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1  Вступ 
 

Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за освітньо-

кваліфікаційними рівнями підготовки «спеціаліст» («магістр») зі спеціальності «Менеджмент 

організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» розроблена на підставі 

освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки бакалаврів напряму підготовки 

«Менеджмент». Відповідно до ОПП на фахове вступне випробування виносяться такі дисципліни: 

економіка і фінанси підприємства; господарське право; маркетинг; менеджмент; операційний 

менеджмент; управління персоналом; самоменеджмент. 

 

2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

2.1 ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

2.1.1. Підприємство в соціально орієнтованій ринковій системі 
Підприємство як суб’єкт господарювання, його місце в системі ринкових відносин. 

Організаційно-економічні умови функціонування підприємств. Економічний суверенітет, 

самоокупність та самофінансування. Зовнішнє середовище функціонування підприємства. Ринок 

та його інфраструктура. Види підприємств та їх класифікація. Об’єднання підприємств [1-5].  

2.1.2. Планування діяльності підприємства 
Зміст та основні принципи планування діяльності підприємства. Поняття та види планів, 

систематизація планів підприємства. Залежність цілей господарювання від стадій життєвого циклу 

підприємства. Система планів економічного та соціального розвитку підприємства. Методи 

планування окремих показників господарсько-фінансової діяльності [1-8].  

2.1.3. Економічні характеристики продукції підприємства 
Загальна характеристика, систематизація та методи вимірювання продукції, що виробляє та 

реалізовує підприємство. Поняття «номенклатура» та «асортимент» продукції, що виробляється, 

«товарна», «валова», «чиста», «реалізована продукція», «валовий оборот підприємства». Товарна 

політика підприємства. Життєвий цикл товару та його значення для розробки товарної політики 

підприємства. Формування асортименту товарів та управління ним [10-15].  

2.1.4. Виробнича програма підприємства 
Зміст, завдання та місце виробничої програми в системі господарських планів підприємства. 

Фактори, що визначають обсяги виробництва та реалізації продукції. Визначення необхідного та 

можливого обсягів виробництва та реалізації продукції. Ресурсне забезпечення виробничої 

програми підприємства. Аналіз та планування обсягів реалізації продукції підприємства. 

Оперативне виробниче планування обсягів, ритмічності виробництва та сезонності продукції. 

Резерви зростання обсягів виробництва та реалізації продукції [3-5]. 

2.1.5. Виробнича потужність підприємства 
Поняття виробничої потужності підприємства та його структурних підрозділів, окремих 

ланок, основного виду обладнання. Динамічні показники виробничої потужності. Баланс 

виробничої потужності підприємства. Взаємозв’язок виробничої потужності та пропускної 

спроможності підприємства. Фактори, що впливають на ефективність використання виробничої 

потужності. Резерви зростання виробничої потужності підприємства [3-5]. 

2.1.6. Ресурсний потенціал підприємства 
Поняття та види економічних ресурсів. Поняття потенціалу і ресурсного потенціалу 

підприємства. Складові ресурсного потенціалу та їх взаємозв’язок. Взаємозв’язок окремих 

елементів ресурсного потенціалу підприємства. Чинники, що обумовлюють рівень використання 

ресурсного потенціалу підприємства [13-20]. 

2.1.7. Трудові ресурси підприємства 
Трудові ресурси підприємства та характеристика їх видів. Продуктивність праці робітників. 

Основні напрямки підвищення продуктивності праці та ефективності трудових ресурсів 

підприємства. Системи оплати праці. Тарифна система. Мінімальна заробітна плата. Державне 
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регулювання мінімальної заробітної плати. Безтарифна система. Форми додаткової заробітної 

плати. Форми та системи преміювання на підприємстві. Соціальні виплати та пільги як 

стимулюючий фактор продуктивності. Обґрунтування потреби підприємства у трудових ресурсах. 

Штатний розклад, його призначення та порядок складання. Методи планування фонду оплати 

праці. Шляхи раціоналізації витрат у складі фонду оплати праці підприємства [1-7]. 

2.1.8. Майнові ресурси (активи) підприємства 
Класифікація активів підприємства. Поняття, склад та класифікація необоротних активів 

підприємства. Особливості необоротних активів підприємства як складової його ресурсів. 

Сутність, класифікація та особливості кругообороту основних засобів підприємства. Методичні 

інструменти оцінки стану, руху та ефективності використання основних засобів підприємства. 

Нематеріальні активи підприємства. Довгострокові фінансові інвестиції підприємства. Оборотні 

активи підприємства. Поняття та особливості кругообороту оборотних активів підприємства. 

Запаси як складова ресурсного забезпечення підприємства. Дебіторська заборгованість як 

складова економічних ресурсів підприємства. Сутність і класифікація грошових активів 

підприємства та їх еквівалентів. Відмітні особливості грошових активів як складової майнових 

ресурсів підприємства. Резерви прискорення оборотності активів підприємства [13-20].  

2.1.9. Фінансові ресурси (капітал) підприємства  
Фінансові ресурси підприємства: сутність, склад, класифікація та джерела формування. 

Кругооборот фінансових ресурсів підприємства в перебігу формування його капіталу. Капітал як 

складова ресурсів підприємства. Класифікація капіталу підприємства. Власний капітал 

підприємства. Особливості формування в залежності від основних характеристик підприємства. 

Позиковий капітал підприємства. Особливості формування в залежності від основних 

характеристик підприємства. Особливості, форми та інструменти банківського та небанківського 

кредитування підприємства. Поняття структури та вартості капіталу підприємства. Аналіз капіталу 

підприємства. Планування обсягу та структури капіталу підприємства [3-5].  

