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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Процес трансформації економіки України висуває нові вимоги до 
ефективності менеджменту організацій, які зумовлені підприємниць
кою активністю, зростанням динамічності бізнессередовища, глоба
лізацією економічних відносин, розвитком функцій і методів держав
ного регулювання економічних процесів.

Програма курсу “Менеджмент організацій” розроблена з ураху
ванням системного і функціонального підходів, які розглядають ор
ганізацію як складну відкриту соціотехнічну систему, а управління 
нею як динамічний комплекс функціональних менеджментів: фінан
сового, кадрового, операційного, інноваційного, інвестиційного, мар
кетингового тощо.

Основна мета дисципліни “Менеджмент організацій” — сформува
ти систему знань про організацію як об’єкт управління в умовах ди
намічного бізнессередовища, що дало б можливість майбутнім мене
джерам одержати чіткі уявлення про природу та різноманітність 
технологій управління сучасними підприємствами і застосовувати їх 
на практиці.

Предметом вивчення дисципліни є управління сучасними органі
заціями в умовах динамічного бізнессередовища.

Основні завдання курсу:
·	 сприяти розумінню економічної сутності, характеристик і ролі 

організацій як об’єктів управління;
·	 сформувати у студентів вміння і навички управління організа

ційними процесами та організаційною поведінкою персоналу;
·	 ознайомити студентів з напрямами підвищення конкуренто

спроможності організації та особистої ефективності менедже
рів.

У результаті вивчення дисципліни “Менеджмент організацій” сту
денти повинні знати:

·	 предмет, завдання і зміст дисципліни;
·	 теоретикометодологічні основи менеджменту організацій;
·	 економічну сутність, роль в економіці, характеристики і типи 

організацій;
·	 напрями підвищення конкурентоспроможності організації та 

особистої ефективності менеджерів.
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Теоретичні знання мають бути закріплені практичними навичка
ми системного комплексного вирішення управлінських проблем ор
ганізацій.

У зв’язку з цим студенти повинні вміти:
·	 аналізувати чинники динамічного бізнессередовища організа

ції;
·	 приймати фахові рішення у процесі проектування і удоскона

лення організаційної та виробничої структури підприємств;
·	 розробляти стратегію розвитку організації та забезпечувати її 

реалізацію;
·	 координувати діяльність служб і підрозділів організації у сфері 

управління фінансами, виробництвом, інноваціями, інвестиція
ми, персоналом, маркетингом;

·	 застосовувати сучасні технології управління організаційними 
процесами і організаційною поведінкою персоналу;

·	 оцінювати ефективність розвитку організації.
Дисципліна “Менеджмент організацій” тісно пов’язана з усіма 

економічними та управлінськими дисциплінами, фінансовим ме
неджментом, маркетингом, управлінням персоналом та іншими дис
циплінами.
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни 

“МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ”

№
пор. Назва змістового модуля і теми

1
2
3
4
5
6

Змістовий модуль І. Організація як об’єкт управління 
Характеристики і типи організацій
Об’єднання підприємств у структурі економіки
Бізнессередовище організації
Організаційне проектування
Структура організації
Методологія менеджменту організації

7
8
9

10
11
12
13

Змістовий модуль ІІ. Система менеджменту організації
Стратегічний менеджмент організації
Фінансовий менеджмент
Кадровий менеджмент
Операційний менеджмент
Інноваційний менеджмент
Інвестиційний менеджмент
Маркетингменеджмент організації

14
15
16
17
18

Змістовий модуль ІІІ. Управління організаційними 
процесами 
Планування розвитку організації
Організація діяльності
Техніка контролю в організації
Прийняття організаційних рішень
Управління організаційними комунікаціями

19
20
21
22

Змістовий модуль IV. Управління організаційною 
поведінкою
Управління мотивацією персоналу
Управління колективами
Управління організаційними конфліктами
Формування організаційної культури

23
24
25

Змістовий модуль V. Ефективність менеджменту організацій
Особиста ефективність менеджера
Управління конкурентоспроможністю організації
Оцінка ефективності управління організацією

