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1. МЕТА ТА ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ   

              «ОСНОВИ  МЕНЕДЖМЕНТУ» 

 

Метою вивчення дисципліни «Основи менеджменту» є 

формування у студентів сучасного управлінського мислення та 

системи спеціальних знань у галузі менеджменту, розуміння 

концептуальних основ системного управління організаціями; 

набуття умінь аналізу внутрішнього і зовнішнього середовища, 

прийняття адекватних управлінських рішень.  

Зміст дисципліни «Основи менеджменту» розкривається 

через наступні теми: 

 

Тема 1. Сутність, роль та методологічні основи 

менеджменту 

 

Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. 
Сутність категорій «управління» та «менеджмент». Управлінські 
відносини як предмет менеджменту. Менеджмент як мистецтво 

управління. Менеджери та підприємці - ключові фігури ринкової 
економіки. Спільне та відмінне між менеджером і підприємцем. 

Сфери менеджменту: виробництво, фінанси, кадри, 

нововведення, облік, збут, зовнішньоекономічна діяльність. 

Закони, закономірності та принципи менеджменту. 

 

Тема 2. Еволюція управлінської думки 

 

Розвиток управління до початку ХХ століття. Передумови 

виникнення науки управління. Класичні теорії менеджменту: 

школа наукового управління; класична (адміністративна) школа 

управління; школа людських відносин. Характеристика 

інтегрованих підходів до управління: процесійний підхід; 

системний підхід; ситуаційний підхід. Розвиток управлінської 
науки в Україні. Особливості формування сучасної моделі 
менеджменту в Україні.  
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Тема 3. Організація як об’єкт управління 

 

Поняття організації. Ознаки організації. Внутрішнє 

середовище організації, взаємозв’язок внутрішніх змінних. 

Різновиди організацій: органістичні та механістичні, прості та 

складні, формальні та неформальні. Загальні риси організацій: 

ресурсний, вертикальний та горизонтальний поділ праці, 
залежність від зовнішнього оточення, об’єктивність управління, 

структуризація. Зовнішнє середовище організації: фактори 

прямої та непрямої дії. Загальні характеристики зовнішнього 

середовища: об’єктивність, взаємозв’язок факторів, складність, 

динамічність, невизначеність. Оцінка факторів зовнішнього 

середовища. Еволюція організації. Концепції життєвого циклу 

організації. Культура організації. Типи організацій в Україні.  
 

Тема 4. Сутність і принципи формування системи 

менеджменту 

 

Поняття функцій менеджменту. Функції менеджменту як 

види управлінської діяльності. Особливості формування функцій 

менеджменту. Класифікація і характеристика функцій 

менеджменту. Загальні та конкретні функції менеджменту. 

Динамічний взаємозв’язок конкретних і загальних функцій. 

Механізм реалізації конкретних функцій менеджменту на 

засадах використання загальних. 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, зворотній 

зв’язок. Особливості процесу управління: безперервність, 

нерівномірність, циклічність, послідовність, мінливість, 

стійкість.  
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Тема 5. Планування як загальна функція менеджменту 

 

Сутність і зміст планування як функції менеджменту, його 

види та взаємозв’язок між ними. Основні елементи системи 

планування. Етапи процесу планування: визначення місії та 

цілей; оцінка сильних і слабких сторін організації; розроблення 

стратегії. Оперативне планування на засадах застосування 

адміністративних та економічних важелів. Тактика, політика, 

процедури, правила. Загальна характеристика бізнес-

планування.  

Поняття місії в управлінні та класифікація цілей організації. 
Ієрархічна підпорядкованість, субординація цілей організації. 
Традиційний процес постановки цілей. Концепція управління за 

цілями.  