2.1.10. Поточні витрати підприємства та собівартість продукції 
Сутність понять витрати, поточні та капітальні витрати підприємства, виробнича собівартість 

продукції, послуг та робіт. Класифікація поточних витрат. Показники собівартості продукції та 

порядок їх обчислення. Калькулювання повних витрат на виробництво продукції та послуг. 

Фактори, що впливають на формування поточних витрат підприємства. Шляхи раціоналізації 

складу витрат підприємства. Кошторис витрат виробництва: поняття, склад та методика 

складання. Резерви раціоналізації поточних витрат підприємства [6-9]. 

2.1.11. Доходи та цінова політика підприємства 
Доходи підприємства в системі економічних показників його діяльності. Класифікація 

доходів підприємства. Сутність, механізм формування доходів від операційної діяльності 

підприємства. Особливості формування доходів від операційної діяльності в окремих галузях 

господарювання. Фактори, що впливають на доходи від операційної діяльності. Цінова політика 

підприємства як фактор формування його доходів від реалізації продукції: сутність та етапи 

розроблення. Характеристика ціноутворюючих факторів. Методи ціноутворення [10-15].  

2.1.12. Фінансові результати діяльності підприємства 

Поняття, види та класифікація фінансових результатів діяльності підприємства. Сутність, 

функції та значення прибутку, джерела його утворення. Механізм формування чистого прибутку 

підприємства. Показники рентабельності підприємства. Резерви зростання прибутку підприємства. 

Використання чистого прибутку підприємства [2-6]. 

2.1.13. Ефективність діяльності та методичні засади її оцінки 

Поняття ефекту як результату діяльності підприємства, аналітичного показника і критерію 

оцінки діяльності підприємства. Види ефекту. Ефективність діяльності підприємства. Поняття та 

систематизація показників ефективності діяльності підприємства. Напрями підвищення 

ефективності діяльності підприємства [5-11]. 

2.1.14. Фінансово-майновий стан підприємства та методи його оцінки 

Фінансово-майновий стан підприємства. Горизонтальний (трендовий) аналіз. Вертикальний 

(структурний) аналіз. Порівняльний (просторовий) аналіз. Аналіз фінансових коефіцієнтів (R-



 4 

аналіз). Факторний аналіз. Сутність понять ліквідності та платоспроможності підприємства. 

Показники оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства. Сутність поняття фінансової 

стійкості підприємства. Показники оцінки фінансової стійкості та ділової активності 

підприємства. Комплексне оцінювання фінансово-майнового стану підприємства. Інтегральна 

оцінка фінансово-майнового стану підприємства. Послідовність етапів її оцінки [11-15]. 

2.1.15. Сучасні теорії та моделі розвитку підприємства. Трансформація 

(реструктуризація) підприємств у процесі розвитку 

Поняття «розвиток». Видова класифікація процесів розвитку. Еволюційна та революційна 

концепції розвитку підприємств. Основні форми розвитку підприємства. Концепції розвитку 

підприємств. Сучасні моделі розвитку підприємств. Методичний інструментарій аналізу процесів 

розвитку на підприємстві. Сучасна характеристика та організаційні форми трансформації 

підприємств (організацій) та об’єднань [7].  

2.1.16. Економічна безпека підприємства та його антикризова діяльність 

Фактори, що обумовлюють виникнення кризи. Банкрутство підприємства як результат 

розвитку кризових явищ в його діяльності. Процедура розгляду та прийняття рішення у справі про 

банкрутство підприємства. Черговість задоволення вимог кредиторів у процесі ліквідаційної 

процедури. Цілі та форми санації. Класифікація санаційних заходів. Система показників 

економічної безпеки підприємства. Оцінювання рівня економічної безпеки підприємства [3-5].  
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2.2 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО 
 

2.2.1. Поняття та види господарської діяльності 

Поняття і предмет господарського права. Правові відносини, що регулюються господарським 

правом. Принципи господарського права. Співвідношення загально-правових та галузевих 

принципів у сфері господарювання. Система господарського права. Співвідношення 

господарського права з іншими галузями права. Співвідношення публічно-правового та 

приватноправового регулювання господарських відносин. Джерела господарського права. 

Поняття, ознаки та принципи господарської діяльності. Види господарської діяльності [1-3]. 

2.2.1. Державне регулювання господарської діяльності в Україні 

Поняття та основні напрями державного регулювання господарської діяльності в Україні. 

Мета державного регулювання економіки. Тенденції його посилення. Методи державного 

регулювання господарювання. Основні засади державного контролю у сфері господарської 

діяльності. Ціноутворення та регулювання цін. Ліцензування господарської діяльності. Державний 

контроль за дотриманням антимонопольного законодавства. Поняття недобросовісної конкуренції. 

Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства. Законодавство, що регулює 

відносини у сфері захисту прав споживачів. Державний захист прав споживачів. Правові основи 

фінансового контролю в Україні [1-7]. 

2.2.3. Суб'єкти господарської діяльності 

Поняття суб'єкта господарювання, його ознаки та види. Суб'єкти господарської діяльності 

без створення юридичної особи (фізичні особи - підприємці). Підприємства: поняття та види 

відповідно до законодавства України. Права та обов'язки засновників і учасників підприємств. 

Установчі документи підприємства. Філії та представництва підприємств. Дочірні підприємства. 

Господарські товариства. Особливості установчих документів господарських товариств. Функції 

статутного фонду. Особливості створення та функціонування господарських товариств різних 

видів. Об'єднання підприємств. Правовий статус кооперативів. Інші організаційно-правові форми 

суб'єктів підприємницької діяльності [1-11]. 

