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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Менеджмент» складена
відповідно до освітньої програми першого рівня вищої освіти 072 Фінанси,
банківська справа та страхування.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення основних положень і умов ефективного управління організацією.
Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни «Менеджмент»
пов’язано з попереднім засвоєнням знань з «Економічної теорії», «Історії
економіки та економічної думки», «Регіональної економіки», «Національної
економіки».
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
1. Основні елементи менеджменту.
2. Функція планування.
3. Функція організації.
4. Функція мотивації.
5. Функція контролю.
6. Особистий вплив менеджера.
7. Управління конфліктами.
8. Управління персоналом.
9. Управління виробничим процесом.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Менеджмент» є формування
у фахівця системи знань і умінь, достатніх для прийняття ефективних рішень
з управління організацією.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Менеджмент» є
‒ надання студентам необхідних теоретичних знань щодо основних елементів і функцій планування, організації, мотивації, контролю, особистого
впливу менеджера на персонал, управління конфліктами в організації,управління персоналом і виробничим процесом ;
‒ - формування у студентів практичних навиків з аналізу факторів
внутрішньої і зовнішньої середи, планування, організації, мотивації і контролю діяльності організації, впливу менеджера на персонал, управління
конфліктами, управління персоналом і виробничим процесом.
1.3. Згідно з освітньою програмою здобувачі вищої освіти повинні:
знати:
- функції менеджменту;
- стадії процесу управління;
- методи менеджменту;
- фактори внутрішньої та зовнішньої середи організації;
- основні стадії планування в організації;

- методи довгострокового, середньострокового та короткострокового
планування;
- основні типи організаційних структур управління;
- організаційні форми діяльності фірм з правового положення;
- організаційні форми діяльності фірм з рівня монополізації;
- алгоритм та теорії мотивації;
- процес контролю діяльності організації;
- види і порядок організації впливу менеджера на персонал;
- особливості управління конфліктами в організації;
- етапи і методи управління персоналом і виробничим процесом;
вміти:
- аналізувати фактори внутрішньої та зовнішньої середи організації;
- визначати альтернативну стратегію розвитку організації;
- використовувати методи розробки планів організації;
- розробляти або підбирати для організації найбільш ефективну організаційну структуру;
- мотивувати персонал організації до інтенсивної праці;
- здійснювати контроль трудового процесу;
- організовувати особистий вплив на персонал;
- попереджувати і раціонально виходити з конфліктних ситуацій;
- ефективно управляти персоналом і виробничим процесом.
1.4. Форма підсумкового контролю – залік.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 144 години / 4,0 кредити
ECTS.
2. Короткий опис змісту навчальної дисципліни
Тема 1. Основні елементи менеджменту
Поняття менеджменту. Стадії процесу управління. Функції менеджменту.
Ланки та рівні (ступені) управління. Методи менеджменту. Середи функціонування організації. Характеристики внутрішньої і зовнішньої середи організації.
Тема 2. Функція планування
Основні стадії планування. Розробка довгострокових планів (прогнозів) організації. Методи прогнозування. Розробка середньострокових (тактичних)
планів організації. Балансовий метод середньострокового (тактичного) планування. Метод середньострокового (тактичного) бізнес-планування. Сітьові
методи середньострокового (тактичного) планування. Розробка короткострокових (оперативних) планів організації.
Тема 3. Функція організації

Основні типи організаційних структур управління. Лінійна організаційна
структура. Функціональна організаційна структура. Лінійно-функціональна
організаційна структура. Структури фірм і організацій. Бюрократичні організаційні структури (продуктова, орієнтована на споживача, регіональна). Адаптивні організаційні структури (проектна, матрична). Організаційні форми
діяльності фірм з правового положення (повне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю, командитне товариство, акціонерно-командитне товариство, акціонерне товариство). Організаційна побудова товариств. Організаційні форми діяльності
фірм за рівнем монополізації (картель, синдикат, трест, холдинг, концерн,
фінансово-промислова група, консорціум, асоціація).
Тема 4. Функція мотивації
Основні поняття мотивації. Алгоритм мотивації. Змістовні теорії мотивації.
Теорія мотивації Маслоу. Двофакторна теорія потреб Герцберга. Теорія потреб Мак Клелланда. Процесуальні теорії мотивації. Теорія очікувань. Теорія
справедливості. Комплексна процесуальна теорія мотивації.
Тема 5. Функція контролю
Сутність контролю. Об’єкти контролю. Види контролю. Процес контролю.
Етапи контролю.
Тема 6. Особистий вплив менеджера
Керівництво і лідерство менеджера в ефективному управлінні. Види впливу
менеджера. Вплив на основі примусу. Вплив на основі винагороди. Експертний вплив. Харизматичний (еталонний) вплив. Законний (традиційний)
вплив. Вплив на основі переконання. Вплив на основі участі. Врахування
психологічних особливостей особистості в управлінні.
Тема 7. Управління конфліктами
Сутність конфлікту. Види конфліктів. Види конфліктів за ефективністю.
Конфлікти функціональні. Конфлікти дисфункціональні. Конфлікти за кількістю сторін. Внутриособистий конфлікт. Міжособистий конфлікт. конфлікт
між особистістю та групою. Між груповий конфлікт. Причини конфліктів.
Методи вирішення дисфункціональних конфліктних ситуацій. Структурні
методи вирішення дисфункціональних конфліктних ситуацій. Міжособисті
методи вирішення дисфункціональних конфліктних ситуацій.
Тема 8. Управління персоналом
Етапи управління персоналом. Планування потреби персоналу підприємства.
Набір персоналу. Відбір персоналу. Визначення факторів мотивації трудової
діяльності. Професійна орієнтація і адаптація. Освіта персоналу. Оцінка трудової діяльності. Посадові переміщення. Нормування трудових процесів. Методи вивчення витрат робочого часу.