Разом годин: 108
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ЗМІСТ 
дисципліни 

“МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ”

Змістовий модуль I. Організація як об’єкт управління

Тема 1. Характеристики і типи організацій
Економічна сутність і особливості організації як об’єкта управлін

ня. Закони функціонування організації. Етапи розвитку організацій.
Класифікація організацій: за цілями діяльності, за галузевою озна

кою, за функціями, за формою власності, за правовим статусом тощо.
Господарські товариства: акціонерне товариство, товариство з об

меженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальніс
тю, командитне товариство, повне товариство.

Нові типи організацій: адхократичні, багатовимірні тощо.
Література [1; 6; 13; 19; 30; 45; 48]

Тема 2. Об’єднання підприємств у структурі економіки
Економічна сутність і мотиви об’єднання підприємств.
Об’єднання картельного типу: картель, синдикат, пул. Договірні 

об’єднання підприємств: асоціація, корпорація. Статутні об’єднання 
підприємств: холдинг, консорціум, трест, концерн та інші; їх роль у 
структурі економіки України. Промисловофінансові групи. Інститу
ціональні об’єднання підприємств: виробниче об’єднання, науково
виробниче об’єднання, територіальне об’єднання тощо.

Особливості функціонування об’єднань підприємств в умовах 
економіки України.

Література [1; 5; 6; 8; 10; 19; 24; 36; 46; 48; 64; 68]

Тема 3. Бізнес-середовище організації
Організація як складна, відкрита, соціотехнічна система. Зовніш

нє середовище організації; його типи і характеристики. Зовнішні 
фактори прямого впливу: постачальники, конкуренти, споживачі, 
державні органи контролю. Зовнішні чинники непрямого впливу: по
літичні, економічні, соціальні, технологічні тощо. Реакція організації 
на зміни зовнішнього середовища.

Внутрішнє середовище організації, його підсистеми. Внутрішні 
чинники: цілі, завдання, організаційна структура, технологія вироб
ництва, персонал, їх вплив на управління.

Література [10; 13; 15; 20; 23; 24; 47; 53; 77; 83]
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Тема 4. Організаційне проектування
Сутність, завдання і принципи організаційного проектування. По

рядок проектування організації. Ситуаційні фактори проектування 
організації: особливості галузі, стратегія розвитку підприємства, тех
нологія виробництва тощо.

Елементи організаційного проектування: поділ праці, департамен
тизація, зв’язки між частинами організації, масштаб керованості, ди
ференціація та інтеграція.

Проектування операцій. Проектування робочих приміщень і ро
бочих місць.

Література [3; 5; 6; 8; 10; 15; 35; 44; 47; 48; 63; 68; 79]

Тема 5. Структура організації
Загальна структура підприємства, її складові: організаційна струк

тура управління та виробнича структура.
Сутність, роль і функції організаційної структури управління. 

Типи і особливості бюрократичних і адаптивних організаційних 
структур управління. Показники ефективності ОСУ. Напрями удо
сконалення ОСУ.

Виробнича структура підприємства, її роль і функції. Елементи і 
типи виробничої структури.

Виробнича інфраструктура підприємства, її елементи.
Література [6; 10; 15; 35; 44; 47; 48; 63; 68; 79]

Тема 6. Методологія менеджменту організації
Принципи менеджменту організацій. Концепції та теорії менедж

менту організацій: концепція “ідеальної бюрократії”; концепції управ
ління за цілями, результатами, теорії “х”, “у”, “z”, можливості їх засто
сування в практиці управління. Розвиток методології менеджменту 
організацій: внесок представників наукової, адміністративної, пове
дінкової, кількісної шкіл управління.

Сучасні підходи до управління організаціями: системний, ситуа
ційний, процесний.

Моделі менеджменту організацій.
Методи менеджменту організацій: економічні, організаційно

адміністративні, соціальнопсихологічні. Функції менеджменту орга
нізацій: загальні та конкретні.

