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Зміст програми 
 

Історія управлінської думки та розвиток систем управління 
 

Еволюція поглядів на управління / менеджмент. Класична теорія 
менеджменту: науковий менеджмент; теорія організації; теорія 
бюрократії. Теорія адміністративної поведінки Г. Саймона. Сучасні 
напрями теоретичних досліджень, спрямованих на удосконалення 
розробок у сфері управління. 

Фактори, що визначають динаміку та спрямування еволюції систем 
управління. Порівняльний аналіз систем управління. Досвід розвитку 
систем управління у різних країнах. Інформаційні системи в управлінні 
організаціями. Сучасні наукові підходи до управління: традиційний, 
процесовий, системний, ситуаційний. 

 
Функції менеджменту 

 

Поняття функцій менеджменту. Особливості формування 
функцій менеджменту. Класифікація функцій менеджменту. 
Динамічний взаємозв’язок конкретних і загальних функцій. Механізм 
реалізації   функцій менеджменту. 

Сутність і зміст планування як функції менеджменту. Різновиди 
планування. 

Сутність функції організування та її місце в системі управління.  
Поняття та складові організаційної діяльності. 

Мотивування як загальна функція менеджменту. Взаємозв’язок 
потреб, спонукань, цілей і винагород працівника в процесі 
мотивування. Засоби мотиваційного впливу. Стимулювання праці: 
цілі, принципи, види, форми. 

Контролювання як загальна функція менеджменту. Принципи і 
цілі контролювання. Види управлінського контролю. 

 
Теорія і практика прийняття управлінських рішень 

 

Рішення як результат управлінської діяльності. Класифікація 
управлінських рішень Вимоги до управлінських рішень. Етапи 
процесу підготовки, прийняття та реалізації управлінського рішення. 
Методи підготовки та обґрунтування управлінського рішення. 
Реалізація управлінських рішень. Якість та ефективність 
управлінських рішень. 

 
Менеджмент персоналу  

 

Методологія менеджменту персоналу. Персонал організації як 
об’єкт менеджменту. Структура та функції підрозділів з управління 
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персоналом. 
Управління кар’єрою та професійно-посадовим просуванням 

управлінських кадрів. Лідерство в організації: типи та моделі. 
Діалектика взаємозв’язків лідера та послідовників. 

Кадрова політика організації. Інструментарій проведення 
кадрового аудиту; аудиту кадрової служби, груп.  

Визначення якісної та кількісної потреби у персоналі. 
Організація набору та відбору персоналу. Регулювання трудової 
діяльності персоналу. Мотиви та стимули до праці. Оцінювання та 
атестація персоналу. Управління рухом та розвитком персоналу 
організації. Управління процесом вивільнення персоналу. Соціальне 
партнерство в організації.  

Бюджетування витрат на персонал. Ефективність менеджменту 
персоналу. 

 
Операційний менеджмент 

 

Сутність операційного менеджменту. Операційна стратегія як 
основа проектування операційної системи. Операційна система 
організації: поняття, склад та види. Операційна діяльність: ресурси, 
процеси та результати. Управління процесом проектування операційної 
системи. Управління поточним функціонуванням операційної системи. 
Управління результативністю операційної діяльності. 
 

Стратегічне управління (менеджмент) 
 

Концептуальні засади теорії стратегічного управління. Еволюція 
поняття «стратегія». Концепція 5 «П» стратегій Г. Мінцберга. Рівні 
стратегічних рішень та типологія стратегій організації. Етапи 
стратегічного управління та особливості формування стратегії 
організації. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища організації. 
Стратегічний потенціал підприємства та формування його конкурентних 
переваг. Ключові компетенції та ресурси як основні носії 
конкурентних переваг організації. Ключові фактори успіху. 
Портфельні стратегії та управління стратегічною позицією 
організації. Генерування стратегій й умови їх реалізації. Стратегічний 
контроль у процесі стратегічних перетворень в організації. 

 
Корпоративне управління 

 

Учасники корпоративних відносин та органи корпоративного 
управління. Моделі та міжнародні стандарти корпоративного управління. 
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Організаційний та економічний механізми корпоративного управління. 
Тактичне і стратегічне управління корпораціями. Управління 
корпоративними витратами. Звітність та контроль в системі 
корпоративного управління. Управління державними корпоративними 
правами. Ефективність та якість корпоративного управління. 

