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ПЕРЕДМОВА 

Світовий досвід все більше переконує в тому, що 

економічний та соціальний прогрес, залежить не стільки від 

системи управління якістю, організації виробництва, його 

матеріально-технічного оснащення, скільки від творчої активності 

самої людини, її бажання ефективно працювати.  

Практичне застосування теоретичних положень, 

законів, закономірностей та сформульованих на цій основі 

принципів, методичних рекомендацій, методів і правил 

засвоєних у процесі вивчення дисципліни «Менеджмент» 

дасть змогу майбутньому керівнику підвищити ступінь 

обґрунтованості управлінських рішень, повніше 

використовувати в своїй організаційній діяльності наявні та 

залучені ресурси. 

 Обсяг навчальної дисципліни «Менеджмент» 

Форма 

навчан

ня 

Курс Сем

естр 
Обсяг дисципліни Форма 

підсум

кового 

контро

лю 

К-сть 

кред

итів 

Загаль 

на  

к-сть 

годин 

Лекції, 

год. 

Практ

ичні, 

год. 

Самос-

тійна 

робота 

Денна ІІ 4 4,0 120 22 20 78 Залік 

Заочна ІІІ 5 6 6 108 

 

Структурно – логічне місце дисципліни 

«Менеджмент» в освітній програмі підготовки бакалаврів 

за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адміністрування» в системі дистанційного самостійно – 

індивідуального навчання у складі фундаментальних 

дисциплін після загальної підготовки з вивчення дисциплін 

соціально – економічного циклу. 

Вивчення дисципліни «Менеджмент» має зробити 

позитивний внесок у формування нового управлінського 

мислення і оволодіння новими знаннями.  
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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

В ринкових умовах господарювання набуває особливої 

актуальності проблема підвищення ефективності системи 

менеджменту. Адже висококваліфікований персонал, 

здатний приймати креативні науково – обґрунтовані рішення 

– найцінніший ресурс будь – якої організації. 

Метою викладання навчальної дисципліни 

«Менеджмент»  є формування сучасного системного 

мислення та комплексу спеціальних знань з основних 

положень теорії організації, а також основоположних засад 

теорії і практики організаційної діяльності на сучасному етапі 

економічного розвитку, як системи до якої залучаються 

державні службовці, формування навичок налагоджування, 

підтримання та розвитку стосунків між окремими людьми, 

підприємствами та установами. 

Основними завданнями вивчення дисципліни 

«Менеджмент» є: вивчення сутності, основних понять і 

категорій сучасного менеджменту; складових елементів, 

етапів реалізації та забезпечення взаємозв’язку функцій 

управління; процесів прийняття і методів обґрунтування 

управлінських рішень; набуття вмінь використовувати базові 

інструменти управління організацією; опанування 

теоретичних знань адміністрування, керівництва людьми, які 

потрібні сучасному менеджеру, а також вироблення умінь 

вибору нових форм і методів здійснення управління на 

підприємствах та організаціях, спираючись на концепцію 

парадигми менеджменту ХХІ століття. 
Предметом навчального курсу є вивчення процесу 

створення нової системи знань, умінь і компетенцій. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми 28 

Публічне управління та адміністрування у здобувачів вищої 

освіти мають бути сформовані наступні компетентності: 

3К 6. Здатність працювати в команді. 
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3К 7. Здатність планувати та управляти часом. 

3К 13. Здатність спілкуватися з представниками 

інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів діяльності). 

ФК7. Здатність  розробляти тактичні та  оперативні 

плани управлінської діяльності. 

ФК8. Здатність готувати  проєкти управлінських   

рішень та  їх впроваджувати. 

ФК17. Здатність застосовувати проектно-

орієнтований підхід до управління, управління ризиками, 

гнучкість у прийнятті рішень. 

Методичні рекомендації призначені для надання 

теоретичної та практичної допомоги здобувачам вищої 

освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 281 

Публічне управління та адміністрування денної і заочної 

форм навчання при самостійному вивченні дисципліни  

«Менеджмент» з метою набуття зазначених 

компетентностей. 

Методичні рекомендації з самостійного можуть бути 

корисними для надання теоретичної та практичної допомоги 

при вивченні дисципліни «Менеджмент» здобувачам вищої 

освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальностей: 

292 Міжнародні економічні відносини.  

051 Бізнес аналітика та управління персоналом і економіка 

праці.    