Тема 9. Управління виробничим процесом
Зміст підготовки виробництва. Організаційна підготовка виробництва. Матеріальна підготовка виробництва. Технічна підготовка виробництва. Наукова
підготовка виробництва. Конструкторська підготовка виробництва. Технологічна підготовка виробництва. Поняття про виробничий процес. Основні
принципи управління виробничим процесом. Типи виробництва. Характеристика одиничного типу виробництва. Характеристика серійного типу виробництва. Характеристика масового типу виробництва.
3. Рекомендована література
Основна література:
Закони та інші нормативно-правові документи України
1.
Господарський кодекс України від 16 січня 1003 року №436-1V із
змінами та доповненнями
2.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року №435 - IV із змінами і
доповненнями
3.
Державний класифікатор «Класифікація організаційно - правових форм
господарювання», затверджений наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 травня 2004 року
№97
4.
Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 року
№1576-XII
5.
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців» від 15 травня 2003 року №755 – IV із змінами і доповненнями
6.
Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності» від 11.09.2003 р. // Офіційний вісник України.2003.-№ 41.- Ст. 21 - 67.
7.
Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001 р.
// ВВР України.- 2001.- № 12.- Ст. 64.
8.
Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від
07.06.1996 р. // ВВР України.- 1996.- № 36.- Ст. 164.
9.
Державний класифікатор України «Класифікація видів економічної діяльності, затверджено і введено в дію наказом Держстандарту України від 22
жовтня 1996 року №441
10. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 1 червня 2000 року №1775 - III.
11. Закон України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» від 23 березня 1996 року №98-96ВР
12. Закон України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 року №3356 -XII.
13. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991 року
№1560-ХІ1

14. Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19 березня
1996 року №93/96 –ВР
15. Закон України «Про страхування» від 7 березня 1996 року №85/96-ВР
16. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визначення його банкрутом» від 14 травня 1992 року, №3088 - III (із змінами і
доповненнями, в т.ч. від 30 червня 1999року №784 - XIV.
17. Методичні рекомендації з розроблення бізнес плану підприємств, затверджені Міністерством економіки України від 6 вересня 2006 року №290.
18. Наказ Міністерства економіки «Про затвердження Плану заходів стосовно поліпшення проведення державної політики щодо запобігання банкрутству, забезпечення умов реалізації процедур відновлення платоспроможності
боржників або визнання їх банкрутами» від 15 травня 2003 року №118.
19. Постанова КМУ «Про затвердження переліку органів ліцензування» від
14 листопада 2000 року № 1698
20. Постанова КМУ «Про термін дії ліцензії на провадження певних видів
господарської діяльності, розмір і порядок зарахування плати за її видачу»
від 29 листопада 2000 року №1 755.
21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний
капітал», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31березня
1999 року №87
22. Постанова КМУ «Про впорядкування застосування контрактної форми
трудового договору» від 19 березня 1994 року №170.
23. Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті
(найманні) на роботу працівників, затверджене постановою КМУ від 19 березня 1994 року №170.
24. Програма розвитку інвестиційної діяльності на 2002-2010 роки, затверджена постановою КМУ від 28 грудня 2001 року №1801
25. Положення про типовий бізнес план, затверджено наказом Фонду Державного майна України від 26 травня 1994 року №301.
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держ. економічний ун- т. — Х. : ВД «ІНЖЕК», 2003. — 481с.
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36. Єрмошенко М. Менеджмент: Навчальний посібник/ Микола
Єрмошенко, Сергій Єрохін, Олег Стороженко,; Національна академія
управління. - К.: Національна академія управління, 2006. - 655 с.
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4. Засоби оцінювання здобувачів вищої освіти
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Поняття і зміст менеджменту.
Стадії процесу управління.
Функції менеджменту.
Ланки та рівні (ступені) управління.
Методи менеджменту.
Середи функціонування організації.
Характеристика внутрішньої середи організації.
Характеристика зовнішньої середи організації.
Основні стадії планування.
Розробка довгострокових планів (прогнозів) організації.
Методи прогнозування при розробці довгострокових планів організації.
Розробка середньострокових (тактичних) планів організації.
Балансовий метод середньострокового (тактичного) планування.