Література [4; 6; 13; 15; 19; 20; 25; 45; 47; 49; 53; 63; 69; 80]
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Змістовий модуль II. Система менеджменту організації

Тема 7. Стратегічний менеджмент організації
Сутність і особливості стратегічного менеджменту. Підходи до ви

значення ролі стратегічного управління в діяльності організацій. 
Конкурентні переваги як основа розробки стратегії. Системний ха
рактер процесу стратегічного управління. 

Типи стратегій розвитку бізнесу: корпоративні, бізнесстратегії, 
функціональні стратегії, операційні стратегії.

Зміст процесу розробки і реалізації стратегії: аналіз середовища, 
формулювання місії та стратегічних цілей, оцінка та вибір стратегії, 
реалізація та контроль.

Література [5–7; 15; 16; 24; 32; 42; 50; 53; 55; 61; 66; 75; 80]

Тема 8. Фінансовий менеджмент
Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту. Функції фі

нансового менеджменту. Методи фінансового аналізу, планування і 
контролю. Показники фінансового стану організації. Управління ак
тивами організації. Управління власним і позичковим капіталом. 
Управління грошовими потоками підприємства. Управління фінан
совими ризиками. Антикризове фінансове управління при загрозі 
банкрутства організації.

Роль і функції фінансового менеджера організації.
Література [5; 6; 9; 16; 27; 59; 74; 76; 85]

Тема 9. Кадровий менеджмент
Кадрова політика і стратегія організації. Система управління пер

соналом, її підсистеми. Принципи, методи і завдання управління пер
соналом. Служба управління персоналом організації, її завдання, 
типи структури, місце у системі управління.

Персонал як об’єкт кадрової роботи, його структура і специфіка. 
Процес управління персоналом: планування потреби в персоналі, ор
ганізація комплектування штату, оцінювання і атестація персоналу, 
навчання і підвищення кваліфікації, скорочення персоналу. Управ
ління поведінкою персоналу. Управління стабілізацією колективу.

Література [5; 6; 15; 28; 29; 33; 39; 68; 65; 66; 80; 82–84]

Тема 10. Операційний менеджмент
Операційна система, її складові. Методологічні основи менедж

менту операційної системи. Управління матеріальними ресурсами і 
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виробничими запасами. Управління операційною інфраструктурою 
організації. Управління матеріальнотехнічним постачанням підпри
ємства. Організація збуту і маркетингової діяльності підприємства.

Оперативний менеджмент операційної системи. Оперативно
виробниче планування. Диспетчеризація і оперативне регулювання 
процесу виробництва. Контроль у системі операційного менеджменту.

Література [5; 6; 10; 36; 40; 43; 45; 46; 56; 59; 61; 79; 86]

Тема 11. Інноваційний менеджмент
Економічна сутність інновацій, їх специфіка, класифікація та 

взаємозв’язок. Мета, завдання і функції інноваційного менеджменту. 
Сфери дії інноваційних процесів на підприємстві. Вибір інноваційної 
стратегії та управління нею на підприємстві.

Управління виробничими інноваційними технологіями. Управ
ління інноваційними та дослідницькими проектами.

Ефективність використання інновацій.
Література [3–6; 8; 21–23; 25; 30; 34; 43; 49; 60; 70; 71; 73]

Тема 12. Інвестиційний менеджмент
Економічна сутність інвестицій. Класифікація інвестицій. Сут

ність, мета і завдання інвестиційного менеджменту. Державне регу
лювання інвестиційної діяльності.

Інвестиційна стратегія організації. Визначення інвестиційної при
вабливості окремих сфер діяльності. Формування інвестиційного 
портфеля.

Сутність, склад і характеристика інвестиційного проекту. Управ
ління інвестиційним проектом. Оцінка ефективності інвестицій.

Література [3–6; 9; 12; 34; 54; 70; 73–76; 86]

Тема 13. Маркетинг-менеджмент організації
Сутність і роль маркетингу в системі управління організацією. 