2.2.4. Організація господарської діяльності 

Загальна характеристика законодавства, що регламентує порядок державної реєстрації 

суб'єктів підприємництва. Порядок і особливості державної реєстрації фізичних осіб - суб'єктів 

підприємницької діяльності. Особливості реєстрації юридичних осіб. Оформлення документів, 

необхідних для державної реєстрації. Підстави та порядок внесення змін до установчих 

документів юридичних осіб. Отримання дозволів на початок роботи. Ліцензування певних видів 

господарської діяльності за видами. Патентування деяких видів підприємницької діяльності за 

законодавством України [3-10]. 

2.2.5. Припинення юридичних осіб та підприємницької діяльності фізичних осіб 

Підстави та наслідки скасування державної реєстрації суб'єктів господарювання. 

Особливості припинення господарської діяльності фізичних осіб. Реорганізація юридичної особи 

– суб'єкта господарської діяльності. Форми реорганізації. Підстави та порядок ліквідації 

платоспроможних юридичних осіб. Черговість задоволення претензій кредиторів. Банкрутство 

суб'єктів господарювання. Провадження у справах про банкрутство. Порядок виявлення 

кредиторів. Стадії провадження справ про банкрутство та їх загальна характеристика. Порядок 

проведення санації. Наслідки визнання боржника банкрутом [8-10]. 

2.2.6. Правовий режим майна суб'єктів господарювання 

Поняття та види правових режимів майна суб'єктів господарювання. Майно як об'єкт 

підприємницької діяльності. Склад майна суб'єкта господарювання. Об'єкти майнових прав 

суб'єктів господарювання. Правовий режим речей. Правовий режим грошей. Правовий режим 
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цінних паперів. Об'єкти права інтелектуальної власності суб'єктів господарської діяльності. 

Захист майна та майнових прав суб'єктів господарювання [3-7]. 

2.2.7. Загальні положення про договори у сфері господарської діяльності 

Поняття та функції договору у господарській діяльності. Класифікація договорів у сфері 

господарювання. Порядок укладання, зміни і розірвання господарських договорів. Зміст 

господарського договору. Підстави та наслідки визнання договорів недійсними і неукладеними. 

Виконання договірних зобов'язань. Способи забезпечення виконання договірних зобов'язань. 

Відповідальність за порушення договірних зобов'язань у сфері господарювання. Припинення 

договірних зобов'язань [5-11]. 

2.2.8. Договори про передачу майна у власність 

Договір купівлі-продажу, його види. Особливості оптової купівлі-продажу. Поняття та 

значення товарних бірж, порядок їх створення та функціонування. Учасники біржової торгівлі. 

Порядок встановлення правил біржової торгівлі. Договір роздрібної купівлі-продажу. 

Відповідальність суб'єктів підприємництва за порушення правил торговельної діяльності і 

торговельного обслуговування покупців. Договір міни. Бартерний договір: поняття та особливості. 

Договір безоплатної передачі (дарування). Договір поставки. Договір контрактації [3-9]. 

2.2.9. Договори про передачу майна в користування 

Поняття та зміст договору найму (оренди). Права та обов'язки сторін. Суборенда. Види 

договорів найму (оренди). Поняття договору прокату та особливості правового регулювання. 

Особливості оренди державного і комунального майна. Договір лізингу та його види. Особливості 

фінансового лізингу. Концесійний договір [3-8]. 

2.2.10. Договори про виконання робіт 

Поняття та види договорів про виконання робіт. Загальна характеристика договору підряду. 

Випадки зміни та розірвання договору підряду. Порядок і строки пред'явлення претензій і позовів 

у разі виявлення недоліків у роботі. Особливості договору підряду на капітальне будівництво. 

Правовий статус генерального підрядчика і субпідрядника. Особливості договору підряду на 

проектні та пошукові роботи [1-5]. 

2.2.11. Договори на надання послуг 

Транспортні договори. Система та види перевезення вантажів. Поняття і види договору 

перевезення вантажів. Відповідальність за порушення умов договору перевезення. Договір 

перевезення пасажирів і багажу. Договір транспортної експедиції. Договір страхування. Правове 

регулювання страхової діяльності у сфері підприємництва. Види договору страхування. Правове 

регулювання розрахункових та кредитних відносин. Договір позики та кредитний договір. 

Правова природа договору банківського рахунку. Банківський вклад. Правове регулювання 

безготівкових розрахунків. Агентські відносини у сфері господарювання. Договір доручення. 

Договір комісії. Договір консигнації. Договір зберігання [2-7]. 

2.2.12. Зобов'язання про спільну діяльність. Договори про створення юридичної особи 

Договори про спільну діяльність. Склад майна і порядок здійснення внесків учасниками 

спільної діяльності. Засновницький договір про створення юридичної особи. Права й обов'язки 

сторін за засновницьким договором [2-8]. 

2.2.13. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств 

Правовий статус суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Правовий режим підприємств 

з іноземними інвестиціями. Система державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Тарифне і нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Правовий режим 

ліцензування та квотування експорту (імпорту) товарів (робіт, послуг). Правове регулювання 

зовнішньоекономічних контрактів. Відповідальність у зовнішньоекономічній діяльності. Захист 

прав і законних інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Валютне регулювання і 

валютний контроль. Особливості вирішення зовнішньоекономічних спорів. Міжнародний 

комерційний арбітраж [3-9]. 

2.2.14. Захист прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності 

Способи і механізми захисту прав та законних інтересів суб'єктів господарювання, 

цивільний, кримінальний, адміністративний і нотаріальний захист прав та законних інтересів 
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суб'єктів господарювання. Розгляд господарських спорів судами загальної юрисдикції. Розгляд 

спорів господарськими судами. Підвідомчість господарських спорів і компетенція господарських 

судів щодо їх вирішення. Порядок розгляду спорів господарськими судами. Виконання рішень 

господарського суду. Особливості розгляду спорів між суб'єктами підприємницької діяльності 

третейськими судами [3-10]. 