 

Тема 6. Організація взаємодії як загальна функція 

менеджменту 

 

Сутність організаційної діяльності та її місце в системі 
управління. Поняття та складові організаційної діяльності. 
Повноваження, обов’язки, відповідальність. Процес делегування 

повноважень і відповідальності. Типи повноважень: лінійні, 
функціональні. Вертикальна та горизонтальна структуризація 

управління. Скалярний процес. Вертикальна координація: 

прямий контроль, стандартизація. Горизонтальна координація: 

взаємні комунікації, тимчасові робочі групи, комісії. 
Департаменталізація. Взаємодія та взаємовплив структур 

організацій. Сутність організаційної структури управління та її 
роль в досягненні мети. Види організаційних структур 

управління. Єдиноначальність: поняття, сутність. Централізація і 
децентралізація.  

Принципи побудови організаційних структур управління. 

Фактори, які впливають на формування організаційної 
структури. Категорії оцінки організаційної структури 

управління. Методи вибору організаційної структури 

управління. Проектування організаційних структур управління. 

Формування структурних елементів.  
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Тема 7. Мотивація як загальна функція менеджменту 

 

Значення людського фактора в управлінні організацією. 

Поняття мотивації. Принципи врахування інтересів у мотивації. 
Взаємозв’язок потреб, спонукань, цілей і заохочень працівника у 

процесі мотивації. Теорії і моделі процесів мотивації: змістовний 

і процесійний підходи. Співставлення теорій мотивування. 

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

 

Тема 8. Контроль  як загальна функція менеджменту. 

Методи менеджменту 

 

Поняття контролю та його місце в системі управління. 

Принципи і цілі функції контролю. Етапи процесу контролю: 

формування стандартів вимірювання, порівняння фактичного 

виконання зі стандартами, оцінка та регулювання. Модель 

процесу контролю. Процес контролю. Зворотній зв’язок при 

контролі. Види управлінського контролю. 

Сутність та класифікація методів менеджменту. Методи 

менеджменту як сукупність способів впливу керуючої системи 

управління на керовану. Економічні методи менеджменту. 

Адміністративні методи менеджменту. Соціально-психологічні 
методи менеджменту. Методи менеджменту як результат 

виконання функцій менеджменту. Механізм взаємодії методів, 

принципів та функцій менеджменту.  

 

Тема 9. Інформація, її види та роль у менеджменті. 
Комунікації та інформаційні системи у менеджменті 

 

Сутність та роль інформації  у процесі прийняття 

управлінських рішень. Культура документації в управлінській 

праці. Інформаційні потоки в управлінні. Поняття і загальна 

характеристика комунікацій. Процес комунікацій та 

ефективність управління. Комунікації в організаціях. Суть та 

характеристика комунікаційного процесу і його основні 
складові. Зворотній зв’язок у процесі комунікацій. Засоби 

комунікацій, їх переваги та недоліки. Перепони на шляху 
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ефективності комунікаційного процесу. Удосконалення 

організаційних і міжособових комунікацій.  

 

Тема 10. Технологія прийняття та реалізації 
управлінських рішень 

 

Сутність та вимоги до управлінських рішень. Умови розробки 

та прийняття управлінських рішень. Розробка управлінських 

рішень. Фактори, що впливають на процес, якість і ефективність 

прийняття управлінських рішень. Середовище прийняття 

рішень. Інформаційні обмеження при прийнятті рішень. 

Сутність оптимізації управлінських рішень у менеджменті. 
Методи і моделі пошуку та прийняття управлінських рішень. 

Оцінка результатів пошуку управлінських рішень. Якість 

управлінських рішень.     

 

Тема 11. Керівництво, влада, лідерство 

 

Поняття та загальна характеристика керівництва. Лідерство, 

вплив, влада. Форми влади. Стилі керівництва: автократичний, 

демократичний, ліберальний. 

 

Тема 12. Передумови ефективного управління персоналом 

 

Структура персоналу. Аналіз ринку праці. Формування 

персоналу за стратегією організації. Планування кар’єри та 

забезпечення сприятливих умов для її реалізації. Реалізація 

соціальної політики. Функції системи управління персоналом.  

