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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програма комплексного іспиту за фаховим спрямуванням з дисциплін:  

«Менеджмент і адміністрування», «Право», «Економіка і фінанси 

підприємства», «Логістика», «Зовнішньоекономічна діяльність 

підприємства», «Освітній менеджмент», «Управління персоналом» є 

нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, 

який розроблено кафедрою управління  ФІТУ на основі ОПП бакалавра за 

напрямом 6.030601 «Менеджмент»  відповідно до затвердженого 

навчального плану. Програма включає питання 7 нормативних дисциплін: 

менеджмент і адміністрування, право, економіка і фінанси підприємства, 

логістика, зовнішньоекономічна діяльність підприємства, освітній 

менеджмент, управління персоналом.   Програма комплексного іспиту за 

фаховим спрямуванням визначає перелік питань, обсяг, складові та 

технологію оцінювання навчальних досягнень студентів на завершальному 

етапі навчання.  

У результаті складання комплексного іспиту за фаховим спрямуванням 

студент повинен продемонструвати знання: 

 основних понять і категорій управління; 

 складових елементів, етапів, інструментів реалізації та забезпечення 

взаємозв’язків функцій управління;  

 процесів прийняття і методів обґрунтування управлінських рішень; 

 механізмів адміністрування у процесі управління організаціями; 

 функцій і методів адміністрування, що зумовлюють відповідні 

управлінські взаємовідносини в органах управління організацій різних форм і 

сфер діяльності; 

 вимог до менеджера у сучасній системі персонального 

менеджменту; 

 принципів і основних форми виразу ділового іміджу; 

 суттєвих особливостей управлінської роботи; 

 методів і концептуальних підходів до управління часом і 

економізації дій менеджера; 

 засобів раціоналізації праці менеджера і підвищення її ефективності; 

 принципів й підходів професійної організаційної діяльності в сфері 

управління по проектуванню й удосконалюванню адміністративно-

управлінських технологій, побудові раціональних структур управління; 

 вимог до оформлення службових документів і порядку їх 

проходження; 

 методів оцінки і показники ефективності управлінської праці. 

Уміти: 

 використовувати базові інструменти управління організацією; 

 організувати та планувати, здійснювати поточний контроль і 

координацію діяльності підприємства; 

 делегувати повноваження, здійснювати керівництво колективом для 

досягнення поставлених цілей на рівні сучасних вимог; 
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 створювати оптимальний мікроклімат для реалізації творчого 

потенціалу працівників у конкурентному робочому колективі; 

 спілкуватися, контактувати з людьми, здійснювати мотивацію їх 

діяльності, підтримувати нові ідеї; 

 розробляти технології з прийняття та реалізації управлінських 

рішень;  

 структурувати завдання відповідно до чисельності та кваліфікації 

виконавців, визначати черговість робіт, розраховувати термін їх виконання, з 

урахуванням ділових та особистісних рис добирати виконавців, розподіляти 

завдання;  

 організовувати та проводити наради і збори, здійснювати підготовку 

та проведення ділових зустрічей, переговорів;  

 використовувати технічні засоби управління;  

 складати та оформлювати документи: організаційно-розпорядчі, з 

особового складу, господарської та зовнішньоекономічної діяльності;  

 формувати потоки документів, організовувати порядок 

проходження і виконання документів;  

визначати та оцінювати ефективність менеджменту. 
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ПРОГРАМА 

 

1. МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ 

(частина І) 

 

Тема 1. Вступ до вивчення дисципліни «Менеджмент та 

адміністрування». Менеджмент: його поняття, сутність 

Місце та роль менеджменту в економічній науці. Сутність і зміст 

менеджменту, його унікальність, складність та обмеження. Об’єкти та 

суб’єкти  менеджменту.  

Якості менеджера.  Менеджери і підприємці – ключові фігури ринкової 

економіки. Інструменти менеджменту: ієрархія; організаційна культура; 

ринок. Сфери менеджменту: виробництво, фінанси, кадри, нововведення, 

облік, збут, зовнішньоекономічна діяльність. 

Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Система 

відносин в організації як предмет вивчення менеджменту. Менеджмент як 

система наукових знань. Менеджмент як мистецтво управління. 

 

Тема 2. Виникнення менеджменту як науки. Еволюція 

менеджменту 

Передумови виникнення менеджменту. Етапи менеджменту. Загальна 

характеристика основних шкіл управління: науковий менеджмент; 

адміністративний менеджмент; менеджмент людських відносин та 

поведінковий менеджмент; кількісний менеджмент;  системний  менеджмент; 

ситуаційний менеджмент 

Інтегровані підходи до управління. Процесний підхід до управління 

(функції управління; сполучні процеси). Системний підхід до управління 

(відкрита та закрита системи, підсистема, синергія, ентропія). Ситуаційний 

підхід до управління (ситуаційні зміни). 

Особливості менеджменту в економічно розвинених країнах: 

північноамериканська модель менеджменту; західноєвропейська модель 

менеджменту; японська модель менеджменту. Концептуальні моделі 

сучасного менеджменту. Інтернаціоналізація та глобалізація менеджменту 

Особливості становлення сучасного менеджменту в Україні. 

 

Тема 3. Закони, закономірності та принципи менеджменту 

Сфери вживання терміну «закон». Типи законів (які діють незалежно 

від волі людини; закони, які створюються самою людиною; закони, які діють 

у сфері взаємовідносин між людьми. Зміст понять «закон» та 

«закономірність».  

Економічні закони, зокрема закони управління. Основні закони 

менеджменту. Закон спільності цілей. Закон поділу праці. Закон зовнішнього 

доповнення.  Закон інерції. Закон економії часу. Закон інтеграції управління. 

Закон демократизації управління. Закон пропорційного розвитку систем 

управління. 
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Принципи управління: сутність, систематизація, еволюція. 

Класифікація системи принципів управління може бути класифікована за 

трьома основними групами принципів: принципи роботи з інформацією 

(кібернетичні); принципи формування та забезпечення функціонування 

системи (організаційні); принципи роботи з персоналом.  

 

Тема 4. Елементи організації та процесу управління 

Поняття організації та її загальна характеристика. Формальні та 

неформальні організації. Загальні характеристики організацій: ресурси 

(люди, капітал, матеріали, сировина, енергія); залежність від навколишнього 

середовища ( споживачі, постачальники, уряд, законодавчі акти тощо); 

горизонтальний поділ праці; підрозділи; вертикальний поділ праці; 

управління. Концепція життєвого циклу організації. 

Внутрішнє середовище організації: стратегія, тактика, інновація, 

фінанси, людськи ресурси, матеріальна база. Характеристика зовнішнього 

середовища організації: взаємозв'язок факторів зовнішнього середовища; 

складність; рухомість; невизначеність. Фактори прямої дії та непрямої дії.  

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. 

 

 

Тема 5. Управлінські рішення 

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. 

 

Тема 6. Функції та методи менеджменту 

Поняття функцій менеджменту, функції менеджменту як види 

управлінської діяльності. Особливості формування функцій менеджменту. 

Класифікація і характеристика функцій менеджменту. Загальні (основні), 

конкретні (спеціальні) функції менеджменту. Динамічний взаємозв'язок 

конкретний і загальних функцій. Механізм реалізації конкретних функцій 

менеджменту на засадах використання загальних. 

http://ua-referat.com/Інформація
http://ua-referat.com/Інформація
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Методи управління. Методи формального і неформального впливу. 

Загальні методи управління: економічні; адміністративні (організаційно-

розпорядницькі); соціально-психологічні; правове регулювання. 

 

Тема 7. Сутність та види планування 

Сутність і зміст планування як функції менеджменту, його види та їх 

взаємозв’язок. Основні елементи системи планування. Класифікація планів 

організації. Типи планів в  організації. Ситуаційні фактори планування: 

рівень управління; життєвий цикл організації; ступінь невизначеності 

середовища. Фактори, що впливають на ефективність планування в 

організації. 

Вимоги до планування: зрозумілість і сприйняття основних положень 

стратегії роботи керівництвом і виконавцями; пріоритети перспектив 

розвитку соціальної роботи над груповими та індивідуальними цілями; опора 

на результати досліджень та фактичні дані; можливість залучення фахівців 

для виконання певних завдань соціальної роботи; поєднання цілісності та 

динамізму і гнучкості у досягненні цілей. 

Модель процесу планування роботи: розробка місії організації; 

формулювання цілей; оцінювання і аналіз зовнішнього середовища; 

управлінське обстеження сильних і слабких сторін організації; аналіз 

стратегічних альтернатив; вибір стратегії; оцінювання стратегії щодо її 

відповідності місії; реалізація стратегії; корекція місії. 

 

Тема 8. Стратегічне планування 

Мета в управлінні та класифікація цілей організації. Концепція 

управління за цілями (концепція МВО). Зміст основних етапів управління за 

цілями. Переваги та недоліки управління за цілями. 

Формування стратегії: визначення місії організації, аналіз зовнішнього 

середовища, аналіз внутрішніх можливостей: визначення цілей організації; 

оцінка стратегічних альтернатив: вибір стратегії. Вибір корпоративної 

стратегії (методи пакетного менеджменту). Вибір стратегії бізнесу (типові 

стратегії М. Портера). Вибір функціональних стратегій. 

Методи вибору стратегії. Методи вибору генеральної стратегії: в 

умовах монопрофільної діяльності або при вузькій гамі продуктів; при 

девірсифікованому виробництві. Методи однопродуктивного аналізу. Метод 

PIMS. Метод кривих освоєння. Метод циклу життя виробу (товару).  

 

 

Тема 9. Планування інноваційно-інвестиційної діяльності. Бізнес-

планування 
Теоретичні основи інноваційно-інвестиційної стратегії підприємства. 

Сутність інноваційно-інвестиційної стратегії підприємства. Аналіз 

інноваційно-інвестиційної стратегії фірми. Формування інноваційно-

інвестиційної стратегії.  
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Бізнес-план складова як поточного, так і стратегічного плану 

підприємства. Бізнес-план підприємства та бізнес-план інвестиційного 

проекту. Зміст та основні структурні елементи бізнес-плану інвестиційного 

проекту. Зміст та основні структурні елементи бізнес-плану підприємства 

 

 

Тема 10. Сутність та особливості функції організації 

Сутність і зміст організації управління. Основні вимоги до організації 

управління: організаційне забезпечення рішень, що приймаються; 

персональна відповідальність; висока виконавча дисципліна; удосконалення 

організації спільної діяльності. Організаційна структура організації: лінійна, 

функціональна, лінійно-функціональна, штабна, матрична, дивізійна. 

Основні напрямки організації управління: вивчення та розподіл 

інформаційних потоків при підготовці та прийнятті рішень; механізм 

обґрунтування, прийняття і зміни цілей, виявлення неузгоджень між 

дійсними та задекларованими цілями роботи; мотивація діяльності 

управлінського персоналу; вирішення внутрішньо системних конфліктів.  

 

Тема 11. Проектування організаційних структур 

Поділ праці та спеціалізація. Вертикальний та горизонтальний поділ 

праці. Основні завдання спеціалізації. 

Департаментизація та кооперування. Основні напрямами, по яких може 

здійснюватися департаментизація: групування робіт навкруги 

ресурсів і групування робіт навколо результату діяльності. Типи 

департаментизації, що виділяються на основі напряму групування робіт. 

Лінійна департаментизація: за чисельністю, за часом, по території або 

природним чинникам. Функціональна департаментизація: по процесу 

(штучне, масове і дослідне виробництво), за технологією (механизація, 

автоматизація і роботизація). Департаментизація по продукту. Матрична 

департаментизація. 

Зв’язки в організації та координація. Вертикальні та горизонтальні 

зв’язки. Лінійний та функціональні зв’язки. Співвідношення лінійних і 

функціональних зв’язків з деякими аспектами діяльності організації. Прямі та 

непрямі зв’язки в організації. Масштаб керованості та контролю. 

 

Тема 12. Сутність і теоретичні засади мотивування 

Сутність мотивації. Основні теорії мотивації у менеджменті.  

Теорії, які відображають зміст потреб (змістові). Теорія потреб М. 

Туган-Барановського. ―Ієрархія потреб‖ А.Маслоу. Теорія трудової мотивації 

Ф.Герцберга. Теорія ―Х‖ та ―У‖ Д.Мак Грегора. Теорія К.Альдерфера ERG. 

Теорія потреб У. Оучі. 
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Теорії, які відображають процес винагородження (процесійні). Теорія 

очікувань Віктора Врума. Теорія справедливості С. Адамса. Модель Портера-

Лоулера. Специфіка застосування концепцій мотивації у соціальній сфері. 

Сучасні проблеми мотивації трудової діяльності та проблеми їх 

дослідження.   

 

Тема 13. Мотиваційна політика організації 

Загальна характеристика систем матеріального стимулювання праці. 

Системи матеріального стимулювання праці працівників підприємств за їх 

роллю та призначенням: системи стимулювання, безпосередньо пов’язані з 

виробничою або управлінською діяльністю працівників з виплатою 

винагороди; системи матеріального стимулювання через пряме підвищення 

заробітної плати, на основі  оцінки досягнень; системи матеріального 

стимулювання, які мають суто соціальний характер; системи, що є одним із 

засобів забезпечення матеріальної зацікавленості працівників в ефективній 

господарській діяльності підприємства. 

Види і напрями матеріального стимулювання: преміювання за основні 

результати виробничої, господарської, фінансово-економічної та науково-

технічної діяльності; застосування доплат і надбавок до тарифних ставок і 

посадових окладів; системи матеріального стимулювання соціального 

характеру. Основні показники стимулювання та показники умов 

стимулювання.  Показники преміювання  службовців  

Сучасні підходи до стимулювання працівників. Бальна оцінка 

результатів та якості праці працівників. Пріоритети соціальних пакетів. 

Стимулювання вільним часом. Трудове чи організаційне стимулювання. 

Стимулювання поведінки робітника на основі вираження суспільного 

визнання  

 

 

Тема 14. Роль контролю в системі управління 
Поняття контролю, його місце в системі управління. Завдання 

контролю: пристосування до зміни середовища; обмеження нагромадження 

помилок; подолання складних організаційних проблем; мінімізація затрат.  

Види управлінського контролю. Рівні операційного контролю: 

попередній контроль; поточний контроль; підсумковий контроль.  

Етапи контролювання: затвердження стандартів; оцінка виконання; 

порівняння показників виконання за стандартами; внесення коректив. 

Основні характеристики ефективної системи контролю. Фактори, що 

обумовлюють вибір системи контролю (стиль керівництва, організаційні 

параметри, методи виміру). Фінансовий контроль (розробка бюджетів, аналіз 

фінансової звітності, аналіз беззбитковості). Операційний контроль (графік Г. 