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. 

075 Маркетинг. 

072 Фінанси, банківська справа та страхування. 

071 Облік і оподаткування. 

  
 

 

 

https://start.nuwm.edu.ua/bakalavr/item/ekonomika-upravlinnia-personalom-i-ekonomika-pratsi
https://start.nuwm.edu.ua/bakalavr/item/ekonomika-upravlinnia-personalom-i-ekonomika-pratsi
https://start.nuwm.edu.ua/bakalavr/item/pidpryiemnytstvo-torhivlia-ta-birzhova-diialnist-bakalavr
https://start.nuwm.edu.ua/bakalavr/item/marketynh
https://start.nuwm.edu.ua/bakalavr/item/finansy-bankivska-sprava-ta-strakhuvannia-bakalavr
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2. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Метою самостійної роботи є закріплення та 

поглиблення набутих теоретичних знань і навичок 

здобувачам вищої освіти та самостійного вивчення 

теоретичної частини курсу «Менеджмент», підготовки до 

проведення практичних занять з навчальної дисципліни 

здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування 

денної форми навчання та підготовки контрольної роботи і 

здачі модульних контролів здобувачами вищої освіти заочної 

форми навчання.  

Вміння здобувачів вищої освіти організовувати 

самостійне вивчення теоретичних засад дисципліни 

«Менеджмент», здійснювати підготовку до проведення 

практичних занять, виконання індивідуальних завдань, 

проводити підготовку і здачу поточних модульних контролів 

є основною умовою засвоєння ними знань навчального 

предмету та вміння творчо їх застосовувати на практиці. 

Самостійна робота повинна бути чітко спланована на 

увесь період навчання, адже індивідуальне виконання 

завдань дає можливість здобувачам вищої освіти оволодіти в 

повному обсязі тими професійними знаннями, які необхідні 

для становлення кваліфікованих фахівців; підвищує 

відповідальність здобувачів вищої освіти й формує у них: а) 

навички працювати самостійно; б) вміння приймати та 

реалізовувати креативні управлінські рішення; в) 

використовувати набуті знання для вивчення та об’єктивної 

оцінки діяльності підприємств і організацій різних галузей 

національної економіки; г) вміння працювати з різною за 

обсягом і видом інформацією, навчальною і науковою 

літературою тощо. 
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Теоретичні засади та 

методологічні  основи менеджменту.  

Тема 1. Сутність, роль та методологічні основи 

менеджменту 

Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. 

Сутність категорій «управління» та «менеджмент». Система 

відносин в організації як предмет вивчення менеджменту. 

Менеджмент як система наукових знань і мистецтво 

управління. Менеджмент як процес прийняття управлінських 

рішень [5, с. 9-23; 8. с. 8-18; 9, с. 36-68; 11, с. 5-17; 14, с. 130-

134; 15, с. 6-17]. 

Закони і закономірності менеджменту. Методологічні 

основи дослідження та практичної реалізації менеджменту. 

Нова парадигма менеджменту. Класичні та неокласичні 

теорії менеджменту. Особливості формування сучасної 

моделі менеджменту в Україні. [6, с. 153-336; 8, с. 38-49; 9, с. 

71-99; 15, с. 17-19].  

Тема 2. Методологічні засади теорії організації як 

об’єкту менеджменту 

Сутність поняття «організація». Закони та етапи 

розвитку організації [8, с. 5-65; 9, с. 3-23; 11, с. 27-36; 12, с. 

21-43; 15, с. 36-44]. 

Соціальна організація та її загальні риси. Основні види 

соціальних організацій: формальна й неформальна 

організації [10, с. 11, с. 140-151]. 

Внутрішнє середовище організації. Взаємозв'язок 

внутрішніх факторів [11, с. 88-111; 12, с. 91-102; 15, с. 44-

45].  

Зовнішнє середовище організації (фактори мікро- та 

макрооточення).  Методи дослідження зовнішнього 

середовища [11, с. 112-140; 12, с. 103-114; 15, с. 46-48]. 
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Взаємозв'язок факторів зовнішнього та внутрішнього 

середовища організації [8, с. 66-74; 9, с. 24-35; 12, с. 91-113; 

15, с. 44-47]. 

Концептуальні підходи до формування організаційної 

культури. Характеристики організаційної культури.  

Сучасна українська організаційна культура: джерела та 

основний зміст [12, с. 196-214; 14, с. 172-184; 15, с. 48-49]. 