Концепції управління маркетингом. Зміст маркетингової діяльності: 
дослідження і сегментація ринку, товарна, марочна, цінова, сервісна, 
збутова, комунікаційна політика.

Маркетингове планування. Розробка маркетингової стратегії. 
Маркетинговий контроль, його напрями і види. Служба маркетингу 
підприємства: місце у системі управління, типи організаційної струк
тури, основні завдання. 

Література [3–6; 17; 37; 38; 41; 57; 71; 86]
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Змістовий модуль III. Управління організаційними процесами

Тема 14. Планування розвитку організації
Сутність і роль планування в системі управління організацією. 

Особливості сучасного планування. Принципи планування. Зміст 
процесу планування. Види планування. Методи планування: балан
сові, нормативні, експертні тощо.

Цілі як важливий елемент планування. Класифікація цілей в орга
нізації. “Дерево” цілей.

Література [3–6; 10; 19; 24; 25; 34; 
42; 56; 67; 69; 79; 86]

Тема 15. Організація діяльності
Сутність і зміст функції організації. Основні аспекти організації 

діяльності: проектування структури управління та забезпечення 
взаємозв’язків між частинами підприємства. Регламентація в управ
лінні. Віддавання наказів та розпоряджень. Координація діяльності. 
Централізація і децентралізація в управлінні. Розподіл відповідаль
ності в управлінні. Організаційні повноваження, їх сутність і типи. 
Делегування завдань і повноважень.

Література [6; 13; 15; 21; 23; 29; 36; 42; 
45; 47; 48; 63; 68; 69; 79; 82]

Тема 16. Техніка контролю в організації
Сутність і роль контролю в управлінні. Суб’єкти і об’єкти конт

ролю. Принципи організації контролю: спрямованості на головне, 
об’єктивності, економічності, орієнтації на кінцевий результат, інші. 
Класифікація управлінського контролю: за часом проведення, за спо
собом організації, за спрямованістю. Фінансовий, адміністративний, 
технологічний, кадровий, маркетинговий контроль.

Етапи процесу контролю: визначення стандартів і норм, порівнян
ня досягнутих результатів з визначеними стандартами, проведення 
коригуючих дій. Методи документального і фактичного контролю. 
Рекомендації щодо проведення ефективного контролю.

Література [5; 6; 10; 19; 25; 27; 43–45; 57; 69; 77; 79]

Тема 17. Прийняття організаційних рішень
Сутність і специфіка управлінських рішень. Вимоги до ефектив

них управлінських рішень. Класифікація управлінських рішень. Ета
пи раціонального вирішення організаційних проблем. Залучення під



11

леглих до прийняття рішень. Стилі прийняття організаційних рішень. 
Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень. 
Методи прийняття організаційних рішень. Особливості прийняття 
організаційних рішень у групах. Напрями удосконалення технологій 
прийняття і реалізації організаційних рішень.

Література [6; 13; 15; 19; 23; 45; 48; 68; 69; 77; 79]

Тема 18. Управління організаційними комунікаціями
Сутність і роль організаційних комунікацій в управлінні. Управ

лінська інформація: типи і вимоги до неї. Зміст процесу комунікації: 
етапи і елементи. Чутки і зворотний зв’язок у комунікації. Види ко
мунікації в управлінні. Інформаційні канали і мережі: первинні, вто
ринні, їх особливості. Комунікаційні бар’єри. Організаційні форми 
комунікації. Ділові наради, їх види, порядок підготовки і проведення. 
Тактичні кроки (прийоми) проведення переговорів.

Організаційні заходи з удосконалення обміну інформацією всере
дині підприємства.

Література [4; 6; 17; 39; 45; 47; 52; 59; 60; 86]

Змістовий модуль IV.  Управління організаційною поведінкою

Тема 19. Управління мотивацією персоналу
Сутність мотивації, її зв’язок з іншими функціями управління. 

Еволюція управління мотивацією. Види мотивації: трудова, статусна, 
матеріальна, зовнішня тощо.