ганта, сіткові графіки, методи управління запасами, інструменти контролю 

якості). Контроль поведінки працівників. Контроль, як фактор підвищення 

ефективності діяльності організації. 
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Тема 15. Фінансово-господарський контроль у системі управління 

Змістом фінансово-господарського контролю. Основні завдання й цілі 

фінансово-господарського контролю. Перевірка виконання планів 

економічного і соціального розвитку, раціонального використання 

матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, запобігання непродуктивним 

витратам і втратам, зміцнення партнерських зв’язків, додержання 

господарського й трудового законодавства, забезпечення збереження 

цінностей, фінансового стану підприємства, конкурентоспроможності його 

продукції на внутрішньому і світовому ринках. Економічний контроль як 

засіб запобігати банкрутству підприємства. 

 

Тема 16. Регулювання як функція менеджменту 
Регулювання як вид управлінської діяльності, спрямований на усу-

нення відхилень, збоїв, недоліків тощо в керованій системі шляхом 

розроблення і впровадження керуючою системою відповідних заходів. 

Коригуючі дії, що базуються на виборі таких рішень: усунення 

відхилень; перегляд стандартів та критеріїв;  усунення відхилень з 

переглядом стандартів і критеріїв. 

Особливість регулювання та його характеристики на конкретних 

прикладах: впровадження нової технологічної лінії; укладення угоди з новим 

партнером; застосування нової системи матеріального стимулювання. 

 

Тема 17. Інформація і комунікації в менеджменті  
Природа інформації та еволюція поглядів на інформацію. Визначення 

інформації, види та загальна структура інформації. Властивості інформації: 

загальні і специфічні. Зв’язок між інформацією та управлінням. Принципи 

управління інформацією. Формування оптимальних інформаційних потоків. 

Інформація безпосереднього управління. Інформація розвитку системи. 

Інформаційний шум. 

Комунікативні процесі в організації. Поняття комунікації і 

комунікативного процесу. Цілі комунікації. Елементи та етапи процесу 

комунікації. Канали та засоби комунікації. Організація комунікативних 

Особливості комунікації у менеджменті процесів. Види і форми комунікації. 

Особливості комунікації у менеджменті 

Процес комунікації і ефективність управління. Бар’єри комунікації. 

Забезпечення ефективних комунікацій. Планування інформаційних 

комунікацій. Методи удосконалення процесів обміну інформацією та 

системи комунікації в організації. Комунікативні стилі. 

Інформаційно-технічна база процесу комунікації.  

 

Тема 18. Керівництво та лідерство 
Вплив, влада та керівництво, лідерство. Поняття влади та впливу. 

Форми влади та впливу: влада примушуванням; влада на засадах 
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винагородження; експертна влада; влада прикладом; традиційна влада. Вплив 

шляхом переконання та участі. Порівняння понять керівництво та лідерство. 

Теорія лідерства. Класифікація підходів до розуміння лідерства. Підхід 

з точки зору особистості (лідирування є сукупність певних рис характеру 

керівника). Підхід з точки зору поведінки керівника. Ситуаційний підхід до 

лідерства (ситуаційна модель керування Ф. Фідлера; модель ―шлях-мета‖ Т. 

Мітчела та Р. Хауса; теорія життєвого циклу П. Херсі та К. Бланшара; модель 

прийняття рішень керівником В. Врума та Ф. Йеттона). 

Стиль керівництва. Теорії керівництва та їх зміст. Стилі, що 

грунтується на використанні влади. Система стилів Р. Лайкерта. 

Класифікація стилів лідирування Р. Блейка та Дж. Моутон. Континуум стилів 

керівництва Р. Транненбаума та В. Шмідта. Типи керівників. 

 

Тема 19. Ефективність менеджменту 
Видова класифікація ефективності організації: індивідуальна, групова, 

загально-організаційна. Особливості оцінки різновидів ефективності. 

Концепції визначення ефективності менеджменту в організації. 

Підходи до оцінки ефективності менеджменту в організації. Економічна, 

організаційна та соціальна ефективність менеджменту. Системи показників 

економічної, організаційної та соціальної ефективності менеджменту, їх 

склад і методи визначення. 

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. 
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МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ 

(частина ІІІ) 
 

Тема 1. Основні поняття та ключові ідеї адміністрування 

Різниця між поняттями «управління», «менеджмент», 

«адміністрування», «керівництво». Предмет адміністрування. 

Сутність основних понять курсу: адміністрація, адмініструвати, процес, 

адміністративний процес, адміністративні операції, адміністративно-

управлінські технології. 

Складові частини навчального курсу. Література з навчальної 

дисципліни. 

 

Тема 2.  Становлення  вчення про адміністративний менеджмент 

Виникнення класичної або адміністративної школи управління. 

Загальні риси та внесок адміністративної школи в теорію та практику 

менеджменту. Характеристика періоду становлення адміністративної школи, 

її особливості та відмінності від наукової школи.  

Основоположник класичної або адміністративної школи Анрі Файоль. 

Його поділ всіх операції, які зустрічаються на підприємствах на шість груп: 

технічні операції; комерційні операції; фінансові операції; страхові операції; 

облікові операції; адміністративні операції. Розгляд А. Файолем 

адміністративної функції. Визначення основних елементів управління: 

передбачати; організовувати; розпоряджатися; координувати; контролювати. 

Поняття «спеціальних установок» та  експертна оцінка відносної важливість 

«спеціальних установок», якими повинен володіти персонал підприємств. 

Підприємство як матеріальна й соціальна системи. 14 принципів управління. 

Інші представники школи адміністративного менеджменту: Ліндел 

Урвік, Джеймс Муні, Алан Рейлі, Олександр Г. Черч -  сутність їх ідей та 

внесок в науку управління. Основні ідеї їх універсальних принципів та 

недоліки.  

 

Тема 3.  Концепція бюрократії 

Концепція бюрократії як одна з найбільш корисних ідей в історії 

людства. Початок історії бюрократії. Прадавня єгипетська держава – зразок 

розвиненої бюрократичної системи державного управління, що побудована 

за функціональною ознакою. Введення терміну   "бюрократія" в 1745 році 
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Мосье де Гурне. Різні погляди на визначення цього терміну  та розширення 

сфери його застосування. 

Концепція  бюрократії Макса Вебера. Неминучість бюрократії, аналіз її 

недоліків. Три виправдання влади (підстав її легітимності): "…авторитет 

"вічно вчорашнього"; "…авторитет незвичайного особистого дара 

(харизма)…"; "…панування в силу "легальності". Поділ осіб, що діють у 

сфері політичної діяльності держави, на дві групи: навчене й підготовлене 

чиновництво;  "керівні працівники". Становлення професійного чиновництва. 

Відмінні характеристики ідеального (раціонального) типу бюрократії, по 

Веберу. 

Докорінні зміни в організаційних системах: сутність бюрократичної 

організації – причини ефективності бюрократії у минулому – вади 

бюрократичних структур – модифікація бюрократичних структур. 

 

Тема 4. Перехід до регулярного адміністративного менеджменту 

Сучасна система адміністративного менеджменту - Admіnіstratіve 

Management System (AMS). 

Становлення сучасного адміністративного менеджменту – пропущений 

етап у розвитку організації управління на вітчизняних підприємствах. 

Розробки радянських вчених в галузі адміністрування 60-70 роках 

минулого сторіччя. Широкомасштабні міжгалузеві й галузеві дослідження 

специфічних функцій управління підприємствами. Загальногалузеві науково-

методичні рекомендаціях НДІ праці по науковій організації в управлінні 

виробничим колективом (1991): сім груп функцій управління. 

Поняття регулярного адміністративного менеджменту. Актуальні 

проблеми переходу до регулярного адміністративного менеджменту на 

вітчизняних підприємствах.  

Базові умови регулярного менеджменту: готовність членів 

управлінської команди  брати на себе відповідальність за результат та основи 

її формування; чітке формулювання результатів роботи управлінської 

команди; контрактна основа роботи та трудові й соціальні гарантії для членів 

управлінської команди. Логіка переходу до регулярного адміністративного 

менеджменту. 

 

Тема 5. Пріоритетні функції адміністративного менеджменту 

Проектувальна функція. Організація розробки документів що 

визначають стандарти, види, напрямки діяльності організації. Формування 

стратегії розвитку організації. Розроблення правил внутрішнього трудового 

розпорядку, колективного договору, посадових інструкцій. Встановлення 

норм та нормативів. 

Організаційна функція. Формування організаційної структури та 

структури адміністративної служби. Формування кадрової політики. 

Організація роботи з документами. Формування корпоративної культури 

 організації.  
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Управлінська функція. Організація управлінських процедур. Розробка 

поточних та оперативних планів діяльності організації та структурних 

підрозділів; планів роботи персоналу на підставі переліку робіт. Розробка 

графіків та термінів виконання робіт. Регулювання інформаційно-аналітичної 

роботи.  Ведення ефективної комунікативної взаємодії. 

Виконавська функція. Здійснення інформаційно-аналітичного 

забезпечення організації та її структурних підрозділів. Забезпечення 

дотримання правових норм і повноважень у господарській діяльності. 

Забезпечення ефективності виконання завдань. Забезпечення своєчасного 

подання та підготовку звітностей про виконання планових показників.  

Контрольна  функція. Здійснення загального контролю діяльності 

організації та структурних підрозділів. Моніторинг реалізації обраної 

стратегії. Адміністративний аудит. 

 

Тема 6. Адміністративна система менеджменту  - фундамент 

ефективного управління 

Первинність адміністративної системи менеджменту. 

Адміністративний менеджмент і ощадливе виробництво товарів (надання 

послуг). Виникнення ідеї ощадливого виробництва («lean productіon») та її 

реалізація в японській автобудівній компанії «Тойота». Узагальнення та 

теоретичне осмислення досвіду автобудівної компанії «Тойота».Стовпи 

комплексної системи керування компанією «Тойота»: принцип «точно під 

час» («just-іn-tіme»); принцип «автономізації»; принцип «гнучкого 

використання робочої сили»; принцип «розвитку творчого мислення й 

впровадження конструктивних ідей». Методи комплексного управління 

компанією «Тойота». 

Адміністративний менеджмент і інформаційні технології. 

Адміністративна система менеджменту й система якості.  

 

Тема 7. Адміністративно-правові норми, відносини та джерела 

адміністративного права 

Адміністративно-правові відносини. Загальна характеристика 

адміністративно-правових відносин. Складові частини адміністративно-

правових відносин: суб’єкти, об’єкти та юридичні факти. Особливості 

адміністративно-правових відносин. Класифікація адміністративно-правових 

відносин. 

Суб’єкти адміністративно-правових відносин та їх види. 

Адміністративно правоздатність та дієздатність. Індивідуальні суб’єкти 

адміністративно-правових відносин: громадяни України, іноземці, особи без 

громадянства, біженці.  Колективні суб’єкти адміністративно-правових 

відносин: органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування; 

підприємства, установи, організації незалежно від форми власності; 

громадські організації, релігійні організації тощо 
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Адміністративно-правові норми. Джерела адміністративного права.  

Розвиток адміністративно-правовідносин в умовах адміністративної 

реформи. 

 

Тема 8. Проектування роботи 

Концепція проектування роботи.  Сучасна модель проектування 

роботи.  

Аналіз роботи. Мета аналізу. Зміст роботи. Опис роботи. Вимоги до 

роботи. Метод посадового аналітичного опитувача та його призначення. 

Особливості аналізу роботи на фабриці або заводі; в конторі або офісі. 

 Параметри роботи. Масштаб та складність роботи. Ілюстрація 

масштабу та складності роботи, розбіжностей по видах робіт. 

Вузькоспеціалізовані та широко спеціалізовані роботи.  Відношення по 

роботі. Перехід від задачі до структури організації. 

Сприйняття змісту роботи. Його характеристики: різноманітність, 

автономність, закінченість, результативність, взаємодія та комунікативність. 

Технологія та проектування робіт. Модель впливу технології на 

проектування робіт. Чотири типи взаємозалежності робіт. 

 

Тема 9. Моделі проектування роботи 

Побудова роботи. Елементів проектованої роботи: передбачувані для 

виконання операції; використовувані методи, час і місце роботи; показники 

виконання роботи і взаємовідношення між людиною і машиною. Переваги та 

недоліки моделі. 

Розширення масштабів роботи. Різноманітність і підвищення 

привабливості роботи шляхом додавання робочих функцій. Переваги та 

недоліки моделі. 

Ротація кадрів. Переміщення працівника з однієї роботи на іншу, 

надання йому можливості виконувати різноманітніші функції. Переваги та 

недоліки моделі. 

Модель збагачення характеристик роботи. Модель збагачення 

характеристик роботи, розроблена Дж. Хакманом і Г. Олдхемом. Очікуваний 

зв’язок між технологією роботи, характеристиками роботи та програмою її 

перепроектування.  

Модель соціотехнічної системи. Елементи соціотехнічної моделі: 

соціальна система, технологічна система і модератори. 

Відношення між характером змін у роботі та моделями проектування 

роботи. Вибір моделі проектування роботи. 
 

Тема 10. Процеси організації як об’єкти управління 

Поняття і види процесів в організації. Поняття «власник процесу», 

«вхід процесу», «вихід процесу», «ресурс процесу». Основні групи процесів: 

наскрізні або міжфункціональні процеси; внутрішньофункціональні процеси 

або підпроцеси, обмежені рамками однієї функціональної області і 
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здійснювані усередині певного підрозділу; операції самого нижнього рівня 

декомпозиції, які виконуються, як правило, однією людиною.  

Ряд типових проблем, що виникають при виділенні в організації 

наскрізних процесів і спробі управляти цими процесами: призначення 

відповідального за результат і ефективність процесу - власника процесу; 

перетини процесів у рамках одного функціонального підрозділу організації; 

ускладнений регламент наскрізного процесу; виділення в організації 

наскрізних процесів, яке приводить до «втрати» частини функцій або робіт 

підрозділів. 

Мережа процесів організації. Вимоги до процесів. Основні процеси, 

допоміжні процеси та процеси управління організацією. Правила для 

визначення розміру і числа процесів. 
 

 

Тема 11. Фактори проектування організації 

Зовнішнє середовище: складність та динамізм. Загальне оточення та 

безпосереднє оточення. Ситуаційні фактори проектування. Основні типи 

ситуацій залежно від характеру чинників зовнішнього середовища: ситуація 

низької невизначеності; ситуація помірної невизначеності; ситуація помірно 

високої невизначеності; ситуація високої невизначеності. 