Тема 3. Сутність принципів і функцій формування 

системи менеджменту 

Характеристика інтегрованих підходів до управління: 

процесний підхід; системний підхід; ситуаційний підхід. 

Закони і закономірності менеджменту. 

Сутність, природа та роль принципів менеджменту в 

досягненні мети організації. Класифікація принципів 

менеджменту. Взаємозв’язок між принципами менеджменту 

[5, с. 13-16; 8, с. 80-82; 15, с. 83-84]. 

Поняття функцій менеджменту. Функції менеджменту 

як види управлінської діяльності. Особливості формування 

функцій менеджменту. Класифікація і характеристика 

функцій менеджменту. Загальні (основні), конкретні 

(спеціальні) функції менеджменту. Динамічний 

взаємозв’язок конкретних і загальних функцій. Механізм 

реалізації конкретних функцій менеджменту на засадах 

використання загальних [14, с. 240-250; 15, с. 84-88].  

Сутність та класифікація методів менеджменту. 

Характеристика економічних методів впливу. 

Адміністративно – розпорядчі методи менеджменту. 

Характеристика соціально – психологічних методів 

менеджменту. Механізм взаємодії методів, принципів та 

функцій менеджменту [8, с. 132-141; 15, с. 160-170 ]. 

Тема 4. Планування як загальна функція 

менеджменту 

Сутність і зміст планування як функції менеджменту, 
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його види та їхній взаємозв’язок. Основні елементи системи 

планування. Управлінське обстеження сильних і слабких 

сторін організації. Вивчення стратегічних альтернатив. Етапи 

процесу планування. Політика, правила, процедури [8, с. 83-

85; 9, с. 104-135; 11, с. 268-303; 15, с. 89-99]. 

Класифікація цілей організації. Процес постановки 

цілей. Концепція управління за цілями [11, с. 262-268; 15, с. 

100-105].  

Тема 5. Організування як загальна функція 

менеджменту 

Сутність функції організування та її місце в системі 

управління. Поняття та складові організаційної діяльності 

[15, с. 106-108]. 

Повноваження, обов’язки, відповідальність. Процес 

делегування повноважень і відповідальності. Типи 

повноважень: лінійні, функціональні. Вертикальна та 

горизонтальна структуризація управління. Скалярний 

процес. Вертикальна координація: прямий контроль, 

стандартизація. Горизонтальна координація: взаємні 

комунікації, тимчасові робочі групи, комісії. 

Департаменталізація. Взаємодія структур організації. 

Проектування організаційних структур управління [8, с. 85-

95; 9, с. 136-164; 11, с. 308-327, 331-345; 14, с. 161-172;  15, с. 

108-123]. 

Тема 6. Мотивування як загальна функція 

менеджменту 

Значення людського фактора в управлінні організацією. 

Психологічні та фізіологічні особливості працівника. 

Поняття мотивування. Принципи врахування інтересів у 

мотивації. Взаємозв’язок потреб, спонукань, цілей і 

винагород працівника у процесі мотивування. Теорії і моделі 

процесів мотивування: змістовний і процесний підходи. 

Зіставлення теорій мотивування. Засоби мотиваційного 
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впливу. Стимулювання праці: цілі, принципи, види, форми 

[8, с. 95-107; 9, с. 165-187; 11, с. 360-385; 14, с. 254-265; 15, с. 

124-139]. 

Тема 7. Контролювання  як загальна функція 

менеджменту 

Поняття контролювання та його місце в системі 

управління. Принципи і цілі функції контролювання. Етапи 

процесу контролювання: формування стандартів 

вимірювання, порівняння фактичного виконання зі 

стандартами, оцінка та регулювання. Модель процесу 

контролювання. Процес контролювання. Зворотній зв’язок 

при контролюванні. Види управлінського контролювання [8, 

с. 107-111; 9, с. 183-204; 11, с. 389-413; 15, с. 140-152]. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Групи в організації та 

керівництво у менеджменті 

Тема 8. Комунікації та інформаційні системи в 

менеджменті 

Інформація, її види та роль в менеджменті. Носії 

інформації. Класифікація інформації. Вимоги, що 

висуваються до інформації [9, с. 262- 270; 15, с. 201-209]. 