Мотиваційний процес: етапи і елементи. Системний характер мо
тиваційного процесу. Мотиваційні стани особистості. Методи ініціа
ції мотиваційного процесу. Мотиваційні теорії, їх застосування у 
практиці управління організацією. Методи мотивації.

Особливості управління мотивацією персоналу вітчизняних орга
нізацій.

Література [4; 6; 15; 28; 29; 36; 39; 62; 66; 80; 82–84]

Тема 20. Управління колективами
Сутність колективу і його вплив на поведінку працівника. Види 

колективів: за характером внутрішніх зв’язків, за чисельністю і якіс
ним складом учасників; за способами комплектування, рівнем моти
вації тощо. Фактори, що впливають на управління формальними ор
ганізаціями. Управління радами, комісіями, суспільними групами.
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Особливості неформальних груп. Неформальні лідери, робота ме
неджера з ними. Заходи менеджерів із згуртування і демотивації ко
лективу. Особливості управління колективами на різних стадіях роз
витку організації.

Література [14; 15; 28; 29; 39; 62; 66; 80; 82–84]

Тема 21. Управління організаційними конфліктами
Природа і роль конфлікту в організації. Причини виникнення 

конфліктів. Структура організаційного конфлікту. Динаміка розви
тку конфлікту. Класифікація організаційних конфліктів. Наслідки 
організаційних конфліктів.

Технологія управління організаційними конфліктами: профілак
тика, діагностика, розв’язання. Правила управління конфліктами. 
Методи і стилі розв’язання конфліктів: структурні, міжособисті, пси
хологічні тощо.

Література [6; 14; 15; 21; 29; 39; 45; 47; 
63; 66; 80; 83–85]

Тема 22. Формування організаційної культури
Сутність і роль організаційної культури в управлінні. Підходи до 

визначення змісту організаційної культури. Структурні елементи 
і характеристики організаційної культури. Вплив культури на органі
заційну ефективність. Організаційна культура і стратегія розвитку. 
Види культури організації. Національне в організаційній культурі.

Управління організаційною культурою. Завдання і методи форму
вання і підтримки організаційної культури. Технологія проведення 
змін організаційної культури.

Література [6; 15; 21; 33; 36; 45; 46; 
53; 64; 67; 80; 82; 84]

Змістовий модуль V. Ефективність менеджменту організацій

Тема 23. Особиста ефективність менеджера
Менеджер як фахівець управління організацією. Особливості по

ложення і діяльності менеджерів: параметри, характеристики, ролі. 
Вимоги до якостей менеджерів: професійних, організаторських, осо
бистісних. Типи менеджерів організації.

Влада і вплив у діяльності менеджерів. Характеристики влади. 
Особисті та організаційні джерела влади менеджерів.
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Сутність і роль лідерства в управлінні. Відмінності лідерства і ке
рівництва. Особистісна концепція лідерства. Поведінкова концепція 
лідерства. Класифікація стилів лідерства менеджерів. Ситуаційна 
концепція лідерства. Ситуаційні моделі і теорії лідерства менеджерів.

Література [6–9; 18; 21; 23; 29; 36; 45; 
47; 51; 58; 63; 79]

Тема 24. Управління конкурентоспроможністю організації
Економічна сутність і роль конкурентоспроможності в розвитку 

організації. Зміст і складові конкурентоспроможності.
Продуктивність як важлива складова конкурентоспроможності 

організації. Критерії визначення продуктивності. Вплив зовнішніх 
і внутрішніх факторів на продуктивність праці. Управління за крите
рієм продуктивності. Сучасні підходи до управління продуктивністю 
діяльності організації.

Поняття, значення і фактори забезпечення якості продукції. По
казники якості і методи їх оцінки. Системи управління якістю. Кон
цепція тотального управління якістю.

Економічна сутність і роль витрат у забезпеченні конкурентоспро
можності організації. Види витрат. Концепція “ланцюга цінностей” 
М. Портера. Управління витратами в організації.