Технологія роботи. Вплив технології на проектування організації. 

Чотири типи зв’язку між роботами в організації: сформована, послідовна, 

пов’язана, групова. Типи взаємозв’язку робіт в організаційному 

проектуванні. 

Стратегічний вибір. Сфери стратегічного вибору: ідеологія управління, 

споживачі; ринки збуту та територіальне переміщення виробництва. 

Взаємозв’язок між стратегією і організаційним дизайном 

 

Тема 12. Елементи проектування організації 

Вплив стратегій на організаційну еволюцію. Схема елементів побудови 

«організаційної споруди». Поділ праці та спеціалізація. Вертикальний та 

горизонтальний поділ праці. Основні завдання спеціалізації. 

Департаментизація та кооперування. Основні напрямами, по яких може 

здійснюватися департаментизація: групування робіт навкруги 

ресурсів і групування робіт навколо результату діяльності. Типи 

департаментизації, що виділяються на основі напряму групування робіт. 

Лінійна департаментизація: за чисельністю, за часом, по території або 

природним чинникам. Функціональна департаментизація: по процесу 

(штучне, масове і дослідне виробництво), за технологією (механизація, 

автоматизація і роботизація). Департаментизація по продукту. Матрична 

департаментизація. 

Зв’язки в організації та координація. Вертикальні та горизонтальні 

зв’язки. Лінійний та функціональні зв’язки. Співвідношення лінійних і 

функціональних зв’язків з деякими аспектами діяльності організації. Прямі та 

непрямі зв’язки в організації.  
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Масштаб керованості та контролю. Взаємозв’язок між числом 

підлеглих і кількістю контактів, з якими має справу керівник. Масштаб 

керованості для різних ланок організаційної ієрархії і типів виробництв. 

Схеми вузького та широкого масштабу керованості. 

Ієрархія організації та її ланцюговість. Вплив комбінацій масштабу 

керованості і кількості рівнів управління на проектування організації і її 

конфігурацію. 

Централізація та децентралізація.  

 

Тема 13. Зміст та послідовність робіт у процесі побудови 

структури управління організацією 

Складання переліку напрямів діяльності і продуктів/послуг компанії 

(продуктова модель). 

Визначення переліку функцій, здійснюваних в компанії (функціональна 

модель). Збір інформації(визначення складу збираної інформації, визначення 

форм звітності); вироблення рішення(аналіз альтернатив; підготовка 

варіантів рішення; ухвалення рішення; вироблення критеріїв оцінки); 

реалізація (планування, організація, мотивація, координація); контроль 

виконання; аналіз; регулювання (на рівні реалізації, на рівні вироблення 

рішення). Стандартні функції забезпечення (забезпечення бізнес-функцій, 

забезпечення функцій управління). 

Визначення переліку структурних ланок (структурна модель). Проста 

продуктово-ринкова матриця. Проста продуктово-ринкова модель з діленням 

по видах продуктів. Проста продуктово-ринкова модель з діленням по групах 

споживачів. Проста продуктово-ринкова модель зі змішаним діленням. 

Проста продуктово-ринкова модель з обмеженим діленням. 

Закріплення видів діяльності і функцій за структурними ланками 

компанії (побудова організаційних проекцій). Проекція продуктів і послуг на 

структурні ланки. Проекція бізнес-функцій на структурні ланки. Проекція 

функцій менеджменту на структурні ланки. Проекція функцій забезпечення 

на структурні ланки. 

 

Тема 14. Інформація та комунікація  як категорії інформаційно-

комунікативного менеджменту 
Природа інформації та еволюція поглядів на інформацію. Визначення 

інформації, види та загальна структура інформації. Властивості інформації: 

загальні і специфічні. Зв’язок між інформацією та управлінням. Принципи 

управління інформацією. Формування оптимальних інформаційних потоків. 

Інформація безпосереднього управління. Інформація розвитку системи. 

Інформаційний шум. 

Комунікативні процесі в організації. Поняття комунікації і 

комунікативного процесу. Цілі комунікації. Елементи та етапи процесу 

комунікації. Канали та засоби комунікації. Організація комунікативних 

Особливості комунікації у менеджменті процесів. Види і форми комунікації. 

Особливості комунікації у менеджменті 



 19 

Процес комунікації і ефективність управління. Бар’єри комунікації. 

Забезпечення ефективних комунікацій. Планування інформаційних 

комунікацій. Методи удосконалення процесів обміну інформацією та 

системи комунікації в організації. Комунікативні стилі. 

Інформаційно-технічна база процесу комунікації.  

 

Тема 15. Інформаційно-комунікативне забезпечення в системі 

адміністративного менеджменту 
Забезпечення управління інформаційними ресурсами. Поняття 

інформаційного ресурсу. Види інформаційних ресурсів в управлінській 

діяльності. Сутність інформаційних ресурсів організації. Формування і 

використання інформаційних ресурсів засобами адміністративного 

менеджменту. 

Забезпечення управління інформаційними потоками. Інформаційні 

потоки в організації. Визначення інформаційного потоку. Характеристики 

інформаційного потоку: джерело виникнення, напрям, періодичність, ступінь 

сталості, структура, обсяг, щільність, вид носія інформації, інформаційна 

ємність, ступінь використання. Види інформаційних потоків. Бар’єри на 

шляху інформаційних потоків в організації. Методи удосконалення 

організації інформаційних потоків засобами  адміністративного 

менеджменту. 

Задоволення інформаційних потреб працівників засобами 

адміністративного менеджменту.  

 

Тема 16. Інформаційно-комунікаційні технології 

Основні напрями розвитку інформаційних і комунікаційних 

технологій: поява більш потужних і недорогих персональних комп’ютерів; 

можливість їх об’єднання в мережі (локальні і глобальні); можливість 

підключення до інформаційних систем інших організацій і створення 

спільних мереж; використання мережі Інтернет для електронної торгівлі; 

використання інформаційних технологій як засобу забезпечення комунікацій 

(відео конференції, електронна пошта, настільні  систем багатобічного 

зв’язку); створення інтегрованих баз даних; можливість технологічної 

підтримки стрижневих процесів виробництва (самонавчальні системи або 

системи автоматизації виробничих процесів). 

Традиційні інформаційні технології / системи та комп’ютеризовані   

інформаційні технології / системи. Простіші інформаційні системи (ІС): 

людина; навчання; інформаційні системи на паперових носіях.  

Сучасні інформаційні системи. 

 

Тема 17. Загальні основи ділового спілкування 

Управлінські ситуації під час ділового спілкування та їх основні типи. 

Робота з документацією. Завдання, рівні та зони спілкування. Сутність 

невербального спілкування. Правила проведення ділових бесід. Класифікація 

суб’єктів співбесіди. Службовий прийом. Основні правила та методи 
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проведення адміністратором прийому. Підготовка та перебування на 

прийомі. Техніка проведення телефонних розмов. Основні правила 

проведення телефонних переговорів та структура використання часу 

розмови. 

 

Тема 18. Планування, організація та проведення нарад  

Класифікація та планування нарад. Процедура проведення наради. 

Правила проведення дискусій. Сутність та різновиди конформізму. 

Підготовка доповіді. Можливі рівні підготовки доповіді. Стадії в підборі 

матеріалів для доповіді. Технологія виступу з доповіддю. Три засоби впливу 

на слухачів. Сутність мимовільної, довільної та післядовільної уваги. Види 

пауз та їх використання. Контроль за проведенням нарад. 

 

Тема 19. Переговорний процес 

Поняття про переговори. Три основи стратегії переговорів: 

протистояння крайніх позицій партнерів; золота середина між м’якістю та 

жорсткістю; розв’язання проблем, виходячи із їхнього змісту. Етапи процесу 

планування переговорів: підготовка до переговорів; безпосереднє ведення 

переговорів; аналіз результатів і підсумків переговорів.     

Підготовка до переговорів. Три аспекти проведення 

переговорів.    Змістовний аспект, що визначає ієрархію і значимість мети 

переговорів, головний сенс пропозицій або проблем, які виносяться на 

переговори, можливі варіанти розв’язання питань та шляхів досягнення 

поставлених цілей. Змістовний аспект переговорів включає: необхідність 

ретельного аналізу наявної ситуації; прогнозування найімовірніших варіантів 

та зміни; проектування найбільш сприятливих умов, навіть якщо їх створення 

малоймовірне за нинішніх ситуацій.  Організаційний аспект,що охоплює 

коло питань, починаючи з місця, часу та загального антуражу проведення 

переговорів і закінчуючи підбором команди з точним розподілом функцій та 

ролей, які виконує кожний її член на переговорах.  Тактичний аспект, що 

забезпечує необхідну професійну спрацьованість висунутих пропозицій та  

включає в себе весь обсяг конкретних питань: від тактико-технологічних 

характеристик пропозицій до фінансових та юридичних деталей. 

         Стратегічні підходи до проведення переговорів: жорсткий, м’який та 

принциповий. 

Тактика і принципи переговорів. Розмежування між суттю проблеми і 

стосунками сторін. Визначення взаємних інтересів. Розгляд взаємовигідних 

варіантів. Рекомендації менеджерові щодо ведення переговорів. 

Сприйняття партнера в процесі переговорів. Схема ведення 

переговорів. 

  

Тема 20. Організаційні форми діловодства 

Централізована форма діловодства, що застосовується у великих 

організаціях з великим документообігом та передбачає виконання усіх 

операцій з документами в спеціалізованих структурних підрозділах. 
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(наприклад канцелярії, друкарському бюро). Можливості застосування даної 

форми для невеликих підприємств з малим документообігом, в яких усі 

операції з документами виконує секретар. Переваги та недоліки 

централізованої форми. 

Децентралізована форма діловодства, яка передбачає виконання усіх 

операцій з документами в структурних підрозділах організацій, якщо вони 

територіально роз’єднані. Переваги та недоліки децентралізованої форми. 

Змішана форма діловодства, яка найбільш поширена на підприємствах 

торгівлі і громадського харчування. Завдання спеціалізованої служби 

діловодства (приймання, відправлення, реєстрація, контроль виконання). 

Завдання інших структурних підрозділів (складання документів, поточне 

зберігання їх, формування справ). Переваги та недоліки змішаної форми. 

 

Тема 21. Структура та функції служби діловодства 

Врахування при створенні служби діловодства технічного, юридичного 

та організаційного аспектів. Типові організаційні структури служби 

діловодства. Управління справами, канцелярія, загальний відділ: типовий 

склад та функції.. Секретар установи.  

Завдання і функції служби діловодства. Завдання служби: постійне 

вдосконалення форм і методів роботи з документами; забезпечення єдиного 

порядку документування, організації роботи з документами, інформаційно-

пошукових систем, контролю виконання та підготовки документів до 

передачі у відомчий архів; розробка і впровадження нормативних та 

методичних документів щодо вдосконалення документаційного 

забезпечення. Типовий склад функцій сучасної служби діловодства. 

Секретаріат; протокольна група; відділ раціоналізації діловодства; 

експедиція; підрозділ з обліку та реєстрації документів; група контролю 

група листів (бюро скарг, відділ звернень населення і т.п.); машинописне 

бюро (центр підготовки документів); копіювально-розмножувальне бюро , 

архів: функції структурних підрозділів служби діловодства. 

Посадовий і чисельний склад служби діловодства. Керівники, 

професіонали, фахівці та технічні службовці. Методики розрахунку 

чисельності працівників служби діловодства.  

Умови праці працівників служби діловодства.  

 

Тема 22. Організаційно-правові документи служби діловодства 

Нормативно-методична база діловодства: законодавчі акти України у 

сфері інформації, документації та документування; укази та розпорядження 

Президента України, постанови та розпорядження Уряду України, які 

регламентують питання документаційного забезпечення управління в 

Україні; правові акти органів виконавчої влади (міністерств, відомств, 

комітетів) як загальногалузевого, так і відомчого характеру; правові акти 

нормативного та інструктивного характеру; методичні документи з 

діловодства закладів, організацій, підприємств; державні стандарти на 
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документацію; уніфіковані системи документів; класифікатори техніко-

економічної і соціальної інформації. 

Нормативна регламентація служби діловодства. Статут організації. 

Положення про структурні підрозділи та положення про службу діловодства. 

Посадові інструкції працівників служби діловодства, інструкція з 

діловодства. Табель форм документів за типовими управлінськими 

ситуаціями та альбом форм уніфікованих документів. 

 

Тема 23.Особливості підготовки розпорядчих та довідниково-

інформаційних документів 

Групи документів в апараті управління за функціональним 

призначенням: організаційні; розпорядчі; довідково-інформаційні; з кадрових 

питань;  особисті офіційні документи (пропозиції, заяви, скарги громадян, 

розписки, особисті доручення та ін.). 

Розпорядчі документи (постанови, рішення, розпорядження, накази з 

загальних питань, вказівки). Особливості складання та оформлення. Види 

наказів, їх зміст та мета. Проект наказу. Вказівки. 

Особливості підготовки довідково-інформаційних документів та їх 

оформлення. Акт як один з найпоширеніших інформаційно-довідкових 

документів. Довідки, протоколи, доповідні, пояснювальні  та службові 

записки. Службові листи, інформаційні листи, рекламні листи, листи-

запрошення, супровідні листи, листи-повідомлення, листи-підтвердження, 

листи-нагадування, гарантійні листи, ініціативні листи, листи-відповіді. 

Телеграми та телефонограми.  

 

Тема 24. Документообіг, його раціоналізація та аналіз 

Поняття документообігу на підприємстві.  Документообіг та 

управлінська діяльність.  Вимоги щодо раціональної організації 

документообігу: прямоточність руху потоків документів виконання 

принципу одноразового перебування документа в одному структурному 

підрозділі або в одного виконавця; дотримання принципу паралельності. 

Напрями удосконалення документообігу на підприємстві: уніфікація 

документів, стандартизація документів, сучасні технічні засоби комп’ютерної 

техніки. 

Етапи аналізу документопотоків: аналіз системи документообігу, аналіз 

структури документообігу, оптимізація взаємодії підрозділів  відповідно до 

моделі документообігу. 

 Визначення обсягу документообігу. 
 

Тема 25. Етапи документообігу 

Приймання та первинне опрацювання документів, що надходять до 

організації.  

Попередній розгляд і розподіл документів. Реєстрація документів 

Організація контролю за виконанням документів. Види контролю за 

виконанням документів. Перелік документів, що підлягають обов’язковому 
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контролю за виконанням. Строки виконання документів. Технологія і техніка 

організації контролю. 

Інформаційно-довідкова робота за документами.  

Організація проходження документів в установі. Відправлення 

документів. 
 