 

2. ПОРЯДОК  І ОФОРМЛЕННЯ    

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Після закінчення вивчення дисципліни «Основи 

менеджменту» студент згідно з навчальною програмою повинен 

виконати контрольну роботу, в іншому випадку він не 

допускається до складання заліку з цієї дисципліни.  

Робота студента, пов’язана з виконанням контрольної роботи, 

починається з вивчення рекомендованої літератури. Слід 
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вивчити основні поняття, категорії та визначення, найбільш 

важливі положення теми контрольної роботи ілюструвати 

фактичним матеріалом. Для цього необхідно використати дані 
конкретного підприємства щодо застосування систем 

менеджменту відповідно до теми контрольної роботи, а також 

навести результати узагальнення досвіду, опублікованого у 

пресі. Таким, що підлягає аналізу, може бути підприємство, на 

якому працює студент, або розташоване в місцевості, де студент 

проживає.  

Зібраний матеріал необхідно використати для аналізу 

існуючої системи менеджменту в організації, виявлення 

недоліків і розробки конкретних пропозицій, спрямованих на 

покращення і удосконалення елементів управлінської діяльності 
на підприємстві. При виконанні контрольної роботи слід 

використати одержані знання з інших дисциплін техніко-

технологічного, організаційно-економічного і соціального 

спрямування. В контрольній роботі необхідно навести таблиці, 
графіки, схеми, розрахунки, які б підтверджували ефект від 

впровадження розроблених студентом заходів. 

Кожному студенту рекомендується виконувати контрольну 

роботу згідно з варіантом, який відповідає шифру залікової 
книжки. Варіант визначається в залежності від двох останніх 

цифр шифру. 

Для виконання контрольної роботи з таблиці 1 на перехресті 
останньої і передостанньої цифр шифру залікової книжки 

приймається три номери, за якими з розділу 3 виписуються 

відповідні запитання. Наприклад, студент, шифр залікової 
книжки якого закінчується цифрами 25, повинен дати відповіді 
на теоретичні запитання під номерами 13, 38, 27.  

Оформлення контрольної роботи повинно відповідати 

вимогам, що ставляться до контрольних робіт студентів. 

В контрольній роботі слід помістити список використаної 
літератури. Текстова частина контрольної роботи – 15-20 

аркушів формату А-4. Термін виконання контрольної роботи 

визначається навчальним планом.    
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Таблиця 1 

Вибір теоретичних питань для виконання контрольної роботи  

Передостання 

цифра залікової 
книжки 

Остання цифра залікової книжки 

 0 або 1 2 або 3 4 або 5 6 або 7 8 або 9 

0 або 5 1.26.49 2.27.48 3.28.47 4.29.46 5.30.45 

1 або 6 6.31.44 7.32.43 8.33.42 9.34.41 10.35.40 

2 або 7 11.26.39 12.37.28 13.38.27 14.39.25 15.40.21 

3 або 8 16.41.36 17.42.22 18.43.21 19.44.5 20.45.6 

4 або 9 21.46.7 22.47.8 23.48.9 24.49.10 25.50.11 

 

3. ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ ДО ВИКОНАННЯ 

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

     1.  Суть поняття організації. Формальні та неформальні 
організації. Прості та складні організації. 
     2.     Спільні риси організацій, їх загальна характеристика. 

     3. Внутрішнє середовище організації, взаємозв’язок 

внутрішніх змінних. 

4. Зовнішнє середовище організації, фактори прямої і 
непрямої дії. 

5. Значення міжнародного оточення, способи проникнення 

на міжнародні ринки. Фактори міжнародного середовища.  

6. Сутність планування, його види. 

7. Поняття стратегічного планування. Визначення місії та 

цілей організації. 
8. Аналіз зовнішнього середовища. Управлінське 

дослідження внутрішніх сильних і слабких сторін організації. 
Вивчення стратегічних альтернатив. 