Література [3; 6; 15; 23; 25; 27; 43; 44; 48; 
49; 51; 59; 61; 69;77]

Тема 25. Оцінка ефективності управління організацією
Економічна сутність і роль ефективності в розвитку організації. 

Методичні підходи до визначення ефективності управління. Система 
показників ефективності управління організацією: показники еконо
мічної ефективності кінцевих результатів; показники якості, резуль
тативності і складності праці; показники ефективності стратегії роз
витку; показники ефективності організаційної структури управління; 
показники соціальної ефективності.

Методики оцінки ефективності управління. Контролінг як кон
цепція керівництва ефективністю розвитку організації.

Література [5; 6; 15; 23; 25; 27; 43; 44; 
48; 49; 59; 61; 69; 77]
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ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Виконання контрольної роботи студентами заочної форми на
вчання є складовою навчального процесу та активною формою само
стійної роботи студентів.

Мета контрольної роботи — закріпити та поглибити теоретичні 
знання, здобуті у процесі вивчення курсу ”Менеджмент організацій”, 
сформувати вміння самостійно працювати з навчальною, спеціаль
ною літературою, законодавчими актами та статистичними матері
алами, а також з матеріалами власних досліджень в організаціях.

Зміст роботи має відповідати плану і розкривати тему.
Варіант контрольної роботи студент обирає за першою літерою 

свого прізвища (див. таблицю).
Перша літера прізвища студента Номер варіанта контрольної роботи 

А, Б, В 1 

Г, Д, Е, Є 2 

Ж, З, І, Ї 3 

Й, К, Л 4 

М, Н, О 5 

П, Р, С 6 

Т, У, Ф 7 

Х, Ц, Ч 8 

Ш, Щ 9 

Ю, Я 10 

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант 1
 1. Організаційноправові форми підприємств в Україні.
 2. Управління якістю продукції (послуг).
 3. Розробіть пропозиції щодо формування та управління інвести

ційним портфелем великого вітчизняного підприємства (АТЗТ) 
з випуску безалкогольних напоїв.

Варіант 2 
 1. Типи і особливості діяльності господарських товариств.
 2. Зміст процесу стратегічного управління.
 3. Ви — менеджер служби управління якістю підприємства з випус

ку оздоблювальних будівельних матеріалів. Розробить пропози
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ції щодо удосконалення системи управління якістю продукції на 
підприємстві. 

Варіант 3
 1. Типи об’єднань підприємств та їх характеристика.
 2. Управління продуктивністю в організації.
 3. Підприємство виробляє шини для транспортних засобів та іншу 

гумову технічну продукцію. Розробіть схему відділу маркетингу 
підприємства, визначте його місце в системі управління, основні 
завдання.

Варіант 4
 1. Системний підхід до управління організацією.
 2. Оперативне управління виробництвом.
 3. Запропонуйте для туристичної компанії можливі стратегії розви

тку, розкрийте їх зміст.

Варіант 5
 1. Ділове середовище організації.
 2. Організація маркетингової діяльності на підприємстві.
 3. Розробіть пропозиції щодо створення системи стимулювання 

інноваційної активності робітників і спеціалістів підприємства 
(підприємство — на ваш вибір).

Варіант 6
 1. Проектування організаційної структури управління.
 2. Управління витратами в організації.
 3. На підприємстві збільшилась плинність персоналу, що негативно 

впливає на ефективність праці. У ролі менеджера розробіть пере
лік дій зі стабілізації плинності персоналу.

Варіант 7
 1. Виробнича структура організації.
 2. Показники ефективності діяльності організації.
 3. Проаналізуйте найпоширеніші причини конфліктів в організації 

та розкрийте порядок дій менеджерів з їх розв’язання (організа
ція — на ваш вибір).

Варіант 8
 1. Виробнича інфраструктура підприємства.
 2. Показники фінансового стану організації.
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 3. Розробіть пропозиції щодо удосконалення інформаційного обмі
ну всередині виробничого підприємства (підприємство — на ваш 
вибір).