Тема 26. Спеціальні види діловодства 

Конфіденційне діловодство. Види конфіденційної інформації. 

Складання переліків документів, що містять конфіденційну інформацію. 

Забезпечення захисту конфіденційної інформації. Особливості організації 

конфіденційного діловодства. 

Організація діловодства за зверненнями громадян. Характеристика 

звернень громадян та вимоги щодо їх розгляду. Технологія роботи зі 

зверненнями громадян. 
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МЕНЕДЖМЕНТ  І АДМІНІСТРУВАННЯ 

(частина ІV) 

 

Тема 1. Операційний менеджмент як різновид функціонального 

менеджменту 

Виробництво як процес перетворення ресурсів організації у вихідну 

продукцію. Об’єктивні закономірності управління виробництвом 

(операційною діяльністю). 

Сутність операційної функції. Галузеві особливості операційної 

функції. Категорії «операційна діяльність» та «виробнича діяльність», їх 

взаємозв’язок та розбіжність. Виробничий та операційний менеджмент: 

спільні та відмінні характеристики. 

Сутність і місце операційного менеджменту в системі менеджменту 

організацій. Історичний розвиток операційного менеджменту: промислова 

революція, розвиток теорії менеджменту, розвиток науки менеджменту і 

систем. 

Особливості операційного менеджменту: цілі та завдання. Структура 

процесу реалізації операційного менеджменту. Функціональна 

характеристика операційного менеджменту. 

 

Тема 2. Операційна система організації 

Операційна стратегія як основа проектування операційної системи. 

Коло стратегічних питань,що вирішуються у операційному менеджменті. 

Сутність та етапи розробки операційної стратегії. Особливості сфери послуг, 

які впливають на операційну стратегію. 

Операційна система як об’єкт управління. Особливості та властивості 

операційної системи. 

Елементи операційної системи: підсистема забезпечення, 

трансформуюча підсистема та підсистема планування і контролю. «Входи» та 

«виходи» операційної системи. 

Класифікаційні підходи до операційних систем. Специфічні риси 

одиничної операційної системи. Особливості системи серійного типу. 

Характеристика операційної системи масового виробництва. Операційна 

система з безперервним процесом як різновид операційної системи масового 

виробництва. 

 

Тема 3. Операційна діяльність: ресурси, процеси та результати 
Поняття операційної діяльності підприємства. Склад основних ресурсів 

як вхідних факторів операційної діяльності. Поняття недостатнього, 

надлишкового та ресурсу обмеженої потужності. Товари (послуги) як 

результат операційної діяльності підприємства. 

Операційні процеси організації - динамічна основа функціонування та 

розвитку операційної системи. Принципи організації та складність 

операційних процесів. Типи операційних процесів, їх ознаки. 
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Організація операційного процесу у просторі й часі. Поняття, 

структура та тривалість операційного циклу підприємства. Визначення 

тривалості операційного циклу підприємства. Особливості управління за 

фазами операційного циклу підприємства. 

 

Тема 4. Управлінські аспекти операційної системи 

Проектування операційної системи: сутність, цілі та етапи. Склад 

критеріїв та факторів проектування операційної системи. Відмінності у 

проектуванні продукту та послуги.  

Необхідність рішень з просторової організації діяльності. Схеми 

розміщення та масштаби виробничих потужностей. Розміщення обладнання 

для поточного виробництва. Розміщення приміщень і обладнання сервісних 

підрозділів підприємства. Планіровка офісу. 

Функції, завдання та основні вимоги до оперативного управління 

виробництвом. Зміст та фази оперативного управління. Організація 

диспетчеризації виробництва. Регулювання незавершеного виробництва. 

Види систем оперативного управління виробництвом. Контроль за 

виконанням робіт. Контроль операційного процесу.  

Роль та завдання управління матеріальними ресурсами та запасами. 

Управлінські рішення в сфері управління запасами та пов'язаними з ними 

витратами.  

Робоче середовище та умови праці, режим роботи. Класифікація 

робочих місць. Принципи організації праці. Основи нормування праці. 

Методи нормування праці. Хронометраж (система нормативів часу).  

 

Тема 5. Управління результативністю операційної діяльності 

Показники результативності функціонування виробничих та 

невиробничих операційних систем.  

Продуктивність операційної діяльності як основна мета операційного 

менеджменту. Комплексний підхід до питань продуктивності. 

Загальноприйняті  показники продуктивності праці. Основні методи її 

вимірювання, їх характеристика та межі застосування.  

Поняття  «фактори підвищення продуктивності праці» та «резерви 

зростання продуктивності праці». Класифікація факторів та резервів 

підвищення продуктивності. Методика визначення можливого приросту 

продуктивності праці у плановому періоді в результаті більш повного 

використання резервів.  

Моделювання процесу управління продуктивністю операційної системи. 

Проблеми управління продуктивністю праці в Україні. Світові та 

вітчизняний Центри продуктивності. 

 

Тема 6. Інноваційна діяльність як суб’єкт управління 

Сутність поняття «інновація», «інноваційний процес» і «інноваційна  

діяльність». Класифікація новацій, інноваційних процесів, нововведень. 

Сучасні аспекти нововведень та розвитку конкуренції. 
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Інновації в теоріях економічного розвитку. Становлення теорії 

інноватики та її сучасні концепції. 

Етапи інноваційного процесу на макро- та макрорівні. Особливості 

фундаментальної наукової діяльності, прикладних науково-дослідних 

розробок, проектно-конструкторських робіт. Оцінка факторів впливу 

зовнішнього та внутрішнього середовища на інноваційну діяльність  

організації. 

Сфера інноваційної діяльності. Ринковий механізм та інфраструктура 

інноваційною діяльності. 

 

Тема 7. Організаційні форми інноваційної діяльності 

Принципи організації інноваційних процесів за циклом «дослідження – 

виробництво – дифузія – комерціалізація». Види наукових, проектних, та 

інноваційних організацій. Роль академічного та освітянського секторів. Зміст 

понять «технопарк», «технополіси», «інкубатор інновацій». 

Організація виконання НДДКР і інформаційне забезпечення 

інноваційних процесів. Організація впровадження й трансферту наукових 

інновацій. Особливості менеджменту в наукових організаціях і малих 

інноваційних підприємствах. 

Інноваційні венчурні фонди. Роль венчурного бізнесу в розвитку 

інноваційної діяльності. 

Науково-технічне співробітництво. Конкуренція та кооперація в галузі 

сучасних інноваційних технологій. 

 

Тема 8. Управління інноваційним розвитком організації 

Стратегічне управління інноваційним розвитком організації. Стратегія 

нововведень і їхня класифікація. Особливості розроблення, впровадження та 

реалізації стратегії нововведень. 

Планування інноваційної діяльності. Продуктово-тематичне, техніко-

економічне, оперативно-календарне планування інновацій. 

Вплив структури управління на інноваційні можливості організацій. 

Узгодження організаційної структури управління із стратегією нововведень. 

Мотиваційний механізм інноваційної діяльності. Форми та методи 

стимулювання інноваційної діяльності. Організаційно-економічні форми 

стимулювання інноваційної активності працівників. 

Ефективність інноваційної діяльності. Характеристика результатів і 

ефективність витрат на інноваційну діяльність.  

 

Тема 9. Державна підтримка інноваційних процесів 

Роль держави у забезпеченні інноваційних процесів. Інновації як 

фактор економічного зростання. Значення інноваційної діяльності для 

формування сучасної моделі економічного зростання національної економіки 

України.  
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Способи державного впливу на ефективність інноваційних процесів. 

Методи державної підтримки інноваційної діяльності. Вплив державних, 

приватних і громадських структур. Національна інноваційна система. 

Сучасний стан і перспективи розвитку інноваційної діяльності в 

Україні, особливості інноваційного розвитку в провідних індустріальних 

країнах. 

 

Тема 10. Регламентація праці в сфері управління 

Регламентація традиційної і процесно-орієнтованої організації праці у 

сфері управління. Традиційний та процесно-орієнтований підходи до 

організації праці у сфері управління. Міжгалузеві та галузеві типові рішення 

по організації управлінської праці. Методологія розробки типових проектів 

організації праці службовців. 

 Деякі актуальні елементи регламентації традиційної організації праці у 

сфері управління. Розподіл обов’язків. Положення про підрозділи. Посадові 

положення та інструкції.  

Нормування праці управлінського персоналу, що ґрунтується на 

методах, які спираються на попереднє вивчення затрат робочого часу; на 

статистичний аналіз чисельності; використовують апарат математичної 

статистики та бальних оцінок. Зміст праці керівників, професіоналів та інших 

службовців. Визначення стосовно управлінського персоналу показників: 

ступінь завантаження виконавця основними роботами; ступінь завантаження 

виконавця нормованими роботами; ступінь використання робочого часу 

виконавця. Норма підлеглості та норма часу.  

 

 

Тема 11. Персонал та соціально-трудові відносини 

Персонал як суб’єкт і об’єкт менеджменту. Класифікаційні ознаки 

персоналу за категоріями. Робітники та службовці.  Різновиди соціальних 

груп: за видами діяльності, за тривалістю існування. Структура персоналу: 

штатна, організаційна, соціальна, рольова. Показники чисельності персоналу 

організації. 

Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня працівників. Поняття 

посади, професії, кваліфікації. Компетентність працівника. Професійна 

компетентність і професійна придатність.  

Колективний договір як головний засіб врегулювання соціально-

трудових відносин. Сторони колективного договору. Зміст колективного 

договору. Колективні переговори, порядок укладання та реєстрації договору. 

Строк чинності колективного договору та контроль за його виконанням. 

Соціальна відповідальність адміністрації перед колективом та окремим 

працівником.  

 

Тема 12. Організація роботи  служби персоналу і кадрове 

діловодство 
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Призначення та роль сучасних служб персоналу в організації. Стан, 

проблеми і тенденції розвитку кадрових служб.  

Різновиди служб персоналу. Основні функції та відповідальність 

кадрових служб. Статус, організаційна побудова та принципи розподілу 

повноважень. Взаємозв’язок кадрової служби з іншими підрозділами 

організації. Реорганізація роботи кадрової служби. Роль менеджера в роботі з 

персоналом. Процес планування роботи з персоналом. Основні напрями 

діяльності та ролі менеджера в управлінні персоналом організації. Вимоги до 

ділових, професійних та особистісних рис менеджера кадрової служби.  

Номенклатура справ з кадрового діловодства. Документаційне 

забезпечення обліку та руху кадрів. Облік особового складу організації. 

Комп’ютеризація кадрового діловодства.  

 

Тема 13. Кадрове планування в організації 

Поняття про кадрове планування. Мета та завдання планування 

персоналу.  Сутність стратегічного планування людських ресурсів. Фактори, 

що впливають на визначення потреб у персоналі.  

Аналіз наявної чисельності та структури персоналу. Планування 

чисельності персоналу по категоріях: основна та додаткова потреби у 

персоналі.  

Джерела поповнення та оновлення персоналу. Зміст понять вакансія, 

посада, професія, спеціальність Аналіз внутрішніх та зовнішніх джерел 

майбутніх потреб у персоналі. Прогнозування якісної та кількісної потреби у 

персоналі. Ключові компетенції персоналу.  

Планування трудової кар’єри в організації. 

 

Тема 14. Культура організації та корпоративна політика 

Культурна детермінантна в становленні й розвитку організацій. 

Організаційна культура: поняття, функції, логіка формування, елементи. 

«Організаційна культура або моральне обличчя організації» (М.Мескон, 

М.Альберт, Ф.Хедоурі). Організаційна культура органів та установ (Г.Райт).  

Правила і норми діяльності, як технологічний аспект культури 

організації. Зовнішні складові корпоративної культури: форма одягу, критерії 

оцінки якості, правила поведінки і взаємодії, оптимальні для технології, що 

реалізовується в організації. 

Критерії створення правил і норм. Стандарти і загальні вимоги до 

діяльності організацій. Нормативні акти, що визначають правила і норми 

діяльності організації. Чинники, що впливають на створення корпоративних 

правил і норм. 

Види нормування діяльності організації (писані та неписані правила 

організацій). Суб’єктивні джерела неписаних правил. Кодекси поведінки 

співробітників. 

Найважливіші функції корпоративної політики організації: інтеграція 

організації; адаптація організації до зовнішнього середовища; інформаційний 

обмін; підтримка мотивації і лояльності.  



 29 

Організаційна культура й ефективність діяльності підприємства 

(установи).   

 

Тема 15. Просування корпоративного іміджу 

Імідж підприємства, як складова концепції розвитку суспільних 

зв’язків. Сутність поняття «імідж». 

Ціль програми ефективного іміджу. Види іміджеформиючої інформації 

(пряма і непряма). Роль іміджу підприємства. 

Формування іміджу компанії. Основні частини майстер-плану іміджу 

організації: створення фундаменту, зовнішнього іміджу, внутрішнього 

іміджу, невловимого іміджу. 

Поняття «імідж-репутація» і «імідж-атрибутика». Важелі впливу на 

створення й удосконалювання іміджу. Репутація підприємства. Зв’язок 

корпоративного іміджу з продукцією, що випускається підприємством. 

Вплив іміджу співробітників на імідж підприємства (організації). 

 

Тема 16. Організація етичних відносин в трудових колективах 

Суть етики в менеджменті. Міжнародні принципи ділової етики. 

Основні етичні концепції в менеджменті. Етика американського 

менеджменту. Етичні аспекти японського менеджменту. Етика менеджменту 

західноєвропейських ТНК. Етика менеджменту в Китаї, країнах СНД, 

африканських країнах та ін. 

Основні моделі управлінської діяльності жінки. Бар’єри на шляху 

залучення жінок до менеджменту. Статус жінок-менеджерів у США, Європи, 

країн Тихоокеанського регіону, Азії, Близького Сходу, країн СНД. 

Перспективи посилення ролі жінок у менеджменті. 

Етичні зміни: політична воля керівництва до покращення морально-

психологічного компонента організаційної культури. Етичні кодекси 

організацій. Дотримання етичних стандартів поведінки: вищим керівництвом 

організації, вищим ешелоном управлінців, керівниками підрозділів, які 

впливають на формування субкультур своїх відділів, управлінь; 

працівниками (Дж.В.Ньюстром, К.Девіс).  

 

Тема 17. Соціальна відповідальність організацій 

Суть та значення корпоративної соціальної відповідальності. Історія 

розвитку корпоративної соціальної відповідальності. Внутрішнє і зовнішнє 

середовище корпоративної соціальної відповідальності. Концепція 

менеджменту заінтересованих сторін. Переваги корпоративної соціальної 

відповідальності. Закон соціальної відповідальності. Модель К. Девіса. 

