складові системи управління персоналом? 
2. Джерела і методи забезпечення персоналом. 
3. Які складові елементи процесу прийому персоналу Ви знаєте? 

4. В чому сутність первинної оцінки персоналу? За якими методами вона 
здійснюється? 

5. Які типи і види співбесіди? За якою методикою рекомендують проводити 
співбесіду? 

6. Які переваги дає систематична і регулярна оцінка персоналу? 
7. Які ускладнення виникають внаслідок формальної оцінки персоналу? 

8. Що таке традиційна атестація? 
9. Які складові елементи професійного розвитку персоналу підприємства?  

10. Що таке професійна освіта, як складова професійного навчання персоналу? 
11. Які сучасні тенденції розвитку професійного навчання управлінського і 

виробничого персоналу та їх вплив на формування системи професійного 
розвитку персоналу? 

Практичні завдання 

1. Написати реферат на одну із представлених тем: 
- Планування людських ресурсів. 

- Аналіз роботи у системі управління персоналом. 
- Процедура найму людських ресурсів. 

- Добір персоналу. 
- Профорієнтація персоналу. 

- «Гуртки якості» у системі управління персоналом зарубіжних фірм. 
- Оцінювання персоналу. 

- Розвиток кар'єри. 
- Основна заробітна плата та система соціальних витрат на робочу силу.  

- Преміальні системи заробітної плати. 
- Матеріальна допомога в системі соціального захисту зайнятих та безробітних.  

- Роль профспілок в управління персоналом. 
- Трудова дисципліна та розгляд скарг в організації. 
- Охорона здоров'я та техніка безпеки наймання працівників.  

- Особливості контрактної форми найму працівників.  
- Диференціація основної та додаткової заробітної плати на японських 

підприємствах. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 9, 18, 20, 22-23. 
 

Тема 4.2. Лідерство в управлінні 

Теоретичні питання 

1. Сутність основних підходів до лідерства. 
2. Ідея ситуаційної моделі керування Ф. Фідлера. 

3. Практичні висновки теорії «життєвого циклу» П. Херсі та К. Бланшара.  
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4. Ідея моделі «шлях-мета» Т. Мітчела  та Р. Хауса. 
5. Основні результати досліджень ситуаційних концепцій лідерства.  

6. Поняття «група» в організації, типологія та стадії процесу їх формування. 
7. Сутність моделі групової поведінки Дж. Хоманса. 

8. Розподіл ролей між членами групи. 
9. Характеристика факторів, що впливають на ефективність діяльності груп в 

організації. 

10. Співвідношення категорій «вплив», «влада», «повноваження», «лідерство». 
11. Характеристика основних форм влади та впливу. 

12. Авторитет керівника і методи його підвищення.  
13. Правила ефективного переконання.  

Практичні завдання   
1. Написати есе на одну із тем: 

- Взаємодія людини і групи.  
- Лідерство і влада.  

2. Розглянути  кейс на тему: «Поведінкова та ситуаційна теорії лідерства».  
3. Розглянути кейс на тему: «Сутність понять «влада» і «повноваження»»  

(система CAPI). 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 5, 20, 25, 28. 

 
Тема 4.3. Соціально-психологічні аспекти управління 

Теоретичні питання 
1. Основні форми соціальної відповідальності менеджера. 

2. Типи темпераменту. 
3. Вплив характеру на виконання рольових функцій. 

4. Здібності людини. 
5. Важливість врахування почуттів і емоцій членів колективу. 

Практичні завдання 
1. Написати есе на одну із представлених тем: 

- Психологічні особливості теорії поведінки особистості.  
- Правила прийому іноземної делегації. 

- Правила ведення ділових переговорів. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 17, 21-22, 25. 

 
Тема 4.4. Управління конфліктами 

Теоретичні питання 
1. Які етапи розвитку конфлікту? 

2. Які основні причини конфліктів в організації? 
3. Які існують види конфліктів і які  відповідно методи вирішення конфліктів 

будуть доцільними для використання? 
4. Які основні стилі вирішення конфліктів в організації? 

5. Сутність стресу,   його види. 
6. Значимість профілактики стресів в організації. 

Практичне завдання  
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1. Написати реферат на одну із представлених тем: 
- Рівні конфлікту в організації.  

- Природа організаційних змін і управління ними.  
- Природа стресу і управління ним. 

2. Надати письмові відповіді на питання 
- Охарактеризуйте особливості управління конфліктами, в яких задіяні «важкі 
люди».  

- Наведіть приклади конфліктів, які відбувалися у Вашій групі, і 
охарактеризуйте методи, за допомогою яких вони були вирішені.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 11, 16, 19, 22-23. 

 
6. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 
1. Сутність менеджменту, зміст поняття менеджменту. 

2. Методологічні основи менеджменту.  
3. Характерні ознаки і стадії менеджменту.  

4. Менеджмент як система.  
5. Основні ознаки і закономірності менеджменту. 
6. Формування основ менеджменту та еволюція управління як науки.  