9. Реалізація стратегічного плану: характеристика процесу 

стратегічного планування. 

10. Оцінка стратегічного плану. 

11. Сутність понять ”делегування”, “відповідальність”, 

“повноваження”. 

12. Типи адміністративного апарату. Різновидності 
апаратних повноважень. 
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13. Види організаційних структур управління, їх загальна 

характеристика. 

14. Принципи побудови організаційних структур 

управління. Проектування організаційних структур. 

15. Централізовані та децентралізовані організації. 
Колективна відповідальність та розподіл обов’язків керівників, 

спеціалістів, технічних працівників. 

16. Еволюція поняття “мотивація”: початкові концепції, 
сучасні теорії мотивації. Первинні та вторинні потреби, 

винагороди. 

17. Змістовні теорії мотивації: ієрархія потреб за Маслоу, 

теорія потреб МакКлелланда, двофакторна теорія Герцберга.  

18. Процесійні теорії мотивації: теорія очікувань Врума, 

теорія справедливості, модель Портера-Лоулера. 

19. Матеріальне стимулювання праці. Формування та 

управління системами матеріальних стимулів праці. 
20. Характеристика факторів трудового внеску в досягнення 

кінцевих результатів. 

21. Поняття, зміст, мета та види контролю. Об’єктивність та 

необхідність контролю. Загальні помилки при здійсненні 
контролю. 

22. Попередній, поточний та остаточний контроль, їх 

характеристика. Зворотний зв’язок при контролі. 
23. Процес контролю. 

24. Забезпечення ефективності контролю, впровадження 

інформаційно-управлінської системи контролю. 

25. Система контролю виробничих процесів. 

26. Сутність методів менеджменту та їх класифікація. 

27. Економічні методи менеджменту: довго-, середньо-, та 

короткострокові техніко-економічні плани; метод комплексних 

цільових програм; комерційний розрахунок; метод системи 

економічних регуляторів.  

28. Адміністративні методи менеджменту: організаційні, 
розпорядчі, дисциплінарні дії.  

29. Соціально-психологічні методи менеджменту: соціальне 

прогнозування, соціальне нормування, соціальне регулювання, 

соціальне планування, методи формування колективів та їх 

характеристика. 
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30. Взаємозв’язок методів менеджменту. 

31. Поняття комунікацій. Види комунікацій. 

32. Комунікаційний процес: зародження ідеї, кодування і 
вибір каналу, передача, декодування. Роль зворотного зв’язку. 

33. Шляхи подолання комунікаційних бар’єрів. 

34. Документообіг та роль інформаційних потоків всередині 
організації. 

35. Системи обробки та зберігання інформації. 
36. Сутність та класифікація управлінських рішень. 

37. Умови прийняття управлінських рішень: право, 

повноваження, відповідальність, обов’язковість, компетентність. 

38. Загальна характеристика організаційних 

запрограмованих, інтуїтивних, аналогічних, раціональних 

управлінських рішень. 

39. Етапи прийняття раціонального рішення: діагностика 

проблеми, визначення стандартів і критеріїв для прийняття 

рішення, виявлення альтернатив, оцінка альтернатив, вибір 

оптимального варіанту, реалізація рішення, контроль 

результатів. 

40. Фактори, що впливають на процес прийняття рішень. 

41. Поняття та загальна характеристика керівництва. 

Лідерство. Форми влади. 

42. Теорії лідерства: підхід з позицій особистих якостей, з 
позицій поведінки, ситуаційний підхід. 

43. Стилі керівництва: авторитарний, демократичний, 

ліберальний.  

44. Континуум стилів лідерства та чотири системи Лайкерта. 

45. Управлінська сітка Блейка і Моутона. 