Особливості соціальної відповідальності менеджменту в різних країнах.  

Формування відносин з працівниками на засадах корпоративної 

соціальної відповідальності. Стандарти МОП і принципи Глобального 

Договору у сфері праці. Гідна праця як предмет корпоративної соціальної 

відповідальності. Європейські стандарти у сфері праці. Законодавство 

України у сфері праці як основа корпоративної соціальної відповідальності у 
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відносинах з працівниками. Соціальний діалог і корпоративної соціальної 

відповідальності.  

Екологічні аспекти корпоративної соціальної відповідальності. 

Програми з контролю забруднення та захисту довкілля, збереження 

природних ресурсів, дотримання екологічних стандартів тощо. Міжнародний 

і український досвід впровадження принципів екологічної відповідальності 

організацій. 

 Міжнародні ініціативи як чинник формування і розвитку 

корпоративної соціальної відповідальності (Глобальний договір ООН). 

Вітчизняний досвід становлення корпоративної соціальної відповідальності.  

 

Тема 18. Засади і практика утворення державно-управлінської 

системи 

Державно-адміністративне управління як єдиний соціальний організм. 

Взаємозв’язок інституційно-структурної та функціональної складових його 

системи. Державний апарат: поняття, структура. Бюрократія як багаторівнева 

система державних інституцій та осіб, зайнятих управлінням. Основні засади 

функціонування бюрократії. 

Формування структури управління державними установами і 

організаціями. Вихідні елементи організації діяльності державних 

організацій: основні ресурси (час; споживачі громадських, управлінських 

послуг та товарів; гроші, персонал, техніка, ідеї, культура) та функції 

(планування; маркетингова діяльність; інформаційне забезпечення; 

соціальний розвиток). Організаційні функції управління державними 

установами і організаціями та шляхи їх реалізації. 

Організаційно-правові форми виконавчої влади в Україні. Структура 

органів виконавчої влади. Організація діяльності виконавчих органів 

державної влади. Причини необхідності реформування системи державного 

управління України. 

 

Тема 19. Кадрова політика та менеджмент персоналу в державно-

адміністративному управлінні 

Поняття кадрової політики і кадрової стратегії в державних установах і 

організаціях. Специфіка формування політики в державно-адміністративному 

управлінні. 

Комплектація кадрів державної служби через кадрову, найману та 

змішану системи. Категорія персоналу державних установ. Політичні 

керівники і керівники державних органів. Особливості мотивації праці 

державних службовців. Характерні риси державного службовця. 

 

Тема 20. Державно-адміністративний менеджмент на місцевому 

рівні 

Сутність й специфіка управління на місцевому рівні та його інституції: 

представники регіональних державних організацій (префекти, комісари, 
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губернатори тощо); окремі міністерства; керівники виконавчих органів 

місцевого самоврядування; виконавчі органи регіонального самоврядування 

Повноваження державно-адміністративного управління на місцевому 

рівні. Європейська хартія про місцеве самоврядування (1985 p.). 

Місцеве самоврядування в Україні. Основні концептуальні засади 

створення та функціонування системи місцевого самоврядування за 

Конституцією України. Система та гарантії місцевого самоврядування в 

Україні, засади організації та діяльності, правового статусу і відповідальності 

органів та посадових осіб місцевого самоврядування згідно із Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

 

Тема 21. Основні концепції глобального управління 

Основні напрями глобального управління. Демократизація глобального 

управління. Функції міжнародних організацій у глобальному управлінні. 

Роль національних держав у глобальному управлінні. Поняття глобального 

менеджменту. 

Синонімічна концепція глобального управління, що розуміє під 

глобальним менеджментом сучасний етап (форму) управління міжнародними 

корпораціями, який динамічно змінюється під впливом процесів глобалізації.  

Планетарна концепція, яка виходить з того, що глобальний 

менеджмент існує лише в транснаціональних корпораціях. Терміни 

«корпоративний», «державно-корпоративний глобалізм» та «глобально-

корпоративний менеджмент».  

Наднаціональна концепція глобального менеджменту, що робить 

наголос на утворенні міжнародних організацій, які впливають на діяльність 

не лише держав, а й транснаціональних корпорацій. Розгорнутий критичний 

аналіз негативних наслідків реалізації концепції ―світового уряду‖ і ―нового 

глобального інтернаціоналізму‖. 

Цивілізаційна концепція глобального менеджменту, яка виходить, з 

того, що його формування відбувається одночасно зі становленням 

глобальної цивілізації.  
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2. ПРАВО 

 

Тема 1. Основи теорії держави та права 

 Виникнення держави та права. Поняття держави та її ознаки. Правова 

норма та законодавчий акт. Система законодавства України. Держава 

Суверенітет держави. Державний апарат. Функції держави. Форма держави. 

Форма правління. Форма державного устрою. Територія держави поділяється 

на окремі національно-політичні чи адміністративні одиниці, які 

характеризуються співвідношенням частин держави та її органів в цілому і між 

собою. Державно-правовий режим. Юридичне право . Юридичним 

об'єктивним правом. Юридичне суб’єктивне право. Система права Правова 

норма. Гіпотеза. Санкція - така частина норми права, в якій подаються 

юридичні наслідки виконання чи невиконання правила поведінки, 

зафіксованого в диспозиції. Санкції можуть бути каральними (штрафними), 

відновлюючими чи заохочуючими. 
 

Тема 2. Основи конституційного права  

Конституційне право як провідна галузь національного права. 

Конституційний лад України. Форми безпосередньої демократії в Україні. 

Громадянство. Конституційні права та обов’язки людини і громадянина. 

Особливості формування держави у різних народів. Теорії виникнення 

держави. Виникнення права у різних народів. Апарат держави як система 

державних органів. Характеристика напрямів діяльності держави (зовнішня і 

внутрішня функції).Форми держави. Історичні передумови розвитку 

конституціоналізму в Україні. Народовладдя в Україні та форми його 

здійснення. Характеристика системи органів державної влади. Громадянство 

України як інститут Конституційного права. 
 

Тема 3. Основи адміністративного права  

Загальні засади адміністративного права. Проступок: поняття, склад, 

ознаки. Поняття адміністративна відповідальності. Поняття та підстави 

адміністративної відповідальності. Особливості адміністративної 

відповідальності неповнолітніх. Система і джерела адміністративного права. 

Характеристика Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Поняття державного управління та його співвідношення з виконавчою 

владою. Центральні органи виконавчої влади. Місцеві органи виконавчої 

влади. Державні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом. 
 

Тема 4. Суб`єкти адміністративного права 

Поняття суб`єктів адміністративного права. Президент України. Органи 

виконавчої влади Державні службовці. Громадяни України та іноземці. 

Об`єднання громадян Адміністративне право. Метод адміністративного. 

Функції адміністративного права. Суб’єкт адміністративних правовідносин. 

Адміністративна правоздатність. Адміністративна дієздатність. Державна 
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служба. Державний службовець. Кабінет Міністрів України. Центральні 

органи виконавчої влади. Державні комітети. 
  

Тема 5. Основи кримінального права  

Основні поняття, функції, принципи та система кримінального права.  

Характеристика Кримінального кодексу України. Структура кримінально 

правової норми. Поняття злочину та його ознаки. Поняття та ознаки складу 

злочину. Поняття кваліфікації злочинів. Кримінальна відповідальність та її 

підстави. Кримінальний кодекс України. Злочином невеликої тяжкості є 

злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не 

більше двох років, або інше, більш м'яке покарання. Злочином середньої 

тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення 

волі на строк не більше п'яти років. Тяжким злочином є злочин, за який 

передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше десяти 

років. Особливо тяжким злочином є злочин, за який передбачене покарання 

у виді позбавлення волі на строк понад десять років або довічного 

позбавлення волі. Виною є психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи 

бездіяльності, та її наслідків, виражене у формі умислу або необережності. 

Поняття та склад злочинів. Злочини проти громадської безпеки. Злочини 

проти основ національної безпеки. Військові злочини. Злочини в сфері 

інформативних технологій Злочинність неповнолітніх. Особливості 

пенітерціальної системи України. Поняття та завдання Державної виконавчої 

служби.  

 

Тема 6. Окремі види злочинів  

Класифікація злочинів. Злочини проти життя та здоров’я особи. 

Злочини проти волі, честі та гідності особи. Злочини у сфері господарської 

діяльності. Злочини проти безпеки виробництва. Злочином невеликої. 

Злочином середньої. Тяжким злочином. Особливо тяжким злочином. 

Співучастю. 

 

Тема 7. Загальні засади цивільного права  

Поняття і система цивільного права. Поняття та структура цивільного 

законодавства. Поняття цивільних правовідносин (об’єкти та суб’єкти 

правовідносин).Правочин в цивільному праві. 

 

Тема 8. Основи зобов’язального права 

Загальні положення про зобов’язання. Виконання, припинення та 

забезпечення виконання зобов’язань. Відповідальність за порушення 

зобов’язань. Поняття та умови договору. Окремі види договірних 

зобов’язань. Поняття та окремі види недоговірних зобов’язань. Поняття та 

види зобов’язань. Виконання, припинення та забезпечення виконання 

зобов’язань. Відповідальність за порушення зобов’язань. Поняття та умови 

договору. Окремі види договірних зобов’язань. Поняття та окремі види 

недоговірних зобов’язань 
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Тема 9. Спадкове право як підгалузь цивільного права  

Поняття та види спадкування. Час, місце та обставини відкриття 

спадщини. Спадкування за законом. Характеристика черговості спадкування. 

Спадкування за заповітом.  

Право на оскарження заповіту. Відмова від прийняття спадщини та її 

правові наслідки. Поняття та види спадкування. Час, місце та обставини 

відкриття спадщини. Спадкування за законом. Характеристика черговості 

спадкування. Спадкування за заповітом. Право на оскарження заповіту. 

Відмова від прийняття спадщини та її правові наслідки. 

 

Тема 10. Правове регулювання інтелектуальної власності в Україні  

Поняття інтелектуальної власності та права інтелектуальної власності. 

Національні та міжнародні джерела права інтелектуальної власності. Об’єкти 

права інтелектуальної власності Суб’єкти права інтелектуальної власності. 

Юридична відповідальність за порушення права інтелектуальної власності. 

 

Тема 11. Основи сімейного права  

Загальні засади сімейного права Сім’я за сімейним законодавством.  

Регулювання сімейних відносин. Сімейні права та обов’язки Поняття, 

предмет та метод сімейного права. Джерела сімейного права. Поняття «сім’я» 

за сімейним законодавством. Регулювання сімейних відносин. Сімейні права 

та обов’язки 

 

Тема 12. Державна реєстрація шлюбу. Розірвання шлюбу  

Шлюб за сімейним законодавством. Права та обов’язки подружжя.  

Правове регулювання державної реєстрації шлюбу. Підстави недійсності 

шлюбу. Поняття та наслідки розірвання шлюбу. Розірвання шлюбу у ДО 

РАЦСу. Розірвання шлюбу у суді. Заява про реєстрацію шлюбу. Заручини та 

правові наслідки їх розірвання Час та місце реєстрації шлюбу. Подовження 

або скорочення терміну реєстрації Шлюбний договір (поняття, умови та 

строки договору, розірвання договору). Підстави недійсності шлюбу. 

Припинення шлюбу та його правові наслідки. 

 

Тема 13. Права та обов’язки матері батька та дитини  

Визначення походження дитини. Особисті немайнові права і обов’язки 

батьків і дітей. 

Майнові права батьків та дитини. Майнові обов’язки батьків та дітей. 

Визначення походження дитини. Права батьків і дітей на майно. Обов’язок 

дітей та батьків по утриманню.  Немайнові права батьків та дітей. 

Відповідальність батьків за порушення сімейного законодавства. 

 

Тема 14. Влаштування дітей сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування 
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Поняття та порядок усиновлення в Україні. Поняття та особливості 

опіки, піклування та патронату над дітьми. Правове регулювання діяльності 

дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. Особливості 

усиновлення за участю іноземців та осіб без громадянства. 

 

Тема 15. Трудове право  

Поняття, предмет та система трудового права. Джерела трудового 

права. Трудові правовідносини. Правове регулювання прийому на роботу та 

звільнення. Правове регулювання оплати праці. Трудова дисципліна. 

Поняття та значення трудового договору. Сторони та зміст трудового 

договору. Поняття трудової функції і місця роботи. Форма трудового 

договору. Випробування при прийнятті на роботу.  Види трудових 

договорів.  

 

Тема 16. Робочий час та час відпочинку  
Поняття та види робочого часу. Нормування робочого часу 

неповнолітніх Нормування робочого часу вагітних жінок та жінок які мають 

малолітніх дітей. Загальна характеристика закону України «Про відпустки». 

Поняття та види відпусток. Вихідні дні. Особливості вихідних днів для 

представників релігійних конфесій. 

 

Тема 17. Правове регулювання охорони праці  

Поняття охорони праці та її значення. Організація охорони праці на 

виробництві.   Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, 

професійних захворювань і аварій на виробництві. Поняття нещасного 

випадку та професійного захворювання.  Управління охороною праці.  

 

Тема 18. Охорона праці  

Організація охорони праці на виробництві.   Порядок розслідування та 

ведення обліку нещасних випадків,  Порядок розслідування та ведення обліку 

професійних захворювань. Поняття нещасного випадку та професійного 

захворювання. Охорона праці жінок. Охорона праці неповнолітніх. Охорона 

праці осіб із зниженою працездатністю. 

 

 

Тема 19. Трудові спори 

Поняття і види трудових спорів. Класифікація трудових спорів. 

Причини виникнення трудових спорів. Органи, що розглядають трудові 

спори.  Індивідуальні трудові спори.  КТС: порядок створення, компетенція.  

Розгляд індивідуальних трудових спорів в місцевих судах. Поняття і види 

строків  з розгляду трудових спорів. 

 

Тема 20. Колективні договори і угоди.  Вирішення колективних 

трудових спорів 
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Поняття і сторони колективного договору, угоди. Порядок та зміст 

укладення колективного договору. Реалізація колективного договору та 

контроль за виконанням його умов. Колективні трудові спори. Органи з 

вирішення колективних трудових спорів.  

Порядок прийняття рішення щодо колективного спору. Право на 

страйк. 

 

Тема 21. Право соціального забезпечення  

Соціальне забезпечення як галузь права України. Охарактеризувати 

загальнообов’язкове пенсійне страхування. Охарактеризувати недержавне 

пенсійне забезпечення. Види пенсій та соціальної допомоги. Види 

матеріальної допомоги.  Відповідальність за порушення законодавства про 

пенсійне забезпечення. 