2.2.15. Література 

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. - X.: Одисей, 2008. – 424 с. 

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. - X.: Одисей, 2008. - 240 с. 

3. Господарський кодекс України: наук.-практ. ком. / ред. О.І. Харитонова. - X.: Одисей, 2007.-

831 с. 

4. Вінник О.М. Господарське право: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О.М. Вінник. - К.: 

Прав. єдність, 2008. – 766 с. 

5. Кондратьєв В.О. Господарське законодавство: навч. посіб. [для слухачів екон. спец.] / 

В.О. Кондратьєв; за ред. С.В. Дрожжиної. - К . :  Ліра-К, 2009. - 468 с. 

6. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / за ред. В.М. Коссака. - К.: 

Істина, 2007. 

7. Підприємницьке право: підручник / за ред. О.В. Старцева. - К.: Істина, 2007. - 864 с. 

8. Підприємницьке право: практикум / Л.В. Ніколаєва, О.В. Старцев, П.М. Пальчук, 

О.О. Бакалінська. - К.: Істина, 2002. - 200 с. 

9. Правове регулювання підприємницької діяльності у сфері торгівлі: зб. норм.-прав, актів / 

упоряд. О.І. Дорошенко. – Д.: Дніпрокнига, 2008. – 1056 с.  

10. Щербіна В.С. Господарське право: підручник / В.С. Щербіна. - К.: Юрінком Інтер, 2009. - 

640с.  

11. Беляневич О.А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти) / 

О.А. Беляневич. - К.: Юрінком Інтер, 2006. 

 

2.3 МАРКЕТИНГ 
 

2.3.1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція 

Маркетинг як сучасна форма управління виробництвом і збутом продукції. Соціально-

економічна сутність маркетингу. Причини та умови виникнення. Історія формування 

маркетингової концепції. Еволюція ринку і маркетингу. Основні етапи розвитку ринку. Концепції 

маркетингу [1-4].  

2.3.2 Класифікація маркетингу 

Види маркетингу залежно від стану ринку, співвідношення попиту та пропозиції, галузі, 

суб’єктів господарювання. Глобальний маркетинг [3-7]. 

2.3.3 Характеристики маркетингу 

Цілі маркетингової діяльності. Структура системи маркетингу. Контрольовані та 

неконтрольовані елементи макро- та мікро середовищ підприємства. Консюмеризм. Оцінка 

кон’юнктури ринку [1-10]. 

2.3.4 Маркетингові дослідження 

Отримання та аналіз маркетингової інформації. Маркетингові інформаційні системи. 

Маркетингові дослідження: аналіз ринку товарів; конкурентів; вивчення потреб існуючих та 

потенційних споживачів, поведінки покупців, мотивації придбання товарів. Моделювання 

поведінки споживача. Оцінка місткості ринку. Сегментація ринків. Пошук нових та вибір цільових 

сегментів ринку [3-5]. 

2.3.5 Маркетингова товарна політика 

Класифікація товарів. Використання марок, упаковки, сервісних послуг у формуванні товарної 

політики. Створення та впровадження на ринок нових товарів. Аналіз показників 

конкурентоспроможності товарів. Концепція життєвого циклу товару. Залежність змісту 

маркетингової діяльності від стадії життєвого циклу [4-9]. 

2.3.6 Маркетингова цінова політика 

Ціноутворення на різних типах ринків. Розроблення цінової політики підприємства [1-10]. 
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2.3.7 Маркетингова політика продажу 

Система товарообігу. Види посередників. Чинники, що впливають на структуру каналів збуту. 

Функції виробників, оптових, роздрібних підприємств у розповсюдженні товарів. Методи збуту 

товарів. Види посередників [3-5]. 

2.3.8 Маркетингова політика просування 

Реклама, пропаганда, стимулювання збуту, особистий продаж як складові комплексу 

маркетингових комунікацій. Етапи здійснення рекламної діяльності. Розроблення комутаційної 

програми. Ефективність комунікаційних заходів. Бюджети маркетингу [1-5]. 

2.3.9. Організація та контроль маркетингу підприємства 

Ринкові системи управління підприємством. Маркетингові структури підприємств. Види 

організаційних структур служби маркетингу. Функціональна організаційна структура маркетингу. 

Організаційна структура служби маркетингу з орієнтацією: по товарах, по ринках, по покупцях, по 

регіонах. Принципи побудови маркетингової структури підприємства.  

Етапи процесу контролю маркетингу. Об’єкти контролю. Внутрішня і зовнішня ревізія 

маркетингової діяльності. Зворотні зв’язки в системі контролю маркетингу. Ситуаційний  аналіз як 

інструмент самоаналізу та самоконтролю. Аналіз конкурентноздатності підприємства [3-9]. 

2.3.10. План маркетингу підприємства 

Стратегічне та оперативне маркетингове планування. Маркетинговий план. Функції 

маркетингових планів. Процес маркетингового планування. Види маркетингових планів. Елементи 

маркетингової програми фірми. Структура маркетингового плану [3-6]. 

2.3.11. Література 

1. Маркетинг і комп’ютер: Навч. посiбник / За ред. Ф.І. Євдокимова, Л.В. Тарасьєвої. – 

Донецьк: ДонНТУ, 2006. – 540 с. 

2. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник. – К.: Лібра, 2007. - 720 с. 

3. Котлер Ф.И. др. Основы маркетинга: Пер. с англ. – М.; СПб.; К.: Изд. Дом "Вильямс", 1988. 

– 1056 с. 

4. Липчук В.В., Дудляк А.П., Бугіль С.Я. Маркетинг: основи теорії та практики. Навчальний 

посібник./ За загальною редакцією В.В. Липучка. – Львів: «Новий світ-2000»; «Магнолія плюс», 

2003. – 288с. 

5. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. – СПб.: Питер, 2003. – 800 с. 

6. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер. с франц. – 

СПб.: Наука, 1996. – 589 с. 

7. Маркетинг: Ученик / А.Н. Романов и др. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. – 560с.  

8. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология, практика. – М.: Делта, 

2003. 

9. Хруцкий В.Е., Коренева И.В. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию 

рынка. Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 528 с. 

10. Котлер Ф., Армстронг Г. Основы маркетинга. – М.: Вильямс, 2003. – 1200с. 

 

2.4 МЕНЕДЖМЕНТ 

 

2.4.1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту 

Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Система відносин в організації як 

предмет вивчення менеджменту. Менеджмент як система наукових знань. Менеджмент як 

мистецтво управління. Методи досліджень [1-7]. 

2.4.2. Історія розвитку менеджменту 

Передумови виникнення науки управління. Парадигми менеджменту. Класичні та неокласичні 

теорії менеджменту. Особливості формування сучасної моделі менеджменту в Україні [1-4]. 

2.4.3. Закони, закономірності та принципи менеджменту 

Характеристики 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 
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між принципами менеджменту [1-5]. 

2.4.4. Функції та методи менеджменту 

Поняття функцій принципів менеджменту. Функції принципів менеджменту  як види 

управлінської діяльності. Особливості формування функцій менеджменту. Класифікація і 

характеристика функцій менеджменту. Загальні та конкретні функції менеджменту. Механізм 

реалізації конкретних функцій менеджменту на засадах використання загальних. 

Сутність та класифікація методів менеджменту. Методи менеджменту як сукупність способів 

впливу керуючої системи управління на керовану. Методи менеджменту як результат виконання 

функцій менеджменту. Економічні методи менеджменту. Адміністративні методи менеджменту. 

Соціально-психологічні методи менеджменту. Механізм взаємодії методів, принципів та функцій 

менеджменту [3-7].  

2.4.5. Процес управління 

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. 

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 рішень. Якість управлінських 

рішень. Класифікація методів обґрунтування та прийняття управлінських рішень [1-4]. 

2.4.6. Планування як загальна функція менеджменту 

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

Основні елементи системи планування. Етапи процесу планування. Політика, правила, процедури. 

Класифікація цілей організації. Процес постановки цілей [2-5]. 

2.4.7. Організування як загальна функція менеджменту 

Сутність функції організування 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 структур організації [2-6]. 

2.4.8. 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 в процесі мотивування. Теорії і 

моделі процесів мотивування. Зіставлення теорій мотивування. Засоби мотиваційного впливу. 

Стимулювання праці [3-7]. 

2.4.9. Контролювання як загальна функція менеджменту 

Поняття контролювання та його місце в системі управління. Принципи, цілі функції 

контролювання. Етапи процесу контролювання. Модель процесу контролювання. Процес 

контролювання. Зворотний зв’язок під час контролю. Види управлінського контролювання [5-7]. 

2.4.10. Регулювання як загальна функція менеджменту 

Поняття регулювання та його місце в системі управління. Види регулювання. Етапи 

процесу регулювання [1-6]. 

2.4.11. Інформація і комунікації в менеджменті 

Інформація, її види та роль в менеджменті. Носії інформації. Класифікація інформації. 

Вимоги, що висуваються до інформації. Поняття і характеристика комунікацій. Різновиди 

«внутрішніх» та «зовнішніх» комунікацій. Перешкоди в комунікаціях. Зворотний зв’язок в процесі 

комунікацій. Засоби комунікацій, їх переваги та недоліки. Комунікаційний процес, елементи та 
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етапи процесу. Моделі комунікаційного процесу. Комунікаційні перевантаження [1-7]. 

2.4.12. 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 керівництва. Влада як елемент примушення. Форми впливу та влади. 

Теорії лідерства. Типологія лідерів. Поняття стилю керування та континууму стилів керівництва. 

Характеристика та класифікація стилів керування. Фактори та передумови формування стилів 

керівництва. Критерії оцінки стилю менеджера. Загальна характеристика моделі сучасного 

менеджера [1-7]. 

2.4.13. Ефективність менеджменту 

Видова класифікація ефективності організації: індивідуальна, групова, загально-

організаційна. Особливості оцінки різновидів ефективності. 

Концепція визначення ефективності менеджменту в організації. Підходи до оцінки 

ефективності менеджменту в організації. Економічна, організаційна та соціальна ефективність 

менеджменту. Система показників економічної, організаційної та соціальної ефективності 

менеджменту. Напрями підвищення ефективності управління організацією. Сутність та різновиди 

відповідальності та етики у менеджменті. 

Соціальна відповідальність як добровільна реакція на соціальні проблеми суспільства з 

боку організації. Сутність та значення соціальної поведінки менеджменту. Культура менеджменту 

[1-5]. 

2.4.14. Література 

1. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Перс. С англ. – М.: Дело, 2001. – 

702 с. 

2. Афанасьєв М.В., Шемаєва Л.Г., Шерлока В.С. Основи менеджменту: Навчально-методичний 

посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Х. : ВД «Інжек», 2007. – 484 с. 

3. Мазаракі А.А. Менеджмент : теорія і практика: навч.посіб. / А.А. Мазаракі, Г.Є. Мошек, 

Л.А. Гомба та ін. – К.: Атіка, 2007. – 564 с. 

4. Мартыненко М.М. Основы менеджмента:  учебное пособие: К.: Каравелла, 2006. – 787 с. 

5. Соснин А.С., Мельниченко Л.В. Основы теории и практики менеджмента: Консп. лекций. – К.: 

Изд-во Европ. Ун-та, 2005. – 216 с.  

6. Тарнавська Н.П., Пушкар Р.М. Менеджмент: теорія та практика: підручник для вузів. – 

Тернопіль: Карт-бланш, 2007. – 456 с. 