7. Школа наукового управління.  
8. Розвиток менеджменту послідовниками Ф.У. Тейлора. 

9. Формування адміністративної (класичної) школи управління. 
10. Представники класичної школи управління та їх внесок в розвиток 

менеджменту.  
11. Виникнення і розвиток школи людських відносин.  

12. Школа поведінкових наук, біхевіористичне направлення в менеджменті. 
13.  Сучасні підходи і теорії управління.  

14. Еволюція управлінської думки в Україні.  
15. Використання теорії і практики управління інших країн в Україні в умовах 

ринкових відносин. 
16. Менеджер в організації.  

17. Класифікація груп менеджерів.  
18. Особливості управлінської праці. 
19.  Менеджер як професія.  

20. Моделі сучасного менеджера, критерії ефективності діяльності менеджера.  
21. Завдання підготовки менеджерів в ринкових умовах господарювання.  

22. Менеджери в організації. 
23.  Основи управлінської діяльності менеджерів: обов’язки, функції і ролі.  

24. Вимоги до менеджерів.  
25. Сучасні функції менеджменту, їх сутність і еволюція розвитку. 

26. Взаємозалежність і розвиток функцій менеджменту. 
27. Зміст, цілі і задачі планування, види планів, форми планування. 

28. Сутність стратегії підприємства і порядок її розробки, їх визначення і вибір.  
29. Етапи стратегічного планування.  

30. SWOT-аналіз.  
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31. Тактичне планування.  
32. Особливості організації планування в іноземних фірмах.  

33. Типи стратегій для підприємств різних форм власності, великих, середніх і 
малих. 

34. Сутність і зміст функції менеджменту – організація. 
35.  Зовнішнє і внутрішнє середовище організації, основні елементи. 
36. Особливості організаційних структур управління підприємством, їх 

класифікація, роль і значення у внутрішньому менеджменті організації.  
37. Принципи та основні елементи проектування організації. 

38. Норми управління, департаментизація, централізація і децентралізація.  
39. Методика проектування організації. 

40. Цілі в управлінні організацією.  
41. Порядок формування і встановлення цілей. 

42. Основні напрями перебудови організаційних структур управління на 
сучасному етапі.  

43. Роль менеджера в процесі утворення і проектування організації.  
44. Типи організацій. 

45. Сутність мотивації, її місце і роль у процесі управління. 
46. Основні елементи мотиваційного процесу: рушійні сили, потреби, мотив, 
мотивування.  

47. Стимули, стимулювання, винагорода. 
48. Системи компенсації.  

49. Мотиваційний процес. Основні стадії та їх характеристика. 
50. Еволюція теорій мотивації. 

51.  Змістовні і процесуальні теорії мотивації, їх засновники та основний зміст.  
52. Особливості застосування теорій мотивації в умовах ринкових відносин.  

53. Сутність і зміст основних етапів процесу контролю.  
54. Роль контролю в процесі управління, його види і методи. 

55. Організаційні форми контролю.  
56. Система контролю на підприємстві. 

57. Внутрішній і зовнішній контроль.  
58. Реакція на зовнішній контроль. 

59. Психологічні аспекти проведення контролю.  
60. Основні принципи ефективного контролю. 
61. Сутність і зміст основних етапів контролю.  

62. Етапи процесу контролю. 
63.  Організаційні аспекти управлінського контролю. 

64. Організація діяльності підприємства під час контрольних перевірок з боку 
зовнішнього середовища. Етапи контрольної перевірки. 

65. Поняття управлінських рішень, їх сутність і роль у процесі управління.  
66. Види рішень.  

67. Підходи до прийняття рішень.  
68. Основні моделі, системи, етапи і методи прийняття рішень. 

69. Особливості і методика групового прийняття рішень.  
70. Оцінка ефективності прийнятих рішень.  

71. Психологічні аспекти утворення групи для прийняття рішень. 
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72. Творчість та інтуїція керівника при розробці і прийнятті рішень. 
73. Основні етапи розробки та прийняття управлінських рішень. 

74. Структуризація процесу розробки та прийняття складних управлінських 
рішень.  

75. Рівні прийняття управлінських рішень. 
76. Моделі та методи прийняття управлінських рішень. 
77. Особливості групового прийняття управлінських рішень. 

78. Організація виконання рішень. 
79. Комунікації в управлінні.  

80. Сутність і умови комунікацій.  
81. Процес комунікацій, стилі і мережі. 

82. Невербальні комунікації. Їх особливості і види. Метода розпізнавання і 
використання. 

83. Оцінка ефективності комунікацій в управлінні.  
84.  Поняття інформації. Її види та значення в процесі управління.  

85. Інформаційне забезпечення процесу розробки і прийняття рішень.  
86. Управління людським капіталом.  

87. Людський фактор і його роль в розвитку організації.  
88. Трудовий потенціал організації: поняття і структура.  
89. Система управління людським капіталом. 