 

Тема 22. Основи господарського права  

Господарське право України: поняття і предмет правового 

регулювання.  Поняття та види господарської діяльності. Підприємство як 

організаційна форма господарювання. Види підприємств. Порядок  

діяльності підприємств. Поняття корпоративних прав. Поняття та види 

господарських зобов’язань. Охарактеризувати майново-господарські 

зобов’язання. Охарактеризувати організаційно-господарські зобов’язання. 

Господарський договір (зміст, умови договору). Відповідальність за 

правопорушення у сфері господарювання. 

 

Тема 23. Суб’єкти господарювання 

Суб’єкти господарського права: поняття, ознаки. Поняття 

підприємства. Види підприємств. Поняття і загальна характеристика 

правового статусу фізичної особи – підприємця. Поняття і загальна 

характеристика правового статусу господарських товариств. Поняття і 

загальна характеристика правового статусу некомерційних організацій. 

Поняття і загальна характеристика правового статусу об’єднань підприємств. 

 

Тема 24. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств 

Поняття та суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. Види 

зовнішньоекономічної діяльності. Іноземні інвестиції. 

 

Тема 25. Фінансове право України 

Фінансова діяльність держави. Предмет і метод фінансового права. 

Правові основи банківської діяльності. Нормативно-правове регулювання 

банківської діяльності в Україні. Правові засади грошового обігу та 

розрахунків. Правові засади валютного регулювання. 

 

Тема 26. Правові основи фінансового контролю в Україні 

Суть і призначення фінансового контролю. Види і методи фінансового 

контролю. Організація та органи фінансового контролю. 
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 Тема 27. Правове регулювання бюджетно-фінансової системи 

України 

Поняття та джерела бюджетного права. Бюджетний процес та його 

учасники. Державний та місцевий бюджет. Поняття та види податків 

відповідно до Податкового кодексу України. 

 

Тема 28. Основи процесуального права  

Поняття судочинства. Поняття та повноваження учасників процесу. 

Процесуальні строки: їх види та порядок обчислення. Особливості 

провадження в різних галузях права. Цивільне судочинство та його 

законодавче регулювання. Господарське судочинство та його законодавче 

регулювання. Цивільне судочинство та його законодавче регулювання. 

Господарське судочинство та його законодавче регулювання. Кримінальне 

судочинство та його законодавче регулювання. Адміністративне судочинство 

та його законодавче регулювання. Поняття та предмет державно-

процесуального права. Процедури безпосередньої демократії. Організаційні 

передумови діяльності Верховної Ради України. Організаційні передумови 

діяльності Президента України. Організаційні передумови діяльності 

Кабінету міністрів України. 
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3. ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Тема 1. Зміст та принципи організації фінансів підприємств  

Сутність, зміст та поняття фінансів підприємства. Характерні риси 

фінансів підприємств. Фінансова діяльність підприємства, її зміст та 

напрями.  Функції фінансів підприємств. 

Структура підприємства. Завдання фінансів підприємства. Економічна 

сутність фінансового механізму підприємства. Структура грошового потоку в 

народному господарстві. Ціновий аспект фінансової політики підприємства. 

Вартість капіталу. Фінансовий механізм в умовах ризику. 

 

Тема 2. Особливості фінансів підприємства різних організаційно-

правових форм та галузей економіки 

Форми державного регулювання фінансової діяльності підприємства. 

Вплив організаційно-правових форм господарювання і галузевих 

особливостей на фінансову діяльність фірм, компаній, корпорацій. 

 

Тема 3. Формування та управління капіталом підприємства 

Капітал підприємства та його класифікація. Активи та пасиви 

підприємства. 

Власний та залучений капітал. 

Склад та структура основних засобів. Класифікація основних засобів. 

Оцінка та переоцінка основних засобів. Знос і амортизація основних засобів. 

Фінансові показники ефективності використання основних засобів на 
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підприємстві. Джерела фінансування відтворення основних засобів. 

Нематеріальні активи, джерела їх придбання та амортизація. 

 

Тема 4. Витрати підприємства  

Поняття грошових витрат. Класифікація витрат підприємств. Витрати, 

пов'язані з отриманням прибутку, їх склад. Витрати на виробництво та 

реалізацію продукції. Класифікація витрат та групування за елементами. 

Постійні і змінні витрати. значення планування витрат. Методи планування 

змінних і постійних витрат. Ефект виробничого важеля. 

 

Тема 5. Собівартість продукції 

Собівартість продукції, її значення. Угрупування витрат за 

економічними елементами і статтями калькуляції. Класифікація 

калькуляційних статей витрат, значення та сфера використання. Структура 

собівартості продукції. Варіанти включення витрат у собівартість продукції. 

Переваги системи обліку витрат «директ-костинг». Визначення точки 

беззбитковості і запасу міцності. Розрахунок статей калькуляції собівартості 

продукції. Особливості калькулювання собівартості продукції у комплексних 

виробництвах. Поняття, економічна сутність та види прибутку. 

Рентабельність, визначення її показників. 

 

Тема 6. Доходи підприємства  

Характеристика та склад грошових надходжень підприємства. Доходи 

від операційної діяльності. Виручка від реалізації продукції/ послуг – 

основне джерело доходів підприємства. Фактори, що впливають на виручку 

від реалізації продукції. Планування виручки й оперативний контроль за 

надходженням виручки від реалізації продукції. Грошові надходження від 

інвестиційної, фінансової та іншої звичайної діяльності. Доходи і збитки від 

надзвичайних операцій. Формування загального валового й чистого доходу. 

 

Тема 7. Прибуток та показники рентабельності підприємства  

Прибуток як економічна категорія і результат фінансово-господарської 

діяльності підприємств. Сутність та схема формування балансового прибутку 

підприємств. Методи розрахунку планової величини прибутку від реалізації: 

метод прямого розрахунку; на основі показника витрат на 1 грн. продукції; 

економічний метод. Розподіл і використання загальної суми балансового 

прибутку. Схема використання чистого прибутку. 

Сутність і методи обчислення рентабельності. Види показників 

рентабельності. 

 

 

Тема 8. Планування прибутку підприємства 

Мета та завдання планування прибутку підприємства. Економічне 

обґрунтування плану прибутку: інформаційна база, багатоваріантні 
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розрахунки, оцінка можливостей підприємства. Визначення терміну 

досягнення беззбиткової діяльності підприємства. 

 

Тема 9. Організація обігових коштів підприємства 

Сутність грошового обороту підприємств. Загальний та поточний 

грошовий оборот. Платіжний оборот і його форми.  

Сутність грошового потоку підприємств та його різновиди. Механізм 

формування грошових потоків. Методи визначення чистих грошових потоків 

підприємств від операційної діяльності, інвестиційної діяльності, фінансової 

діяльності. 

Види джерел грошових надходжень підприємств: внутрішні та 

зовнішні. Структура внутрішніх грошових надходжень: дохід від реалізації 

продукції; інший операційний дохід; дохід від участі в капіталі; інші 

фінансові доходи; інші доходи. Дохід від реалізації продукції та схема його 

формування. 

Розрахункові операції підприємств. Касові операції підприємств. 

Рахунки підприємств в національній та іноземній валюті та їх види. Схема 

відкриття рахунків підприємством. 

Сутність безготівкових розрахунків і їх класифікація. Форми 

безготівкових розрахунків та їх порівняльна характеристика. Розрахунки 

підприємств платіжними дорученнями; платіжними вимогами; платіжними 

вимогами-дорученнями; чеками; акредитивами; векселями; інкасовими 

дорученнями. Готівкові розрахунки і їх зміст. Порядок оформлення та 

здійснення розрахунків готівкою. 

 

Тема 10. Визначення потреби в обіговому капіталі 

 Сутність, і основи організації оборотних коштів. Сутність, склад і 

структура оборотних коштів. Організація оборотних коштів підприємства.  

Визначення потреби в оборотних коштах. Необхідність і способи 

визначення потреби в оборотних коштах. Нормування оборотних коштів для 

створення виробничих запасів. Нормування оборотних коштів у 

незавершеному виробництві і витратах майбутніх періодів. Нормування 

оборотних коштів для створення запасів готової продукції. Методи прямого 

розрахунку потреби в оборотних коштах. Розрахунок нормативу оборотних 

коштів економічним методом.  

Джерела формування оборотних коштів. Власні джерела формування 

оборотних коштів. Використання банківських кредитів для формування 

оборотних коштів. Вплив вибору джерела формування оборотних коштів на 

фінансову стійкість підприємства. 

Показники стану й ефективності використання оборотних коштів. 

Визначення наявності власних оборотних коштів. Показники використання 

оборотних коштів. Способи прискорення оборотності оборотних  коштів  

 

Тема 11. Основні засоби підприємства 
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 Характеристика основних фондів підприємств та їх класифікація. Знос 

основних фондів та його види. Амортизація основних фондів та методи її 

нарахування. Фінансові показники стану, руху та ефективності використання 

основних фондів. 

Відтворення основних фондів підприємств, його види. Просте та 

розширене відтворення основних фондів, його форми. Капітальні вкладення 

підприємств. Джерела фінансування капітальних вкладень підприємств, їх 

склад та структура. План капіталовкладень та їх фінансування. 

Сутність та види ремонту основних фондів. Джерела фінансування 

поточного і капітального ремонту. 

 

Тема 12. Амортизація та її роль у виробничому процесі  

Сутність основних засобів та їх відтворення. 

Функції основних засобів підприємства. Структура основних засобів 

підприємства. Виробничі і невиробничі основні засоби. Класифікація 

основних виробничих засобів. Складові невиробничих основних засобів. 

Технічна озброєність підприємств. Активна і пасивна частина основних 

фондів та їх ознаки. Знос та амортизація основних засобів. 

Первинна, відновна й залишкова вартості основних засобів. Балансова 

вартість основних засобів. Індексація основних засобів та порядок її 

здійснення. Джерела формування основних засобів: статутний фонд; 

прибуток; амортизаційні відрахування; банківський кредит; лізинг; інші 

залучені кошти (кредиторська заборгованість, випуск облігацій тощо). 

Визначення термінів «основні фонди», «основні засоби», «основні 

кошти». 

Нематеріальні активи: призначення, ознаки, оцінка. Класифікація 

нематеріальних активів за ознаками. Амортизація нематеріальних активів. 

Амортизаційний фонд у просторовому відтворенні основних засобів. 

Розрахунок амортизаційних відрахувань. Норми амортизації.  

Методи амортизації. 

Розрахунок показників руху основних фондів (надходження, вибуття, 

середньорічна вартість об’єкта). Показники ефективності використання 

основних засобів. Сутність і склад капітальних вкладень. 

Джерела і порядок їх фінансування. Фінансування ремонту основних 

засобів. 

 

Тема 13. Аналіз фінансового стану підприємства 

Сутність і задачі фінансового аналізу підприємства, його види та 

характеристика. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу. Джерела 

інформації. Оцінка фінансового стану підприємства та система показників, 

що для цього використовується. Показники оцінки фінансової стійкості 

підприємства. Показники оцінки рівня платоспроможності (ліквідності) 

підприємства. Система показників ділової активності та прибутковості 

підприємств. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства. 
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Тема 14. Фінансове планування на підприємстві 

Сутність, мета, задачі фінансового планування. Передумови розробки 

фінансового плану. Зміст складових елементів фінансового плану. Методи 

розробки фінансового плану. 

План доходів та витрат підприємства, зміст та порядок розробки. План 

надходження та використання грошових коштів, зміст та порядок його 

розробки. Платіжний календар, особливості розробки. Балансовий план, 

зміст та порядок його розробки. 

 

Тема 15. Бюджетування як інструмент фінансового планування  

Призначення бюджетування, його принципи. Система цілей і 

бюджетування. Бюджетування як управлінська технологія. Функції 

бюджетування. 

Бюджети в структурі центрів відповідальності. Бюджетування при 

різного ступеня визначеності майбутнього. Інформаційна база бюджетів. 

Майстер-бюджет організації, його основні елементи: основні бюджети, 

операційні бюджети, допоміжні бюджети. Функціональні бюджети та 

методика їх формування (бюджет продажів; бюджет виробництва; бюджет 

прямих матеріальних витрат і закупівель; бюджет прямих витрат праці; 

бюджет виробничих накладних витрат; бюджет виробничих витрат; бюджет 

накладних управлінських і комерційних витрат). Фінансові бюджети (бюджет 

руху грошових коштів; бюджетний звіт про прибутки і збитки; бюджетний 

баланс). 

Форми і види бюджетного контролю. Гнучкі бюджети як інструмент 

контролю. Аналіз бюджетних відхилень. 

 

Тема 16. Фінансова санація та банкрутство 

Сутність банкрутства та його види. Фінансово-економічні передумови 

банкрутства підприємств. Правові засади регулювання банкрутства 

підприємств в Україні. Порядок дій ліквідаційної комісії, схема ліквідаційних 

процедур. 

Сутність санації підприємств. Умови та форми проведення санації 

підприємств. Розробка програми санації. Розробка проекту фінансового 

оздоровлення підприємств. Джерела фінансування санації підприємств. 

Санаційний аудит, зміст та мета. Державна фінансова підтримка санації 

підприємств. 
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4. ЛОГІСТИКА 

 

Тема 1. Концептуально-понятійні основи логістики 

Предмет вивчення логістики та походження її назви. Історичні корені 

логістики: військовий, міжнародно-торгівельний, транспортно-дорожній, 

митний. Суспільно-господарська ефективність логістики. Основний метод 

логістики - міжнародний інжиніринг та його складники. Сучасні логістичні 

організації в світі та Україні. 

 

Тема 2. Науково-практичні концепції логістики 

Розвиток логістики як науково-практичного напрямку. Концепція 

„Планування потреб та ресурсів‖ та засновані на ній логістичні системи MRP 

та DRP. Концепція „Точно в строк‖ та японська система виробничої 

логістики „Канбан‖. Логістичні концепції „Худого виробництва‖ та 

„Швидкого реагування‖. Логістичні концепції „Зеленої логістики‖ та 

„Геологістики‖. 

 

Тема 3. Історичний аспект формування логістики 

Дорожня система Давнього Риму. Економічне піднесення та занепад 

держави Петра: логістичний чинник. Міжнародна транспортно-митна 

діяльність Запорізької Січі. Логістика у Другій світовій війні: операція 

«Overlord». 

 

http://repo.lntu.edu.ua/2893/
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Тема 4. Складові формування логістичних систем 

Концептуальні основи міжнародної логістики (міжнародні перевезення, 

міжнародні запаси, міжнародне пакування, міжнародне зберігання). 