 
Глобальний та кроскультурний менеджмент 

 

Організація та управління багатонаціональними корпораціями. 
Стратегії конкуренції на іноземних для організацій ринках. Міжнародні 
альянси та мережі. Злиття та поглинання у міжнародному бізнесі. 
Особливості управління персоналом в умовах ведення міжнародного 
бізнесу.  

Проблеми кроскультурної взаємодії та управління кроскультурними 
колективами. Культурні розбіжності в стилі управління. Розпізнавання 
культури організації. Теорія мотивації в багатокультурному 
середовищі. 

 
Креативний менеджмент та управління знаннями 

 

Сутність та завдання креативного менеджменту. Управління 
креативною організацією. 

Творчий потенціал особистості та його оцінювання. Джерела 
виникнення креативних ідей на підприємстві. Критерії вибору методів 
генерування ідей. Мотивація креативності персоналу. Підходи до 
креативного навчання персоналу. Керівник організації як лідер 
креативного менеджменту. 

Знання як стратегічний актив організації. Стратегічні, операційні та 
специфічні знання організації. Явні та неявні знання. Моделі управління 
знаннями. 

 
Інвестиційна та інноваційна діяльність підприємства 

 

Економічна сутність, форми та напрямки інвестиційної діяльності 
підприємств (об’єднань). Класифікація інвестицій підприємства. Методи 
вивчення макроекономічних показників розвитку інвестиційного ринку. 
Оцінка та прогнозування інвестиційної привабливості країн, регіонів, 
галузей, підприємств. Розробка бізнес-планів реальних інвестиційних 
проектів. Методи оцінки ефективності інвестицій. 

Інноваційна діяльність підприємства: зміст, види та напрями. 
Особливості державного регулювання інноваційної діяльності. 
Інноваційний розвиток підприємства як економічна категорія. Типи та 
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моделі інноваційного розвитку підприємства, їх особливості. Поняття 
інноваційного потенціалу. Інновації, їх класифікація. Інноваційний 
процес, його характеристики, складові і закономірності. Еволюція 
управління дослідженнями і розробками. Інноваційний проект як об'єкт 
управління. Особливості інноваційних проектів та їх життєвих циклів. 
Основні стадії і етапи інноваційного проекту.  

 
Управління проектами 

 

Управління проектами в системі менеджменту організації. 
Професійні стандарти з управління проектами, програмами та 
портфелями проектів. Обґрунтування проекту. Планування проекту. 
Управління часом виконання проекту. Планування ресурсного 
забезпечення проекту. Контролювання виконання проекту. 
Управління ризиками проектів. Управління якістю проекту. 
Управління персоналом у проектах. Процедури закупівлі у процесі 
управління проектами. 

 
Управління конкурентоспроможністю та ризиками 

 

Теорія конкуренції: основні поняття та положення. Засоби та 
форми конкурентної боротьби. Види конкурентних протиріч, 
визначення та класифікація конкурентів. Поняття інтенсивності 
конкуренції та методичні підходи до її визначення.  

Конкурентна політика підприємства. Поняття, показники та 
критерії оцінки конкурентоспроможності підприємства. Методи 
оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства. Прогнозування 
та зміцнення конкурентоспроможності підприємства.  

Сутність та різновиди ризиків в підприємницькій діяльності. 
Управління ризиком: сутність, принципи та методологія здійснення. 
Поняття та організація системи ризик-менеджменту на підприємстві. 
Методи оцінки ризикованості діяльності підприємства та окремих 
видів ризиків. Шляхи та заходи щодо профілактики та мінімізації 
рівня ризиків: загальна характеристика та критерії вибору. 

 
Антикризове управління в системі менеджменту організації 

 

Стадії розвитку кризи та їх економічні індикатори. Фактори, що 
обумовлюють виникнення та розвиток кризових явищ в організації. 

Банкрутство як результат розвитку кризових явищ в діяльності 
підприємства. Інститут банкрутства як інструмент реформування 
економіки, його призначення та функції. 
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Сутність, мета, завдання та принципи антикризового управління 
підприємством. Розвиток моделей антикризового управління. 

Суб’єкти антикризового управління та вимоги до них. Етапи 
антикризового управління підприємством.  

Ліквідація підприємства: сутність, наслідки, правове 
регулювання.  Методичне забезпечення аналізу зобов’язань 
неплатоспроможного підприємства. Сутність, цілі та завдання 
розробки антикризової програми підприємства. Антикризовий 
інструментарій підприємства та його характеристика. Критерії та 
показники завершення санації. 
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