Варіант 9
 1. Сутність та особливості стратегічного менеджменту організації.
 2. Управління колективами на різних стадіях розвитку організації.
 3. У ролі комерційного директора деревообробної фірми розробіть 

пропозиції щодо удосконалення управління запасами.

Варіант 10
 1. Управління конкурентоспроможністю організації.
 2. Мотиваційний менеджмент у системі організації.
 3. У ролі комерційного директора видавництва розробіть пропози

ції щодо удосконалення матеріальнотехнічного постачання на 
під приємстві.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Сутність і властивості організації як об’єкта управління.
 2. Організаційноправові форми підприємств в Україні.
 3. Типи і особливості діяльності господарських товариств.
 4. Типи об’єднань підприємств та їх характеристика.
 5. Системний підхід до управління організацією.
 6. Характеристика факторів зовнішнього середовища організації.
 7. Внутрішнє середовище організації.
 8. Загальна структура організації.
 9. Сутність, роль і порядок проектування організаційної структури 

управління.
 10. Елементи проектування організаційної структури управління.
 11. Типи і особливості бюрократичних структур управління.
 12. Типи і особливості адаптивних структур управління.
 13. Сутність, склад і типи виробничої структури організації.
 14. Організація управління виробничою інфраструктурою підприєм

ства.
 15. Принципи управління організацією.
 16. Методи управління організацією.
 17. Концепція управління за цілями.
 18. Система менеджменту організації.
 19. Сутність, роль і особливості стратегічного менеджменту.
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 20. Зміст процесу стратегічного управління.
 21. Типи стратегій розвитку організацій.
 22. Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту.
 23. Функції фінансового менеджменту.
 24. Показники фінансового стану організації.
 25. Система управління персоналом організації.
 26. Формування і розвиток персоналу організації.
 27. Оцінювання і атестація персоналу.
 28. Сутність, роль і зміст операційного менеджменту.
 29. Управління матеріальнотехнічним постачанням і збутом на під

приємстві.
 30. Оперативне управління виробництвом.
 31. Сутність, роль і завдання інноваційного менеджменту організації.
 32. Організація інноваційного процесу на підприємстві.
 33. Економічна сутність і класифікація інвестицій.
 34. Сутність, завдання і функції інвестиційного менеджменту.
 35. Склад і характеристика інвестиційного проекту.
 36. Сутність, роль і зміст управління маркетингом в організації.
 37. Планування в системі управління маркетингом.
 38. Організація маркетингової діяльності на підприємстві.
 39. Контроль маркетингової діяльності організації.
 40. Планування розвитку діяльності організації.
 41. Класифікація цілей в організації. “Дерево” цілей.
 42. Зміст і особливості процесу прийняття організаційних рішень.
 43. Методи прийняття управлінських рішень.
 44. Сутність, роль і види управлінської інформації в організації.
 45. Управління інформаційними системами. 
 46. Мотиваційний менеджмент у системі організації.
 47. Методи мотиваційного менеджменту.
 48. Управління колективами на різних стадіях розвитку організації.
 49. Модель організаційного конфлікту.
 50. Процес управління організаційними конфліктами.
 51. Сутність, роль та складові організаційної культури.
 52. Технологія формування організаційної культури.
 53. Модель сучасного менеджера організації.
 54. Сутність, роль і складові конкурентоспроможності організації.
 55. Управління якістю продукції (послуг).
 56. Управління продуктивністю в організації.
 57. Управління витратами в організації.
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 58. Підходи до оцінки ефективності менеджменту організацій.
 59. Показники ефективності діяльності організації.
 60. Проблеми менеджменту організацій в Україні.
 61. Перелічіть основні закони, що регулюють діяльність організації 

в Україні.
 62. Сутність, цілі та основні принципи приватизації.
 63. Методи та способи приватизації.
 64. Організація та порядок проведення приватизації державного 

майна на підприємствах.
 65. Послідовність здійснення основних заходів щодо заснування під