Геопросторовий аспект логістики (ТО логістичної системи мікро, мезо, 

макро, мега та мета рівня). Геоінформаційний аспект логістики (супутникові 

системи зв’язку (ССЗ), Системи супутникового позиціонування (ССП): GPS 

(США), ГЛОНАСС (Росія), Галілео (ЄС), Системи автоматизованого 

визначення місцеположення (АВМП), Мікростільникова структура систем 

зв’язку як основа для побудови зональних, регіональних національних 

систем ВМП.) 

 

 

Тема 5. Фінансові та митні складові логістичних систем 

 Фінансовий аспект логістики (важливість ефективного фінансового 

стимулювання в ланцюгах поставок; фінансові потоки в логістиці та їх 

класифікація за 12 ознаками; причини, етапи та методи узгодження 

фінансових стимулів з метою попередження проблем у ланцюгах 

постачання). Митна логістика та її компонентна структура (комплексна 

структура митної логістики; логістичні особливості митних режимів; 

Регіональна та функціональна структура митної логістики та її рівні; 

Всесвітня митна організація). 

 

Тема 6. Логістика закупівель та розміщення замовлень 

Охарактеризуйте механізм функціонування закупівельної логістики. 

Організація закупівлі матеріальних ресурсів в умовах функціонування 

"штовхаючої" системи.  Методи оцінки ефективності закупівлі матеріальних 

ресурсів з точки зору логістики. 

 

Тема 7. Внутрішньовиробнича логістика 

Сутність виробничої логістики та концепцій її організації. 

"Штовхальний" і "тягнучий" підходи до управління матеріальними потоками 

у виробничій логістиці 

 

Тема 8. Логістика складування 

Склади та їх функції. Класифікація складів. Складові логістичного 

процесу на складі 

 

Тема 9. Транспортна логістика 

Сутність і завдання транспортної логістики. Організація логістики 

транспортно-експедиційного обслуговування. Роль, функції та критерії 

вибору експедиторів і транспортно-експедиційних посередників 

 

Тема 10. Логістичний сервіс  
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Сутність логістики сервісу та її види. Організація логістики 

посередництва в підсистемі логістичного сервісу. CASE-технології у 

логістичному менеджменті 

 

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА 
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Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – 
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9. Шевців Л.Ю., Петецький І. Логістичні витрати підприємства: 
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5. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Тема 1. Стан і головні напрямки розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності в Україні  

Стан зовнішньоекономічної сфери в Україні. Характеристика основних 

напрямків зовнішньоекономічної діяльності України. Формування 

зовнішнього сектору економіки України. Проблема входження України до 

міжнародної економіки. Основні завдання розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності України. Посилення співробітництва в рамках СНД. Набуття 

Україною членства в СОТ та ЄС. Реструктуризація економічних 

взаємовідносин з країнами, що розвиваються. 

 

Тема 2. Системи регулювання ЗЕД в Україні 
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Основні цілі регулювання зовнішньоекономічної діяльності України. 

Система органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

України. Основні функції Верховної Ради України як найвищого органу 

державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. компетенції 

Кабінету Міністрів України в процесі регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності. Функції Національного банку в системі регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. Міністерство економіки України та 

Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України. Основні 

функції Державної митної служби України.  

Органи місцевого управління зовнішньоекономічною діяльністю. 

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі. Характеристика основних 

інструментів регулювання зовнішньоекономічної діяльності України. 

 

Тема 3. Форми виходу підприємств на зовнішні ринки  

Експортні операції. Аналіз експорту товарів України. Склад товарної 

структури експорту з України. Імпортні операції. Аналіз обсягів імпорту 

товарів в Україну. Товарна структура імпорту в Україну. 

Інвестиційна діяльність. Види іноземних інвестицій. Капітальні, 

фінансові інвестиції, реінвестиції. Прямі інвестиції в Україну. Підприємства з 

іноземним капіталом. Операції послуг та посередницькі операції. Сутність 

поняття «послуга». Експортно-імпортні операції по наданню послуг. 

Характеристика посередницьких операцій. Агент, брокер, дилер, 

дистриб’ютор, комісіонер, консигнатор, маклер, представник. Операції з 

перепродажу. Комісійні операції. Агентські операції. Брокерські операції. 

Операції з давальницькою сировиною. Імпорт та експорт давальницької 

сировини в Україні. 

 

Тема 4. Зустрічна торгівля її види 

Сутність зустрічної торгівлі та класифікація зовнішньоторговельних 

угод. Бартерні операції як вид зустрічної торгівлі. Поняття бартерних угод як 

операції натурального обміну. Особливості бартерних угод та мета сторін 

при укладанні бартерних угод. Переваги та недоліки бартеру. 

Операції за участю продавця в сфері зовнішньоекономічних відносин. 

Класифікація зовнішньоторговельних операцій, що передбачають участь 

продавця в реалізації товарів, запропонованих покупцем та їх 

характеристика: комерційна компенсація, зустрічні закупівлі, угоди типу 

«світч», угоди типу «офсет», рамочні угоди, угоди позитивної зустрічної 

торгівлі, угоди щодо зворотного експорту, програми пов’язування імпорту та 

експорту, обов’язки що передбачають участь інвестора в експорті товарів. 

Характеристика операцій промислового співробітництва, його види: 

підрядне кооперування, договірна спеціалізація, спільне виробництво. Суть 

операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах 

при здійсненні зустрічної торгівлі.      

 

Тема 5. Посередницькі та орендні операції на зовнішніх ринках  
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Суть та економічне значення орендних та посередницьких операцій. 

Еволюція лізингових операцій. Поняття лізингу, лізингові операції з 

розміщення рухомого і нерухомого майна та як особливий вид інвестиційної 

діяльності. Характеристика функцій лізингу. Внутрішні та зовнішні 

(народногосподарські) функції лізингу. Учасники лізингових операцій. 

Суб’єкти та об’єкти (предмети) лізингу. 

Систематизація видів орендних та посередницьких операцій. 

Класифікація угод в залежності від складу учасників: прямий (двосторонній), 

зворотний, непрямий та багатосторонній лізинг. Лізингові угоди залежно від 

типу майна (об’єкта угоди). Відповідно до рівня окупності майна: фінансовий 

(капітальний) з повною окупністю та оперативний (з неповною окупністю) 

лізинги. Класифікація лізингових операцій залежно від обсягу майна, що 

передається в лізинг: чистий, «мокрий» лізинг та лізинг з частковим набором 

послуг. Класифікація лізингу залежно від сектора ринку: 

внутрінаціональний, зовнішній (міжнародний), експортний, імпортний, 

транзитний та спеціальний лізинги. Лізинг за цільовим призначенням: 

дійсний та фіктивний. Лізингові операції залежно від способу фінансування: 

лізинг за рахунок власних коштів, лізинг за рахунок залучених коштів та 

роздільний лізинг. Класифікація лізингових операцій залежно від лізингових 

платежів: лізинг з грошовим платежем, лізинг із компенсаційним платежем 

та лізинг із змішаним платежем. Залежно від наміру учасників лізинг 

терміновий (одноразовий) та поновлювальний (револьверний). Класифікація 

лізингу залежно від тривалості: короткотерміновий, середньотерміновий та 

довготерміновий лізинги. 

 

Тема 6. Організація і техніка підготовки, укладання та виконання 

зовнішньоекономічних контрактів 

Тактика і стратегія проведення переговорів при укладанні 

зовнішньоекономічної угоди. Процедура укладання зовнішньоторговельного 

договору. Особливості проведення ділових переговорів. Види основних 

теорій стратегії переговорів. 

Зміст та структура зовнішньоекономічного контракту. Процес 

укладання контракту та його особливі умови. Преамбула, вимоги до її змісту. 

Предмет контракту. Порядок встановлення одиниці виміру кількості товару в 

контракті. Способи описання якості товару. Термін і дата поставки. Базові 

умови поставки. Ціна товару та загальна вартість контракту – визначення 

одиниці виміру, базису, валюти ціни, способу фіксації, визначення валюти 

платежу. 

 

Тема 7. Ціна товару у міжнародних контрактах купівлі-продажу 

Ціна та загальна вартість договору (контракту). Ціна одиниці виміру 

товару. Орієнтована вартість договору на момент його укладання. Договірні 

засади встановлення ціни товару. Індикативні ціни. Визначення валюти 

контракту. Вільно конвертовані валюти та неконвертовані валюти. 

Класифікатор іноземних валют. 
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Тема 8. Валютні та фінансові умови зовнішньоекономічних 

контрактів. Умови платежу, форми розрахунків 

Валюта, спосіб та строки фінансових розрахунків, гарантії виконання 

сторонами взаємних платіжних зобов’язань. Умови банківського переказу до 

або після відвантаження товару. Умови документарного акредитиву (інкасо).  

Валюта ціни та валюта платежу. Умови здавання-приймання товару. 

Санкції та рекламації. Штрафні санкції. Врегулювання спорів у судовому 

порядку. 

 

Тема 9. Організація та формування підприємств з іноземним 

капіталом  

Сутність функціонування підприємств з іноземними інвестиціями. 

Правова основа створення і діяльності підприємств з іноземними 

інвестиціями в Україні. Суб’єкти господарювання в режимі іноземного 

інвестування та основні форми здійснення іноземних інвестицій. Спільні 

підприємства як найбільш поширена форма функціонування іноземного 

капіталу в Україні. Головні мотиви використання спільних підприємств та 

особливості спільної підприємницької діяльності. 

Порядок створення спільних підприємств. Основні етапи створення 

спільних підприємств на території України. Підготовка пропозицій про 

створення СП і пошук іноземного партнера, критерії підбору інвесторів, 

проведення міжнародних тендерів. Реєстрація спільних підприємств. 

Формування статутного фонду підприємства, основні види іноземних 

інвестицій. 

Ефективність  функціонування підприємства з іноземним капіталом, 

основні показники ефективності функціонування спільних підприємств. 

 

Тема 10. Організація міжнародних зв’язків 

Характеристика видів транспорту, що забезпечують міжнародні 

перевезення. Умови та вимоги для здійснення міжнародних перевезень 

автомобільним транспортом. Надання транспортно-експедиторських послуг. 

Види договорів в сфері міжнародних автомобільних перевезень. Склад та 

оформлення міжнародної транспортної документації. 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

1. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.91. 

2. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів 

(контрактів). Положення Міністерства зовнішньоекономічних зв'язків 

України від 05.10.1995. 

3. Про єдиний митний тариф Україні. Декрет Кабінет Міністрів 

України від 11.01.1993. 

4. Про міжнародному комерційний арбітражу. Закон України від 

24.02.1994. 
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5. Про облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів 
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6. ОСВІТНІЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Тема 1. Менеджмент в системі освіти 

Розкрити основні проблеми та визначення понять «управління» та 

«менеджмент» як загальної теорії управління. Показати різні точки зору 

вчених щодо проблем управління та менеджменту. 

Познайомити студентів з основними існуючими теоріями управління та 

менеджменту. Розкрити їх наукову аргументацію та особливості 

відмінностей.  

Показати закономірності, за якими розкривається сутність 

менеджменту, його функції та принципи. Розкрити, проаналізувати різні 

точки зору  вчених на принципи та функції менеджменту. Показати 

особливості кожної функції, її особливості як функції діяльності в людському 

середовищі. 

Особливо увагу при цьому слід звернути на дослідження багатьох 

вчених , які дослідили соціально-психологічні механізми керівництва 

педагогічними колективами шкіл і визначили три рівні управління і три 

відповідні групи функцій: цільові, соціально-психологічні, оперативні. 

Так, за їхнім визначенням, до цільових функцій належить, по-перше, 

виробнича функція, яка підпорядкована соціальному замовленню на 

навчання, та виховання дітей, підготовку їх до життя і містить у собі 

організацію навчально-виховного процесу та створення необхідної для цього 

навчально-матеріальної бази; по-друге, соціально-орієнтована на інтереси 

педагогів: створення на роботі комфортних умов праці, сприятливого 

мікроклімату, який викликав би життєрадісний настрій, бажання працювати в 

своїй школі. 

До соціально-психологічних функцій належить організація 

педагогічного колективу, його активізація, згуртування, вдосконалення, 

розвиток в ньому самоврядування. 

До оперативних функцій вчений відносить планування (прийняття 

рішень), інструктування та контроль. 

Розкриття цих трьох функцій, що відповідають трьом рівням 

управління надати в основу семінарського завдання та самостійної роботи 

студентів. 

 

Тема 2. Навчальний заклад як об’єкт управління 

Дати загальне визначення педагогічної системи як певної цілісності, що 

складається із взаємопов’язаних частин, кожна з яких долучає свій внесок до 

характеристик цілого. 

Показати два основних типи систем. Зокрема, закрита система має 

жорсткі фіксовані межі, її дії перебувають у відносній залежності від 

середовища, яке оточує цю систему. Вона діє за аналогією, де 

взаємопов’язані частини якого рухаються безперервно і точно. 

Відкрита система, до якої відносяться всі загальноосвітні навчальні 

заклади, характеризуються взаємодією із зовнішнім середовищем. 
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Виживання будь якого начального закладу залежить від зовнішнього світу. 

Тому зовнішнє середовище є важливою змінною в управлінні. 

Функціонування педагогічної системи можливе при наявності 

відповідних умов. Під умовами функціонування педагогічної системи 

розуміють стійкі обставини, які впливають на її розвиток. Потрібно розкрити 

сутність цих умов і їх вплив на функціонування НЗ та системи управління 

школою. 

Розкрити сутність структурних елементів педагогічного процесу як 

керуючої (управлінської) так і керованої (функціонально-виробничої) 

підсистем. Показати взаємопов’язаність структурних елементів підсистем, їх 

взаємозв’язок і взаємозалежність. Розкрити особливості функціонування цих 

підсистем їх принципи та функції. 

На прикладі НЗ показати функціонування керуючої та керованої 

підсистем, їх особливості взаємодоповнення та взаємозалежність в системі 

ефективної взаємодії по вирішенні покладених на них завдань. 

Показати вплив на функціонування НЗ інших керуючих систем. 

Розкрити їх взаємодію, взаємовідносини та взаємозалежність. 

 

Тема 3. Особливості управління НЗ та система управління освіти в 

Україні 

Показати, який ряд завдань має вирішити менеджер освіти для 

вироблення та прийняття управлінських рішень. Розкрити особливості, 

споріднені групи цих завдань: психодіаностичний, прогностичний і 

проектувальний. 

Студентам слід показати структуру прийняття рішення як вольовий акт 

із етапами прийняття управлінських рішень. 