7. Цыпкин Ю.А., Люкшинов А.Н., Эриашвили Н.Д. Менеджмент: учеб. пособие для вузов / Под 

ред.проф.Ю.А. Цыпкина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 439 с.  

 

2.5 ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

2.5.1 Сутність та зміст операційного менеджменту 
Сутність, мета та завдання операційного. Місце операційного менеджменту у системі 

управління підприємством. Питання, які вирішує операційний менеджмент. Виробнича 

(операційна) система. Сутність "входу" та "виходу" системи. Типи операційних підсистем. 

Поняття операції та операційної функції. Операції, як види діяльності. Виробництво, поставки, 

транспортування та сервіс. Тетраедр операцій. Матеріальні потоки. Моделі "Виробництво та 

поставки". Моделі «транспортування та сервіс”. Можливі конфігурації сервісної діяльності [1-11]. 

2.5.2 Операційна стратегія та конкурентоспроможність 
Сутність та призначення операційної стратегії. Операційні пріоритети сутність методики 

SWOТ-аналіз. Конкурентоспроможність організації. Виражена компетентність. Конкретні 

пріоритети. Поняття "цінність" продукції. Заходи щодо підвищення конкурентоспроможності 

організації [3-7]. 

2.5.3 Планування виробничих потужностей 

Поняття виробничої потужності. Найкращий оперативний рівень (проектна виробнича 

потужність). Довгострокове, середньострокове та короткострокове планування виробничих 
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потужностей. Концепції планування потужностей. Планування завантаження потужностей. 

Збалансованість операційної системи. Зовнішні джерела підвищення виробничих потужностей. 

Визначення потреби у виробничій потужності. Використання методу "дерева рішень" для оцінки 

альтернативних варіантів зміни потужності [3-11]. 

2.5.4 Управління товарно-матеріальними запасами 
Сутність товарно-матеріальних запасів. Призначення та типи запасів. Витрати, які пов'язані з 

підтримкою запасів. Оптимальний розмір замовлення. Основні системи управління запасами. 

Модель з фіксованим обсягом і модель з фіксованим терміном. Виробнича система "точно і 

вчасно". Сутність, призначення та параметри системи. Система управління виробництвом 

"Канбан". Принципи роботи з персоналом [3-6]. 

2.5.5 Управління якістю 
Визначення якості. Якість розробки, якість відповідності, якість виробництва. Ціна якості. 

Основні складові ціни якості продукції. Системи управління якістю. Реактивний та попереджуючий 

підходи до контролю якості. Статистичний контроль якості. Управління тотальною якістю. 

Статистичний контроль процесів. Гуртки якості. Міжнародні стандарти ІSО 9000 та сертифікація 

продукції [1-5]. 

2.5.6 Оперативне управління виробництва 
Призначення та склад елементів системи оперативного управління. Оперативно-виробниче 

планування. Календарне планування. Функції оперативного планування виробництва. 

Диспетчеризація та оперативне розпорядництво. Функціонування диспетчерської служби [3-7]. 

2.5.7 Розробка послуг 
Сутність і характеристики послуг. Сучасний погляд на управління сервісом. Операційна 

класифікація послуг. Основні положення проектування сервісних організацій. Сервісна стратегія: 

спрямованість та переваги. Пріоритети у сфері послуг. Інтеграція маркетингових і операційних 

функцій для досягнення конкурентної переваги. Типи сервісних систем: методи поточної лінії, 

самообслуговування та індивідуальний підхід [1-11]. 

2.5.8 Література 

1. Чейз Р., Эквилайн Н., Якобе Р. Производственный и операционный менеджмент. – М.: 

Издательский дом "Вильяме", 2007. – 1184 с. 

2. Гэлловэй Л. Операционный менеджмент. – СПб: Питер, 2001. – 320 с. 

3. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Виробничий (операційний) менеджмент. Навч. посібник. – 

К.: ЦУЛ, 2003. – 532с. 

4. Курочкин А.С. Операционный менеджмент: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2000. – 144с. 

5. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Дело, 1992. – 702 с. 

6. Методические указания к практическим занятиям по производственному менеджменту. 

Часть 1. – Донецк, ДонГТУ, 1998. – 26 с. 

7. Сосін О.С., Казарцев В.В. Виробничий і операційний менеджмент: Навч. посібник. – К.: 

ЄУФ1МБ, 2001. – 147 с. 

8. Макаренко М.В. Махалина О.М. Производственный менеджмент: Учеб. пособие для вузов.- 

1998. 

9. Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент: Учебник. – М., 1997. – 345 с. 

10. Дилфорт Д. Производственный и операционный менеджмент. - Минск, 1995. – 569 с. 

11. Максимцев И.А., Пивоваров С.Э., Рогова И.Н., Хутиева Е.С. Операционный менеджмент: 

Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. – СПБ.: Питер, 2011. – 544с.  

 

2.6 УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

2.6.1 Персонал організації як об'єкт менеджменту 
Предмет, об'єкт і завдання навчальної дисципліни. Організація як соціальний інститут. Схема 

організації та її зв’язки з зовнішнім середовищем. Персонал організації. Класифікатор професій 

ДК 003-08. Структура персоналу організації. Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу. 

Нормативно-правова база менеджменту персоналу. Науково-методичне забезпечення 
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менеджменту персоналу. Інформаційна база та кадрове забезпечення менеджменту персоналу. 

Матеріально-технічне і фінансове забезпечення менеджменту персоналу [1-5]. 