Поняття і характеристика комунікацій. Різновиди 

„внутрішніх” та „зовнішніх” комунікацій. Перешкоди в 

комунікаціях. Зворотній зв’язок в процесі комунікації. 

Удосконалення організаційних та між особових комунікацій. 

Засоби комунікацій, їх переваги та недоліки [9, с. 270-293; 

15, с. 209-216].  

Комунікаційний процес, елементи та етапи процесу. 

Моделі комунікаційного процесу. Організація 

комунікаційного процесу. Комунікаційні перевантаження 

[11, с. 165-193].  

Роль і значення інформаційних систем для організації 

процесу менеджменту [8, с. 119-131; 9, с. 270-293; 15, с. 216-
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221]. 

Тема 9. Адміністрування управлінських рішень 

Процес управління як сукупність взаємопов’язаних і 

взаємодіючих функцій, методів, управлінських рішень та 

інших категорій менеджменту. Мета управлінського процесу, 

його учасники, предмет, засоби здійснення. Управлінський 

цикл. Управлінські процедури: цілевизначення, 

інформаційне забезпечення, аналітична діяльність, вибір 

варіанту дій, реалізація рішення, зворотний зв'язок. 

Особливості процесу управління: безперервність, 

нерівномірність, циклічність, послідовність, надійність [14, с. 

240-249; 15, с. 222-232].  

Управлінське рішення як результат управлінської 

діяльності. Класифікація управлінських рішень. Умови 

прийняття управлінських рішень. Фактори, що впливають на 

процес прийняття управлінських рішень. Моделі прийняття 

управлінських рішень. Взаємозалежність рішень. Підходи до 

прийняття рішень. Різновиди технологій прийняття 

управлінських рішень. Якість управлінських рішень. 

Класифікація методів обґрунтування та прийняття 

управлінських рішень [9, с. 262-293; 11, с. 194-247; 14, с. 250-

252; 15, с. 232-237]. 

Тема 10. Керівництво та лідерство 

Поняття та загальна характеристика керівництва. 

Керівництво як об’єднувальна функція менеджменту. 

Основні фактори та визначальні аспекти керівництва. Основи 

керівництва: вплив, лідерство, влада. Адаптивне керівництво. 

Влада як елемент примушування. Форми впливу та влади. 

Теорії лідерства. Типологія лідерів. Поняття стилю 

керування та континууму стилів керування. Характеристика 

та класифікація стилів керування. Фактори та передумови 

формування стилів керівництва. Критерії оцінки стилю 

менеджера [9, с. 212-229; 11, с. 462-484, 488-510; 13, с. 8-39; 
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14, с. 205-222; 15, с. 238-257]. 

Загальна характеристика моделі сучасного менеджера. 

Нова парадигма менеджменту в XXI столітті [7, с. 15-64; 14, 

с. 222-227; 15, с. 273-278]. 

Тема 11. Організаційні зміни та ефективність 

менеджменту 

Природа організаційних змін та управління ними. 

Особливості створення організаційних форм при переході до 

ринкових умов в Україні. Система подолання опору 

організаційним змінам. Комплексний підхід до 

удосконалення управління організаціями [14, с. 154-160; 15, 

с. 366-374]. 

Видова класифікація ефективності організації: 

індивідуальна, групова, загальноорганізаційна. Особливості 

оцінки різновидів ефективності. 

Концепції визначення ефективності менеджменту в 

організації. Підходи до оцінки ефективності менеджменту в 

організації. Економічна, організаційна та соціальна 

ефективність менеджменту. Системи показників 

економічної, організаційної та соціальної ефективності 

менеджменту, їх склад і методи визначення [15, с. 375-380]. 

Напрями підвищення ефективності управління 

організацією. 

Сутність і різновиди відповідальності та етики в 

менеджменті [15, с. 350-352, 354-365]. 

Соціальна відповідальність як добровільна реакція на 

соціальні проблеми суспільства з боку організації. Сутність 

та значення соціальної поведінки в менеджменті [11, с. 141-

160; 15, с. 352-354]. 
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4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З 

ДИСЦИПЛІНИ «МЕНЕДЖМЕНТ» 

Виконуючи завдання самостійної роботи здобувачі 

вищої освіти мають поглибити отримані теоретичні знання з 

усіх тем курсу “Менеджмент”, опрацювати літературні 

джерела, використовуючи нормативну базу, навчальні 

посібники, підручники, монографії, періодичну літературу та 

здійснюючи пошук інформації в мережі Internet.  

