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ВСТУП 
 

Проблеми підвищення ефективності розвитку підприємства 
багато в чому визначаються організованістю його системи 
управління, яка в свою чергу залежить від чіткої структури, 
діяльності всіх елементів  для досягнення поставлених цілей. А все 
це і є складовими поняття «менеджмент», без знання принципів і 
методів якого неможливо сьогодні керувати на будь-якому рівні 
ієрархії.  

Мета видання – сформувати у студентів систему 
фундаментальних знань з менеджменту, способів, механізмів та 
інструментарію системного управління організацією. 

У навчальному посібнику «Менеджмент» у структурно- 
логічній послідовності наведено теоретичний матеріал з 
дисципліни «Менеджмент». Після самостійного вивчення 
теоретичного матеріалу за вказаними літературними джерелами 
після кожної теми треба відповісти на контрольні теоретичні 
питання, тести та виконати індивідуальні завдання для 
самоперевірки, які наведені в кінці кожної із тем. 

Запропоновані послідовність, кількість та структура тем 
мають оптимальний, проте рекомендований характер з 
урахуванням вимог змісту навчальної програми дисципліни, і 
можуть змінюватися залежно від кількості годин, відведених для 
занять, та обсягу пройденого матеріалу для студентів відповідних 
форм навчання. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі 
вищої освіти після успішного вивчення дисципліни «Менеджмент» 
повинні засвоїти компетентності, якими повинен оволодіти 
здобувач: 

- здатність до застосування концептуальних і базових знань, 
розуміння предметної області і професії менеджера; 

- здатність визначати та описувати характеристики організації; 
- здатність аналізувати результати діяльності організації, 

зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього 
середовища, визначати перспективи розвитку організації; 



- здатність обирати та використовувати сучасний 
інструментарій менеджменту. 

Програмні результати навчання: 
- демонструвати знання теорій, методів і функцій 

менеджменту, сучасних концепцій лідерства; 
 - виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень; 
- застосовувати методи менеджменту для забезпечення 

ефективності діяльності організацій; 
- виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під 

керівництвом лідера. 
Вивчення даного курсу базується на таких дисциплінах, як 

«Право», «Соціологія», «Економічна теорія», « Економіка 
підприємства» є підґрунтям для вивченого дисципліни 
менеджерського циклу.  

Література, використана під час формування видання, - також 
рекомендована студентам для глибшого ознайомлення з метою 
розвитку власного світогляду. Для цілісного і ґрунтовного 
засвоєння знань студентами у посібнику пропонується підхід, 
згідно з яким основні терміни здебільшого подані у графологічному 
форматі зі збереженням наскрізності  сприйняття та логіки 
розвитку кожної теми курсу. Це дає можливість вивчати предмет 
системно, легко і невимушено. При підготовці навчального 
посібника за основу взяті праці відомих вітчизняних та зарубіжних 
авторів, які являються загальновизнаними авторитетами в теорії і 
практиці менеджменту. 
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