Розкрити роль інформаційних технологій загалом і зокрема суттєвого 

підвищення якості ефективності управління завдяки застосуванню нових 

інформаційних технологій. Втілення нових інформаційних технологій 

обумовлене отриманням необхідної управлінської інформації, яка дозволяє 

побачити рух кожної дитини в процесі навчання. 

Для повного визначення процесу управління в системі освіти необхідно 

розглянути фактори прямої та опосередкованої дії у зовнішньому 

середовищі.  

Державна політика в галузі середньої освіти зафіксована у законі 

України «Про освіту», Законі України «Про загальну середню освіту». 
 

Тема 4. Управлінська діяльність керівника НЗ 

Менеджером називається людина, яка професійно здійснює функції 

управління на основі сучасних наукових методів керівництва. Це 

професійний керівник. Його професіоналізм особливо проявляється у 

здатності прогнозувати розвиток організації виходячи з умов розвитку ринку, 

уміння управляти ресурсами, передбачати і своєчасно включати необхідні 

технології, що забезпечуватимуть успіх. Оскільки у всіх процесах діяльності 

організації задіяні люди менеджеру дуже важливо володіти мистецтвом 
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управління людьми і відносинами між ними: згуртовувати людей навколо 

загальних цілей, формувати в працівників професіональні потреби і 

забезпечувати умови для їх задоволення. Менеджер повинен бути 

організатором інноваційного процесу. 

В залежності від функціональних обов’язків і ролі, яку відіграють 

менеджери в процесі управління школою, виділяють три групи менеджерів. 

До першої належать директор і його заступники, до другої – належать 

керівники методичних об’єднань та інших творчих вчительських організацій. 

Вони об’єднують виробничі зусилля членів колективу на виконання певних 

завдань, але не мають владних повноважень. Третю групу менеджерів освіти 

становлять вчителі, які організовують навчально-виховний процес щодо не 

лише виконання навчально-виховного плану, а і задоволення освітніх потреб 

учня, приймають участь у розвитку учня. 

Взаємодія особистості як неповторної індивідуальності з діяльністю 

керівника як об’єктивно виробленого системою управлінських функцій 

створює індивідуальний стиль керівництва. Стиль керівництва. 
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7. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Тема 1. Управління персоналом в системі менеджменту організацій. 

Управління персоналом як соціальна система 
Роль та значення управління персоналом як науки. Людина як об’єкт 

управління персоналом. Ціннісні орієнтації персоналу та їх класифікація 

Орієнтація персоналу на корпоративну культуру. Особливості та роль 

персоналу в досягненні конкурентоспроможності сучасних організацій. 

Управління персоналом як специфічна функція менеджменту. Зміст понять 

«трудові ресурси», «персонал», «кадри». Системний підхід до управління 

персоналом організації. Основні елементи (підсистеми) управління 

персоналом. Загальна модель управління персоналом.  

Аналіз сучасних концепцій і теорій управління персоналом. 

Співвідношення та зміст концепцій «управління кадрами», «управління 

персоналом», «менеджмент персоналу», «управління людськими ресурсами». 
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Етапи історичного розвитку управління персоналом. Особливості управління 

персоналом у закордонних компаніях: можливості використання досвіду.  

Персонал як суб’єкт і об’єкт управління. Характеристика персоналу 

організації. «Індивід», «Особистість». Класифікаційні ознаки персоналу за 

категоріями. Робітники та службовці. Різновиди соціальних груп: за видами 

діяльності, за тривалістю існування. Структура персоналу: штатна, 

організаційна, соціальна, рольова. Соціальна структура персоналу: за віком, 

статтю, стажем роботи, рівнем освіти. Чисельність персоналу: нормативний, 

штатний, фактичний склад працівників. Категорії працівників у складі 

спискової чисельності. Вимоги до професійно – кваліфікаційного рівня 

працівників. Поняття посади, професії, кваліфікації. Компетентність 

працівника. Види компетенцій. Професійна компетентність і професійна 

придатність.  

 

Тема 2. Формування колективу організації. Згуртованість та 

соціальний розвиток колективу 
 

Колектив як соціальна група. Принципи формування колективу. Етапи 

розвитку колективу. Ознаки колективу: єдність мети, умовна 

відокремленість, організаційна та територіальна єдність. Людина як 

особистість з потребами, мотивами, цінностями, відносинами. Формальні і 

неформальні групи. Врахування соціальної структури персоналу при 

формуванні колективу. Роль менеджера з персоналу у формуванні колективу. 

Специфіка жіночих колективів. Лідерські якості керівника в управлінні 

персоналом. 

Корпоративна культура в системі управління персоналом. Формування 

корпоративної культури: цінності і традиції колективу.  

Суть та стадії згуртованості колективу. Особливості управління 

персоналом на етапах розвитку колективу. Колективи згуртовані, 

розчленовані та роз’єднані. Фактори, що впливають на згуртованість 

колективу. Роль комунікацій в управлінні персоналом. Соціально-

психологічні особливості колективу як об’єкта управління. Психологічна 

сумісність працівників в організаціях. Вимоги до психологічних якостей 

працівників та керівників сучасних організацій. Психологічні риси 

особистості керівника, вимоги до нього як до лідера. Специфіка процесу 

управління персоналом в багатонаціональних організаціях .  

Сутність та значення соціального розвитку колективу. Зміст, етапи 

розробки проекту, затвердження та реалізація плану соціального розвитку. 

Документальне відображення. Методи збирання соціальної інформації. 

Характеристика основних розділів: удосконалення умов праці, забезпечення 

високого життєвого рівня та підвищення культурно-побутових умов 

працівників, розвиток самоуправління тощо. Функції та повноваження 

трудових колективів.  
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Тема 3. Кадрова політика організації. Служба персоналу: організація 

та функції 
Поняття та значення сучасної кадрової політики організацій. Основні 

структурні складові кадрової політики. Фактори, що впливають на 

формування кадрової політики. Стратегія управління персоналом. 

Взаємозв’язок стратегії розвитку організації, стратегії управління 

персоналом та кадрової політики. Зміст кадрової політики на різних етапах 

життєвого циклу організації. Розробка та реалізація кадрової політики у 

концептуальних кадрових документах. Правова база для здійснення сучасної 

кадрової політики (зміст та протиріччя). Роль держави у здійсненні кадрової 

політики. Вплив стилю керівництва на кадрову політику. Обговорення 

відмінностей принципів кадрової політики в умовах ринкової системи 

господарювання.  

Призначення та роль сучасних служб персоналу в організації. Стан, 

проблеми і тенденції розвитку кадрових служб. Різновиди служб персоналу. 

Основні функції та відповідальність кадрових служб. Статус, організаційна 

побудова та принципи розподілу повноважень. Взаємозв’язок кадрової 

служби з іншими підрозділами організації. Реорганізація роботи кадрової 

служби. Роль менеджера в роботі з персоналом. Процес планування роботи з 

персоналом. Види та вибір методів планування. Основні напрями діяльності 

та ролі менеджера в управлінні персоналом організації. Вимоги до ділових, 

професійних та особистісних рис менеджера кадрової служби.   

Інформаційне забезпечення служби персоналу. Автоматизовані 

програми з управління персоналом. Регламентація правового забезпечення. 

Організація обліку та звітності по персоналу. Робота з документами по 

особовому складу. Заходи по охороні та безпеці кадрової інформації.  

 

Тема 4. Кадрове планування в організації. Організація набору та 

відбору кадрів 
Поняття про кадрове планування. Мета та завдання планування 

персоналу Сутність стратегічного планування людських ресурсів. Фактори, 

що впливають на визначення потреб у персоналі. Планування чисельності 

персоналу по категоріях: основна та додаткова потреби у персоналі. Зміст 

понять вакансія, посада, професія, спеціальність. Аналіз внутрішніх та 

зовнішніх джерел майбутніх потреб у персоналі. Прогнозування якісної та 

кількісної потреби у персоналі. Ключові компетенції персоналу. Особливості 

закордонного досвіду планування потреб у персоналі.  

Добір кадрів. Основні джерела інформації про вакансії. Визначення 

вакантних місць. Формування вимог до претендентів. Професіограма: модель 

співробітника і модель посади. Кваліфікаційна карта та карта компетенцій. 

Залучення персоналу: створення бази даних кваліфікованих кандидатів для 

відбору. Характеристика джерел залучення кандидатів. Роль кадрових 

агентств. Лізинг персоналу.  

Професійна орієнтація та профорієнтаційна робота. Методи та форми 

професійної орієнтації. Профорієнтація: суть та завдання, організація роботи. 
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Методи управління професійною орієнтацією працівників. Зарубіжний 

досвід. Моделі та методи відбору працівників. Критерії відбору працівників. 

Загальні процедури найму персоналу в організаціях.  

Професійний відбір персоналу. Етапи відбору кадрів. Первинний 

відбір. Техніка проведення телефонної розмови з приводу працевлаштування. 

Анкетування. Правила проведення інтерв’ю з представниками різних рівнів 

управління організації. Види співбесід. Довідки про кандидата. Співбесіда з 

керівником підрозділу. Аналіз та оцінювання індивідуальних відмінностей 

претендентів, їх співставлення. Випробування. Рішення про найом.  

Трудова адаптація: первинна та вторинна. Входження та інтеграція. 

Керівна і виховна роль керівника та менеджера персоналу. Інструктаж. 

Наставництво. Швидкість трудової адаптації та фактори, що її зумовлюють.  

 

Тема 5. Оцінювання та атестація персоналу. Управління процесом 

розвитку та рухом персоналу 

Об’єктивна необхідність оцінювання персоналу в сучасній організації. 

Сутність та види оцінки персоналу. Критерії та методи оцінки персоналу. 

Інформаційні джерела. Оцінювання якості роботи різних категорій 

персоналу. Оцінка індивідуального вкладу. Оцінювання робітників і 

службовців: рівень кваліфікації, виконавська і трудова дисципліна, якісні 

показники роботи, дотримання правил техніки безпеки тощо. Оцінювання 

спеціалістів: рівень кваліфікації, творчість і винахідливість, ініціативність, 

виконавська і трудова дисципліна. Оцінювання керівників: рівень 

кваліфікації, відповідальність, готовність ризикувати, організаторські 

здібності, стиль управління, ініціативність, показники роботи підлеглих 

працівників.  

Атестація персоналу. Види атестацій. Призначення та зміст 

атестаційної комісії. Зміст атестації для різних категорій персоналу. 

Організація проведення атестації персоналу. Запобігання суб’єктивності, 

застосування комплексного підходу. Документальне супроводження 

атестації. Використання результатів атестації персоналу.  

Професійний розвиток персоналу. Виявлення та аналіз потреб 

персоналу. Поняття про трудову кар’єру та просування по службі. 

Психологічний аналіз особи працівника. Планування та управління 

службовою кар’єрою працівників. Моделі кар’єри: горизонтальна та 

вертикальна. Фактори, що визначають напрям та швидкість кар’єри. 

Створення відповідних умов для зростання. Методи соціального та 

морального впливу на персонал. Гуманізація праці, залучення до управління.  

Навчання персоналу. Інвестування в людину та його ефективність. 

Програми підготовки персоналу. Професійна підготовка, підвищення 

кваліфікації, перепідготовка. Післядипломна та додаткова освіта. 

Стажування. Аналіз системи багаторівневої освіти та перспектив 

професійного росту в Україні. Самоосвіта. Саморозвиток, 

самовдосконалення.  
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Управління мобільністю кадрів. Аналіз потреб та оцінка плану 

розвитку персоналу. Ротація кадрів як форма руху і підвищення кваліфікації 

працівників. Переміщення, переведення на іншу посаду, роботу.  

Планування та підготовка резерву. Формування внутрішнього резерву. 

Виявлення працівників з лідерським потенціалом. Особливості підготовки 

резерву управлінських кадрів. Наступник. Дублер. Розстановка персоналу за 

посадами. 

 

Тема 6. Управління процесом вивільнення персоналу. Соціальне 

партнерство в організації. Ефективність управління персоналом 

Причини та фактори вивільнення персоналу. Процедура звільнення. 

Форми звільнення: з ініціативи адміністрації та за власним бажанням. 

Аутсорсинг, аутплейсмент. Соціальні та виробничі критерії вибору 

працівників на звільнення. Соціальні гарантії.  

Типові порушення трудової та виконавської дисципліни, причини їх 

виникнення. Нещасні випадки. Дисциплінарний вплив.  

Управління плинністю кадрів. Необхідна та надлишкова плинність 

кадрів, фактори, що їх зумовлюють. Показники абсолютні та відносні. 

Розробка заходів з регулювання плинності персоналу. Вивчення та 

управління якістю трудового життя працівників організації. Управління 

безпекою персоналу. Організація навчання техніки безпеки та охорони 

здоров’я. Профілактичні та протиепідемічні заходи в управлінні персоналом. 

Соціальні партнери в організації: роботодавець і наймані працівники. 

Інтереси роботодавця і працівників: спільність і розбіжність, імовірність 

виникнення і загострення конфліктів. Соціальне партнерство як засіб 

узгодження інтересів роботодавця і працівників.  

Громадські організації. Роль профспілкової організації в 

представництві інтересів найманих працівників. Колективний договір як 

головний засіб зміцнення соціального партнерства. Сторони колективного 

договору. Зміст колективного договору. Колективні переговори, порядок 

укладання та реєстрації договору. Строк чинності колективного договору та 

контроль за його виконанням. Соціальна відповідальність менеджера перед 

суспільством, колективом та окремим працівником.  

Ефективність роботи персоналу: сутність та підходи. Методика оцінки 

ефективності. Методики оцінки за якістю та результатами праці. 

Взаємозалежність ефективності роботи підприємства від робот персоналу. 

Критерії ефективності Соціальна та економічна ефективність роботи 

персоналу. Порівняльна характеристика різних методів оцінки ефективності 

роботи персоналу  
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

  

  

А 90 – 100 

відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу з можливими незначними 

недоліками 

В 82-89 

дуже добре - достатньо високий рівень знань (умінь) 

в межах обов’язкового матеріалу без суттєвих 

(грубих) помилок 

С 75-81 
добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 

незначною кількістю помилок 

D 69-74 

задовільно – посередній рівень знань (умінь) із 

значною кількістю недоліків, достатній для 

подальшого навчання або професійної діяльності 

Е 60-68 
достатньо – мінімально можливий допустимий 

рівень знань (умінь) 

FX 35-59 

незадовільно з можливістю повторного 

складання – незадовільний рівень знань, з 

можливістю повторного перескладання за умови 

належного самостійного доопрацювання 

F 1-34 

незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни – досить низький рівень 

знань (умінь), що вимагає повторного вивчення 

дисципліни 

 

 

 

 

 

 

 