14. Метод середньострокового (тактичного) бізнес-планування.
15. Сітьові методи середньострокового (тактичного) планування.
16. Розробка короткострокових (оперативних) планів організації.
17. Основні типи організаційних структур управління.
18. Лінійна організаційна структура управління.
19. Функціональна організаційна структура управління.
20. Лінійно-функціональна організаційна структура управління.
21. Бюрократичні організаційні структури управління.
22. Адаптивні організаційні структури управління.
23. Організаційно-правова характеристика повного товариства.
24. Організаційно-правова характеристика товариства з обмеженою відповідальністю.
25. Організаційно-правова характеристика товариства з додатковою відповідальністю.
26. Організаційно-правова характеристика командитного товариства.
27. Організаційно-правова характеристика акціонерно-командитного товариства.
28. Організаційно-правова характеристика акціонерного товариства.
29. Організаційна побудова товариств.
30. Організаційно-правова характеристика картелю.
31. Організаційно-правова характеристика синдикату.
32. Організаційно-правова характеристика тресту.
33. Організаційно-правова характеристика холдингу.
34. Організаційно-правова характеристика концерну.
35. Організаційно-правова характеристика фінансово-промислової групи.
36. Організаційно-правова характеристика консорціуму.
37. Організаційно-правова характеристика асоціації.
38. Алгоритм мотивації
39. Змістовні теорії мотивації.
40. Теорія мотивації Маслоу.
41. Двофакторна теорія потреб Герцберга.
42. Теорія потреб Мак Клелланда.
43. Процесуальні теорії мотивації.
44. Теорія очікувань.
45. Теорія справедливості.
46. Комплексна процесуальна теорія мотивації.
47. Сутність контролю.
48. Об’єкти контролю.
49. Види контролю.
50. Процес контролю.
51. Поняття керівництва і лідерства менеджера.
52. Види впливу менеджера.
53. Вплив на основі примусу.
54. Вплив на основі винагороди.
55. Експертний вплив.

56. Харизматичний (еталонний) вплив.
57. Законний (традиційний) вплив.
58. Вплив на основі переконання.
59. Вплив на основі участі.
60. Типи темпераменту особистості та їх врахування при підборі персоналу.
61. Характеристика сангвиничного типу темпераменту та врахування його
особливостей при підборі персоналу.
62. Характеристика флегматичного типу темпераменту та врахування його
особливостей при підборі персоналу.
63. Характеристика холеричного типу темпераменту та врахування його
особливостей при підборі персоналу.
64.
Характеристика меланхоличного типу темпераменту та врахування його особливостей при підборі персоналу.
65. Сутність конфлікту.
66. Види конфліктів.
67. Причини конфліктів.
68. Методи вирішення дисфункціональних конфліктних ситуацій.
69. Структурні методи вирішення дисфункціональних конфліктних ситуацій.
70. Міжособисті методи вирішення дисфункціональних конфліктних ситуацій.
71. Етапи управління персоналом.
72. Планування потреби персоналу підприємства.
73. Набір персоналу підприємства.
74. Відбір персоналу підприємства.
75. Визначення факторів мотивації трудової діяльності.
76. Професійна орієнтація і адаптація.
77. Освіта персоналу.
78. Оцінка трудової діяльності персоналу.
79. Нормування трудових процесів.
80. Методи вивчення витрат робочого часу.
81. Зміст підготовки виробництва.
82. Організаційна підготовка виробництва.
83. Матеріальна підготовка виробництва.
84. Технічна підготовка виробництва.
85. Наукова підготовка виробництва.
86. Конструкторська підготовка виробництва.
87. Технологічна підготовка виробництва.
88. Поняття про виробничий процес.
89. Основні принципи управління виробничим процесом.
90. Типи виробництва.
91. Характеристика одиничного типу виробництва.
92. Характеристика серійного типу виробництва.
93. Характеристика масового типу виробництва.