Планування практичних занять  

№ 

з/п 
Назви змістових модулів, тем і завдань практичних занять  

К-ть 

годин 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади та методологічні  основи 

менеджменту 

 1 

Практичне заняття 1. Сутність, роль та методологічні 

основи менеджменту. Менеджмент в організаціях 

спрямованих на успіх. Ситуаційні завдання з виявлення 

причин успіху та невдач компаній, підприємств, 

організацій. Вирішення ситуаційно-аналітичних задач. 

Психологічні тести [2, с. 175-194]. 

 

2 

 2 

Практичне заняття 2. Методологічні засади теорії 

організації як об’єкту менеджменту. Ділова гра 

«Особливості організації на різних етапах життєвого 

циклу». Оцінка ефективності організаційних форм 

управління. Аналітична вправа «Стан організаційної 

культури ВНЗ». Вирішення практичних завдань з 

використання культурних і соціально-психологічних 

можливостей організації.. Ситуаційні вправи. Психологічні 

тести [2, с. 34-36, 43-44; 14, с. 317-323; 15, с. 72-82; 16, с. 

46-47]. 

2 
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3 

Практичне заняття 3. Сутність принципів, методів і 

функцій формування системи менеджменту. Вивчення 

суті, змісту та призначення методів менеджменту. 

Вирішення ситуаційно-аналітичних задач. Виробничі 

ситуації. Розрахункові задачі. Психологічні тести [15, с. 

181-183, 185-187]. 

2 

4 

Практичне заняття 4. Планування як загальна функція 

менеджменту. Оцінка сильних та слабких сторін 

підприємства, визначення цілей його підрозділів, 

обґрунтування стратегії. Розробка концепції управління за 

цілями. Оцінка процесу реалізації стратегії та SWOT-аналіз 

організації. Вирішення ситуаційно-аналітичних задач. 

Психологічні тести [2, с. 59-66; 15, с. 188-190; 16, с. 133-

138]. 

 

2 

5 

Практичне заняття 5. Організування як загальна 

функція менеджменту. Вивчення та аналіз організаційних 

структур управління. Аналіз організаційної структури 

управління за допомогою органіграм. Оптимізація 

виробничо-управлінської структури підприємства. Оцінка 

рівня використання переваг централізації і децентралізації. 

Ділова гра „Аналіз організаційної структури 

підприємства”. Вирішення ситуаційно-аналітичних задач 

[2, с. 77-105; 15, с. 183-185, 188-194; 16, с. 167-171]. 

 

2 

6 

Практичне заняття 6. Мотивування як загальна 

функція менеджменту. Вивчення та аналіз теорії і 

моделей процесів мотивування. Оцінка рівня дотримання 

принципів взаємовідносин керівників і персоналу. 

Вирішення психологічних тестів «Ієрархія потреб А. 

Маслоу» і «Психологічний  кліматичний круг». 

Мотивування до генерування та реалізації нових ідей. 

Вирішення ситуаційних вправ. [2, с. 108-136; 15, с. 199-200; 

16, с. 183-190, 474-480]. 

2 
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7 

Практичне заняття 7. Контролювання  як загальна 

функція менеджменту. Вивчення  принципів і цілей 

функції контролювання стосовно конкретних виробничих 

умов. Оцінка рівня дотримання вимог контролю. Ділова 

гра „Удосконалення системи контролю на підприємстві”. 

Вирішення ситуаційно-аналітичних задач [2, с. 139-156; 15, 

с. 197-198; 16, с. 204-208]. 

2 

Підсумок за змістовий модуль 1 14 

Змістовий модуль 2. Групи в організації та керівництво у 

менеджменті 

 

8 

Практичне заняття 8. Комунікації та інформаційні 

системи в менеджменті. Розробка схеми процесу 

комунікацій всередині організації. Зворотній зв’язок у 

процесі комунікацій. Аналіз засобів комунікаційного 

процесу, визначення їх переваг та недоліків. Складання і 

вирішення ситуаційно-аналітичних і тематичних 

кросвордів. Психологічний тест «Визначення 

темпераменту особистості за методикою Г.Айзенка» [2, с. 

195-210; 15, с. 310-314; 16, с. 85-86, 481-484]. 

2 

9 

Практичне заняття 9. Адміністрування управлінських 

рішень. Оцінка результатів пошуку управлінських рішень. 