2.6.2 Методологія управління персоналом організації 
Концепція, принципи та методи управління персоналом фірми. Кадрова політика. Фактори 

впливу на кадрову політику. Кадрові стратегії, види кадрових стратегій в залежності від стратегій 

організації. Формальна та неформальна системи управління персоналом. Відмінності в системах 

управління персоналом в залежності від моделі ринку праці. Функції управління персоналом 

організації. Сфери управління персоналом організації. Система лінійного та функціонального 

управління персоналом [3-9]. 

2.6.3 Конкурентоспроможність персоналу як об'єкт стратегічного управління 

організації 
Сутність, види та показники конкурентоспроможності персоналу.  Основні завдання 

планування, організації та розвитку персоналу. Принципи і складові управління персоналом, 

взаємозв’язок стратегії розвитку персоналу і стратегії управління організацією. Складові 

конкурентоспроможності персоналу, вдосконалення управління конкурентоспроможністю 

персоналу в умовах ринкових відносин [8-15]. 

2.6.4 Управління розвитком персоналу в організації 
Сутність і складові проекту розвитку персоналу, концепція адаптивного управління розвитком 

персоналу організації. Характеристики адаптації системи розвитку персоналу. Види проектів 

розвитку персоналу. Складання проекту розвитку персоналу в організації, прогнозування його 

наслідків і потенційної ефективності. Контроль виконання проекту розвитку персоналу в організації, 

оцінка ефективності реалізації проекту, сучасний стан управління розвитком персоналу. Організація 

системи розвитку персоналу на підприємстві. Особливості організації системи підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу на великих, середніх і малих підприємствах. 

Технологія процесу професійного навчання персоналу в організації. Визначення потреби 

підприємства у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації персоналу. Зміст, форми та 

методи професійного навчання персоналу [3-20]. 

2.6.5 Маркетинг персоналу. Джерела інформації та нормативно-правові акти з 

управління персоналом 
Сутність маркетингу персоналу, його роль у розвитку працівників організації в умовах ринкової 

економіки. Принципи маркетингу персоналу. Зовнішні та внутрішні фактори, що визначають 

напрями маркетингу персоналу. Облік якостей особового складу керівників, професіоналів, 

фахівців, технічних виконавців і робітників в організації, що характеризують їх розвиток. Державна 

статистична та оперативна звітність з управління та розвитку персоналу, довідник кваліфікаційних 

характеристик професій працівників. Законодавчі та нормативні акта з питань розвитку персоналу в 

Україні [13-25]. 

2.6.6 Економічні аспекти управління персоналом 
Інвестиції в персонал. Складові витрат на персонал відповідно до методик визначення вартості 

робочої сили. Фактори, що впливають на обсяги витрат організації на персонал, аналіз і розрахунок 

планових витрат на персонал. Зовнішні та внутрішні витрати на персонал. Види витрат на 

підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації персоналу. Методологічні підходи до 

визначення ефективності професійного навчання персоналу. Соціальна ефективність професійного 

навчання персоналу. Система показників та оцінка економічної ефективності професійного 

навчання персоналу [31-35]. 

2.6.7 Прогнозування і планування потреб у персоналі 
Визначення поточної та перспективної потреби організації у персоналі. Специфіка аналізу, 

планування і прогнозування потреб у персоналі в умовах ринкової економіки. Методи визначення 

професійного та кваліфікаційного складу робітників на підприємстві. Розрахунок професійно-

кваліфікаційної структури робітників. Особливості розрахунку структури фахівців у розрізах 

спеціальностей та рівнів кваліфікації. Балансові розрахунки додаткової потреби в робітниках і 

фахівцях та джерел забезпечення її на підприємстві. Прогнозування додаткової потреби 

підприємства у персоналі на рівнях адміністративного району, міста та області [23-25].  
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2.6.8 Кадрова служба і кадрове діловодство 
Кадрова служба як засіб реалізації кадрової політики. Функції та завдання кадрової 

служби. Права, обов’язки й відповідальність керівника кадрової служби. Основні типи 

організаційної структури кадрової служби. Співробітництво кадрової служби з іншими 

структурними підрозділами організації. Номенклатура справ з кадрового діловодства. Склад 

кадрової документації та її призначення. Документальне забезпечення обліку та руху кадрів. 

Ведення особових справ. Облік особового складу організації. Комп’ютеризація кадрового 

діловодства [3-35]. 

2.6.9 Регламентація посадових обов'язків і визначення вимог до персоналу 
Типова посадова інструкція керівників, фахівців і технічних виконавців, опис робочих місць 

робітників. Сутність і зміст кваліфікаційних карт, карт компетенцій. Використання 

професіограм, трихограм і професіокарт для визначення напрямів професійного розвитку 

фахівців і керівників. Поняття і завдання ділового оцінювання персоналу підприємства 

Застосування результатів ділового оцінювання персоналу у плануванні , організації та його 

розвитку на підприємстві. Вимоги до здійснення ділового оцінювання персоналу, порядок 

розроблення програм ділової оцінки персоналу підприємства Взаємодія служби управління 

персоналом підприємства зі спеціалізованими фірмами, організаціями і центрами зайнятості 

щодо визначення вимог з проведення виробничої адаптації працівників [13-25]. 

2.6.10 Атестація персоналу як метод його оцінювання та розвитку 
Атестація як особливий метод оцінювання персоналу. Причини, що зумовлюють 

суб’єктивний характер атестації персоналу. Сучасні форми атестації персоналу організації. 

Індивідуальний план розвитку та особисті цілі працівника. Роль керівника у здійсненні атестації 

підлеглих працівників. Процедура проведення атестації персоналу на підприємстві. 

Взаємозв’язок атестації зі стратегією управління конкурентоспроможністю персоналу 

організації. Особливості проведення атестації державних службовців, педагогічних і наукових 

працівників. Зарубіжний досвід здійснення атестації, нетрадиційні підходи в атестації персоналу 

організації. Особливості проведення «360° атестації». Застосування психологічних методів 

оцінки персоналу підприємства під час атестації [1-35]. 