90.  Зміст поняття «персонал організації», його класифікація.  
91. Система управління персоналом організації.  

92. Напрями і  методи управління персоналом.  
93. Концепції управління персоналом в сучасних умовах. 

94. Влада і вплив: форми та основні ознаки.  
95. Авторитет керівника в процесі формування колективу. 

96. Лідерство як соціально-економічне явище, сутність і визначення в процесі 
управління групою. 

97. Еволюція теорій лідерства, їх сучасний розвиток і підходи: автори та 
основний зміст. 

98. Стилі управління. Основні види, їх сутність і особливості застосування.  
99. Методи визначення та оцінки ефективності використання різних стилів 

управління. 
100. Поняття психології менеджменту. Основні психологічні індивідуальні 
характеристики особистості.  

101. Поняття та види темпераменту.  
102. Основні характеристики темпераменту та їх значення з точки зору бізнес -

приналежності.  
103. Формування важливих рис характеру для ділової активності.  

104. Почуття та емоції людини, їх роль в формуванні морально-психологічного 
клімату в колективі. 

105. Конфлікти: сутність, види і типи.  
106. Причини виникнення конфлікту.  

107. Процес конфлікту.  
108. Функції конфлікту.  

109. Картографія конфлікту. 
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110.  Етапи методу картографії конфлікту.  
111. Методи та стилі управління конфліктами: внутрішньоособистісні, 

структурні, міжособистісні.  
112. Сутність міжособистісних стилів управління конфліктами. 

 
7. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

 
Оцінка А (90-100), «відмінно»  – повно та ґрунтовно здобувач вищої освіти 

засвоїв всі теми навчальної програми, вміє вільно та самостійно викласти зміст 
всіх питань програми освітньої компоненти, розуміє її значення для своєї 

професійної підготовки, повністю виконав усі завдання кожної теми самостійної 
роботи та поточного контролю в цілому. Брав участь в олімпіадах, конкурсах, 

конференціях. 
Оцінка B (84–89), «добре» – недостатньо повно та ґрунтовно здобувач 

вищої освіти засвоїв окремі питання робочої програми. Вміє самостійно 
викласти зміст основних питань програми освітньої компоненти, виконав 

завдання кожної теми самостійної роботи та поточного контролю в цілому. 
C (74–83), «добре» – недостатньо повно та ґрунтовно здобувач вищої освіти 

засвоїв деякі теми робочої програми, не вміє самостійно викласти зміст деяких 

питань програми освітньої компоненти. Окремі завдання кожної теми та 
поточного контролю в цілому виконав не повністю. 

D (66–73), «задовільно» – здобувач вищої освіти засвоїв лише окремі теми 
робочої програми. Не вміє вільно самостійно викласти зміст основних питань 

освітньої компоненти, окремі завдання кожної теми  поточного контролю не 
виконав. 

E (61–65), «задовільно» – здобувач вищої освіти засвоїв лише окремі 
питання навчальної програми, не вміє достатньо самостійно викласти зміст 

більшості питань програми освітньої компоненти. Виконав лише окремі 
завдання кожної теми та поточного контролю в цілому. 

FХ (21–60), «незадовільно з можливістю повторного складання»  – 
здобувач вищої освіти не засвоїв більшості тем навчальної програми не вміє 

викласти зміст більшості основних питань освітньої компоненти. Не виконав 
більшості завдань кожної теми та поточного контролю в цілому. 

F (0–20), «незадовільно з обов’язковим повторним вивченням освітньої 

компоненти»  – здобувач вищої освіти не засвоїв навчальної програми, не вміє 
викласти зміст кожної теми освітньої компоненти, не виконав поточного 

контролю. 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для іспиту, курсового проекту (роботи), 
практики 

для заліку  

90–100 A відмінно 

зараховано 

84–89 B добре 
 74–83 C 

66–73 D 

задовільно 
61–65 E 

21–60 FХ 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

незадовільно з 
можливістю 
повторного 
складання 

0–20 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням освітньої компоненти 

незадовільно з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
освітньої 

компоненти 
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8. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА 
 

Основна література  
1. Виноградський М.Д. Управління персоналом : навч. посіб. Київ : Центр 

навчальної літератури, 2006. 504 с. 
2. Данилюк М. О. Планування і контроль : навч. посіб. Київ: Ліра-К, 2016. 452 с.  
3. Данюк В. М. Організація праці менеджера :  навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2006. 

272 с. 
4. Захарчин Г. М. Корпоративна культура : посібник Київ : Ліра-К, 2015. 286 с.    

5. Збірник кейсів з менеджменту : навчальний посібник. Школа менеджменту 
Комерційного інституту м. Нансі, Франція. Київ : КНЕУ, 2006. 199 с  

6. Карамушка Л. М. Психологія управління : навч. посіб. Київ: Міленіум, 2003. 
344 с.  

7. Маркіна І.А. Менеджмент організації : навч. посіб. Вищий навчальний заклад 
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