Ділова гра „Розроблення управлінських рішень методом 

колективного генерування ідей”. Розробка рекомендацій з 

формування креативних рішень. Креативні методи ухвалення 

управлінських рішень. Вирішення практичних завдань. 

Ситуаційні вправи. Психологічні тести [2, с. 215-230; 14, с. 

327-329; 15, с. 307-310; 16, с. 96-98]. 

 

2 
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10 

Практичне заняття 10. Керівництво, лідерство та 

ефективність менеджменту. Основні фактори та 

визначальні аспекти керівництва. Вирішення практичних 

завдань з інноваційного лідерства. Вирішення ситуаційних 

завдань, кейсів з визначення креативних ролей в 

професійній діяльності менеджера. Розробка 

психологічних тестів: «Інтелектуальний потенціал 

працівника», «Визначення коефіцієнта інтелектуальності» 

Проведення вікторини на знання теорії менеджменту. 

Проведення дидактичної гри «Конкурс винахідливих і 

кмітливих: «Чи є у вас здібності менеджера?» [2, с. 238-

259; 14, с. 270-280, 323-325; 15, с. 315-321; 16, с. 260-266, 

458-460]. 

2 

Підсумок за змістовий модуль 2 6 

Разом по курсу 20 
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5. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ДО ВИКОНАННЯ 

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ 

«МЕНЕДЖМЕНТ» ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

1.  Практика застосування менеджменту – як основна 

умова успішного функціонування бізнесу. 

2.  Упровадження закордонного досвіду менеджменту на 

вітчизняних підприємствах. 

3.  Етапи становлення менеджменту як науки та 

практики і їх фундатори. 

4.  Історія формування науки менеджменту. 

5.  Оцінка етапів еволюції менеджменту. 

6.  Розвиток управлінської думки в Україні. 

7.  Організація як об’єкт менеджменту та її оточення 

8.  Особливості менеджменту на міжнародному рівні 

9.  Організаційна культура як джерело 

конкурентоспроможності корпорації.  

10. Шляхи удосконалення форм і способів ділового 

спілкування. 

11. Роль комунікацій в інформаційному забезпеченні 

менеджменту. 

12. Регулювання інформаційних потоків і оптимізація 

системи документообігу. 

13. Особливості інформаційного забезпечення бізнесу на 

всіх етапах його реалізації. 

14. Сучасні підходи до оцінки результатів реалізації 

прийнятих управлінських рішень. 

15. Технологія вироблення і прийняття рішень у 

сучасних ТНК.  

16. Методи прийняття управлінських рішень та їх 

характеристика. 
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17. Особливості використання аналітичних, 

статистичних, теоретико-ігрових методів, а також методів 

математичного програмування в практиці управління. 

18. Обґрунтування управлінських рішень, які 

застосовуються керівниками різних рівнів управління. 

19. Сучасні моделі управління і їхня структуризація. 

20. Роль методів прогнозування в процесі прийняття 

менеджерського рішення. 

21. Передумови ефективного делегування і класична 

концепція передачі повноважень. 

22. Функціональні структури, їхні переваги і недоліки. 

23. Мотивування як загальна функція менеджменту. 

24. Сутність і зміст планування як функції менеджменту, 

його види та їхній взаємозв’язок. 

25. Фактори ефективності групи і їхнє значення. 

26. Лідерство і ефективність управління. 

27. Традиційні концепції лідерства та їх використання в 

управлінні організацією. 

28. Розкрити суть сучасних теорій лідерства. 

29. Роль та місце переговорів в управлінні конфліктом. 

30. Шляхи і методи вирішення конфліктів та роль 

менеджера у їх вирішенні. 

31. Тактика подолання опору змінам. 

32. Організування як загальна функція менеджменту.  

33. Мотивація співробітників і ефективна праця. 

34. Контролювання як загальна функція менеджменту. 

35. Види контролю та їх характеристика . 

36. Природа організаційних змін та управління ними. 

37. Загальносвітові тенденції в управлінні 

підприємствами. 

38. Нова парадигма менеджменту в XXI столітті. 

39. Порівняльний аналіз американського і японського 

підходів до організації управління. 
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40. Мотивація поведінки та цінності. Методики 

визначення якостей менеджера. 

Здобувач може обрати іншу від запропонованих тему 

для написання контрольної роботи, але вона обов’язково має 

бути узгоджена з викладачем. 
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