2.6.11 Планування та організація підвищення кваліфікації і перепідготовки 

керівників і фахівців 
Здійснення планування та організації підвищення кваліфікації і перепідготовки керівників і 

фахівців на підприємстві в умовах ринкової економіки. Роль держави у проведенні 

підвищення кваліфікації і перепідготовки фахівців. Навчальні заклади, що здійснюють 

післядипломну освіту керівників і фахівців. Організація систематичного самостійного навчання 

керівників і фахівців на підприємстві. Планування навчання персоналу з вищою освітою на 

виробничо-економічних семінарах, особливості короткострокового навчання керівників і 

фахівців. Планування та організація тривалого періодичного підвищення кваліфікації керівників і 

фахівців на підприємстві [1-14].  

2.6.12 Планування трудової кар’єри і роботи з кадровим резервом 
Ділова кар’єра працівників та планування її в сучасних умовах на підприємстві. Цілі  ділової 

кар’єри працівника. Класифікація типів ділової кар’єри. Система управління і планування 

ділової кар’єри персоналу на підприємстві. Завдання та принципи, організація професійно-

кваліфікаційного просування і планування ділової кар’єри працівників в організації. 

Внутрипрофесійне, міжпрофесійне, лінійно-функціональне і соціальне просування робітників. 

Планування та розвиток кар’єри фахівців і керівників у сучасній організації. Горизонтальне, 

вертикальне и комплексне просування фахівців і керівників, планування і підготовка резерву 

керівників на підприємстві. Основні завдання формування кадрового резерву. Етапи формування 

резерву керівників підприємства. Основні форми роботи з підготовки резерву керівників  [1-35]. 
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2.7 САМОМЕНЕДЖМЕНТ 

 

2.7.1. Методологічні підходи до самоменеджменту 

Сучасні наукові погляди на сутність самоменеджмент. Концептуальний підхід до 

самоменеджменту Л. Зайверта. Концепція особистих обмежень М.Вудкока і Д. Френсіса. Критерії 

ефективного самоменеджменту. Визначення ціннісних орієнтирів особистості. Життєва позиція 

особистості. Ключові принципи визначення особистісних цілей менеджера. Загальні обмеження 

при виборі цілей. Саморозвиток особистості менеджера. Професійне та посадове зростання. 

Планування ділової кар’єри менеджера [1-5]. 

2.7.2. Планування особистої роботи менеджера 

Основні стадії перспективного й оперативного планування особистої роботи менеджера. 

Основні види розподілу та кооперації управлінської діяльності. Раціональний розподіл функцій 

між керівником та працівниками апарату управління. Визначення функцій заступника та рівня 

централізації управління. Принципи та етапи розподілу управлінських функцій. Дотримання 

субординації. Проектування складу структурних одиниць. Делегування повноважень. Техніка і 

форми передання розпоряджень. Ключові принципи розпорядчої діяльності. Особливості часу як 

ресурсу. Тайм-менеджмент. Управління потоком відвідувачів, техніка їх прийому, особливості 

прийому з особистих питань. Раціоналізація телефонних розмов. 

Технологія проведення нарад та зборів. Цільові установки виступу. Структура і зміст виступу. 

Вибір форм візуалізації тексту виступу. Техніка презентації. Початок і кульмінація презентації. 

Класифікація й основні функції переговорів. Етапи підготовки і проведення переговорів. Тактика 

переговорів. Засади ораторського мистецтва. Планування ділової кар’єри менеджера [3-15]. 

2.7.3. Організація діяльності менеджера. 

Види та класифікація управлінської діяльності. Форми керівництва. Закони розвитку 

організації праці. Критерії оптимізації трудових процесів. Основні вимоги до організації робочого 

місця менеджера. Класифікація робочих місць. Система планування приміщень: кабінетна, 

загальна, стільникова. Правила розподілу приміщень. Використання технічних засобів управління 

та їх класифікація. Фактори виробничого середовища, правила створення раціональних умов 

управлінської праці. Методи і засоби раціональної обробки текстових матеріалів [1-18].  

2.7.4. Самомотивування та самоконтроль менеджера 

Розвиток ініціативності, енергійності, уміння володіти ситуацією, стресостійкості. Розвиток 

уміння стимулювати та карати, критикувати людей. Конфлікти у діяльності менеджера: сутність і 

види. Закономірності взаємовідносин і поведінки людей у конфліктних ситуаціях. Методи 

подолання конфліктних ситуацій. Прийоми поведінки менеджера у конфліктних ситуаціях. 

Стратегія і тактика взаємодії в конфліктних ситуаціях. Поведінка менеджера у конфліктних 

ситуаціях [3-10]. 
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2.7.5. Формування якостей ефективного менеджера 

Розвиток менеджера як особистості. Психологічні особливості стилів управління. 

Індивідуальний стиль управління. Авторитет керівника: суб’єктивна і об’єктивна значимість. 

Харизматична влада керівника. Відповідальність лідера. Формування професійно-ділових якостей 

менеджера. Розвиток адміністративно-організаційних якостей менеджера. Розвиток соціально-

психологічних якостей менеджера. Розвиток моральних якостей менеджера [1-15].  

2.7.6. Розвиток менеджерського потенціалу 

Менеджерський потенціал. Психофізіологічний потенціал. Інтелектуальний потенціал 

особистості. Творчий потенціал особистості. Типи творчої особистості. Процес самореалізації 

особистості в одному або декількох соціально зумовлених видах творчої діяльності. Бар’єри щодо 

розвитку творчого потенціалу менеджера. Характеристика керівника з творчим підходом до 

виконання посадових обов’язків. Творче вирішення управлінських проблем [2-7]. 
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