46. Поняття структури персоналу та аналіз ринку праці. 
47. Формування персоналу за стратегією організації. 
48. Планування кар’єри та забезпечення сприятливих умов 

для її реалізації. 
49. Реалізація соціальної політики. 

50. Функції системи управління персоналом. 
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2004. - 687 с.  
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5 . ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 

ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ 

МЕНЕДЖМЕНТУ» 

 

1. Предмет дисципліни «Основи менеджменту». Зміст понять 

«управління», «менеджмент». 

2. Характеристика менеджера, підприємця. Рівні управління, поділ 

управлінської праці. Керівники, що належать до рівнів 

управління. 

3. Ранні теорії менеджменту. Передумови виникнення науки 

управління. 

4. Характеристика школи наукового управління, класичної 
(адміністративної) школи менеджменту. 

5. Характеристика школи людських стосунків, школи поведінських 

наук, школи науки управління. 

6. Процесійний, системний, ситуаційний підходи до аналізу 

сутності управління. 

7. Розвиток управлінської думки в Україні. Основні особливості 
етапів розвитку управлінської науки  в Україні. 
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8. Поняття організації, види організацій. Організація як система. 

9. Загальні риси організацій. Внутрішнє і зовнішнє середовище 

організації. 
10. Види підприємств в Україні, їх характеристика. Об’єднання 

підприємств. 

11. Поняття функцій менеджменту, їх роль в управлінні. 
Класифікація і взаємозв’язок функцій менеджменту. 

12. Зміст планування як функції менеджменту. Характеристика 

стратегічного планування. 

13. Характеристика планування реалізації стратегії. 
14. Бізнес-план, його значення і зміст. 

15. Зміст організації взаємодії як функції менеджменту. 

Делегування, відповідальність, повноваження. 

16. Побудова організації, організаційне проектування. 

17. Характеристика лінійної і функціональної структур управління. 

18. Характеристика лінійно-штабної і лінійно-функціональної  
структур  управління. 

19. Централізація і децентралізація управління. 

20. Зміст мотивації як функції менеджменту, потреби і винагороди. 

Вклад українських вчених у розвиток мотиваційних теорій. 

21. Класифікація мотиваційних теорій. Теорія потреб Туган-

Барановського. 

22. Ієрархія потреб Маслоу. 

23. Теорія потреб Мак Клелланда. 

24. Двофакторна теорія Герцберга. 

25. Теорія очікувань Врума. 

26. Теорія справедливості. 
27. Комплексна процесійна теорія Портера і Лоулера. 

28. Зміст контролю як функції менеджменту. Види контролю і їх 

характеристика. 

29. Процес контролю, забезпечення його ефективності. 
30. Інформаційно-управлінська система, система контролю 

виробничих процесів. 

31. Сутність методів менеджменту, їх класифікація. Взаємозв’язок 

функцій і методів менеджменту. 

32. Характеристика економічних методів менеджменту. 

33. Характеристика адміністративних методів менеджменту.  
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34. Характеристика соціально-психологічних  методів 

менеджменту. 

35. Сутність комунікацій, види комунікацій. 

36. Інформація, її види та роль у менеджменті. Документація і 
діловодство, документообіг. 

37. Комунікаційний процес, елементи та етапи процесу. 

38. Зміст та класифікація управлінських рішень. Умови прийняття 

управлінських рішень: право, повноваження, відповідальність, 

обов’язковість, компетентність. 

39. Процес  вироблення і прийняття раціональних управлінських 

рішень. 

40. Середовище прийняття рішень. Інформаційні обмеження при 

прийнятті рішень. 

41. Поняття та загальна характеристика керівництва. Лідерство, 

вплив, влада. 

42. Форми влади та їх характеристика. 

43. Теорії лідерства. 

44. Стилі керівництва: автократичний, демократичний, ліберальний. 
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Зразок підпису контрольної роботи 
 

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 

Національний університет водного господарства та природокористування 

Кафедра менеджменту 
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Студента (ки) 
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