приємства.
 66. Розробка установчих документів, статуту, установчого договору.
 67. Державна підтримка діяльності підприємств (організацій).
 68. Сутніснозмістовна характеристика ринкового середовища ді

яльності вітчизняних підприємств.
 69. Види ринків та функції ринку.
 70. Інфраструктура ринку та її складові.
 71. Організація як соціальноекономічна та виробнича система висо

кого рівня складності.
 72. Підприємство як відкрита система.
 73. Основні підсистеми підприємства: виробнича, технологічна, тех

нічна, просторова, інформаційна, соціальна (кадрова), управлін
ська, фінансовоекономічна. Загальна характеристика.

 74. Сутність та складові системи функціонального менеджменту.
 75. Яка послідовність здійснення наступних заходів: визначення 

цілей та завдань, формування стратегії, ситуаційний аналіз, роз
робка місії організації?

 76. Поясніть основні підходи до раціоналізації процесу проектуван
ня організації. Які чинники впливають на результати проектуван
ня?

 77. Принципи департаментизації у сучасних організаціях адаптивно
го типу.

 78. Які закономірності та особливості внутрішніх складових орга
нізації треба враховувати, проектуючи робочі місця та службові 
приміщення?

 79. У чому полягають наслідки відносного перебільшення та змен
шення масштабу керованості?

 80. Наведіть приклади централізації та децентралізації влади та по
вноважень в організації.
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 81. Лінійні та штабні повноваження.
 82. Ієрархія менеджменту у сучасних умовах господарювання.
 83. Горизонтальний розподіл праці та координація діяльності в орга

нізації.
 84. Методологічні основи обґрунтування множинних цілей діяль

ності підприємства.
 85. Організація керівництва організацією.
 86. Вимоги до формування системи цілей.
 87. “Дерево” цілей.
 88. Соціальні проблеми управління організаціями.
 89. Методи управління сучасними організаціями.
 90. Технологія прийняття управлінських рішень.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

 1. Менеджмент як необхідний компонент успіху організації.
 2. Еволюція пріоритетів у розвитку менеджменту.
 3. Організація маркетингового управління діяльністю організа

ції.
 4. Організація управління з використання інформаційних техно

логій. 
 5. Удосконалення маркетингу послуг на підприємстві.
 6. Підвищення ефективності управління економічним розвитком 

підприємства.
 7. Організаційноекономічний механізм функціонування організа

ції (на прикладі промислового підприємства).
 8. Стратегічне управління в системі менеджменту організацій.
 9. Стратегічний аналіз становища підприємства.
 10. Формування сучасних підходів до визначення стратегічного 

управління.
 11. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища організації та 

формування місії.
 12. Формування інноваційної та інвестиційної стратегій підпри

ємства.
 13. Аналіз конкурентного становища організації.
 14. Організаційне проектування: методи та чинники, що впливають 

на вибір типу організаційної структури управління.
 15. Інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень 

в організації.
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 16. Організація робочого часу та робочого місця менеджера на основі 
використання інформаційних технологій.

 17. Виробнича інфраструктура підприємства, її значення та скла
дові.

 18. Управління матеріальними ресурсами та виробничими запаса
ми.

 19. Розвиток соціальнопсихологічних методів управління виробни
цтвом в умовах становлення ринкових відносин.

 20. Управління конкурентоспроможністю продукції (робіт, послуг).
 21. Державне регулювання діяльності організацій в Україні.
 22. Управління організаційними комунікаціями (на прикладі окре

мого підприємства).
 23. Управління мотивацією персоналу.
 24. Управління організаційними конфліктами.
 25. Влада і вплив у діяльності менеджера.
 26. Управління організаційною культурою.
 27. Методичні підходи до визначення ефективності управління в ор

ганізації.
 28. Якість продукції: поняття, значення і фактори забезпечення 

якості.
 29. Основні вимоги до якостей сучасного менеджера.
 30. Функції та методи менеджера.
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