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ПЕРЕДМОВА 
Метою вивчення дисципліни «Менеджмент» є формування системи базових знань у 

сфері менеджменту, розуміння концептуальних засад системного управління 

підприємствами та організаціями, здатності працювати у команді, набуття вмінь розробки 

й прийняття управлінських рішень, використовуючи відповідні методи та інструментарій 

для їх обґрунтування.  

Завданням вивчення дисципліни «Менеджмент» є набуття знань з питань: 

теоретичних та методологічних основ менеджменту; системного і комплексного підходу до 

управління підприємством; інституційних рівнів та організаційних структур управління; 

методів організації виробництва; форм і методів менеджменту; оцінки ефективності 

менеджменту; вивчення методів використання базових інструментів управління 

організаціями; вивчення впливу різних факторів на ефективність системи управління 

організацією; вироблення у студентів практичних умінь та навичок управлінської 

діяльності; сприяння дослідницькій діяльності, розвиток самостійності та відповідальності 

студентів. 

Місце дисципліни «Менеджмент» в структурно-логічній схемі підготовки 

здобувачів вищої освіти:  

Пререквізити Кореквізити Постреквізити 

Мікроекономіка  Економічний аналіз  Економіка праці і 

соціально-трудові 

відносини 
Макроекономіка  Економіка підприємства 

Політична економія Фінансовий аналіз 

Історія економіки та 

економічної думки 

Маркетинг Виробнича практика 

Навчальна практика Виробнича практика Підсумкова атестація 

Компетентності, яких набувають студенти в результаті вивчення дисципліни 

«Менеджмент»:  

Загальні:  
ЗК 03. Здатність планувати та управляти часом. 

ЗК 09. Здатність бути критичним і самокритичним.  

ЗК 10. Здатність працювати в команді.  

ЗК 11. Здатність спілкуватися з представниками інших професій, груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).  

Спеціальні:  

СК08. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи 

та страхування.  

СК09. Здатність здійснювати ефективні комунікації.  

СК10. Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні 

рішення. 

Програмні результати навчання з дисципліни «Менеджмент»: 

ПР11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у 

сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ПР12. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, 

проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності.  

ПР17. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку. 

ПР18. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у 

дослідженнях та професійному спілкуванні. 

ПР20. Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані 

фінансові рішення. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

 

Змістовий модуль 1. Поняття і сутність менеджменту 

Тема 1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту 

1. Поняття організації. 

3. Визначення та суть менеджменту. 

3. Предмет, об'єкт і суб'єкт менеджменту. 

4. Принципи менеджменту. 

5. Види менеджменту. 

 

Тема 2. Історія розвитку менеджменту 

1. Історичні передумови виникнення менеджменту. 

2. Школа наукового управління. 

3. Класична (адміністративна) школа в менеджменті. 

4. Біхевіористська школа в менеджменті (школа поведінкових наук). 

5. Теорія «ідеальної бюрократії» 

6. Розвиток управлінської науки в Україні. 

 

Тема 3. Менеджер у соціально - економічній системі 

1.  Управлінська праця як складова управлінської діяльності. 

2.  Функціональний аналіз діяльності менеджера. 

3.  Управлінські ролі менеджера. 

4.  Вимоги, які пред'являються до сучасного менеджера. 

 

Тема 4. Організації як об'єкти управління 

1. Сутність організації. Формальні  і неформальні організації. 

2.  Види організацій та їх основні характеристики. 

   3.  Внутрішнє середовище організації та взаємозв'язок його елементів. 

4.  Зовнішнє середовище організації. 

 

Змістовий модуль 2. Функції менеджменту 

Тема 5. Планування як функція менеджменту 

1.Сутність планування як функції управління. 

2.Сутність стратегічного планування. 

3.Формулювання стратегії. 

4.Надання стратегії конкретної форми. 

 

Тема 6. Організація менеджменту 

1. Поняття організації. 

2. Поняття організаційної структури управління виробництвом. 

 3. Основні типи структур управління виробництвом. 

4. Делегування, повноваження та відповідальність. 

 

Тема 7. Мотивування як загальна функція менеджменту 

1.  Поняття та види мотивації. 

2.  Змістові теорії мотивації. 

3.  Процесні теорії мотивації. 

4.  Економічні мотиви діяльності людей. 
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5.  Неекономічні методи мотивації. 

 

Тема 8. Контролювання, як загальна функція менеджменту 

1. Поняття контролю, об’єкт, виконавець, наслідки та завдання. 

2. Принципи контролю. 

3. Види контролю. 

 

Змістовий модуль 3. Керівництво як об’єднувальна функція менеджменту 

 

Тема 9. Управлінські рішення в менеджменті 

1. Поняття і моделі прийняття рішень. 

2. Процес прийняття рішень. 

3. Методи творчого пошуку альтернативних варіантів. 

4. Класифікація методів обґрунтування управлінських рішень. 

5. Інструменти обґрунтування управлінських рішень. 

6. Обґрунтування рішень в умовах невизначеності. 

 

Тема 10. Внутрішньоорганізаційний обмін  інформацією. Комунікації в менеджменті 

1.  Інформаційне забезпечення управлінської праці. 

2. Поняття і роль комунікації 

3. Ділові наради - важливий елемент управлінської діяльності менеджера. 

4.  Методика проведення ділових нарад. 

5.  Форми проведення нарад. 

 

Тема 11. Управління групами і командами 

1.Типи груп і команд в організації 

2.Сучасні моделі управління формальними і неформальними групами 

3.Управління конфліктами в організації 

4.Способи активізації роботи груп і команд 

 

Тема 12. Влада і лідерство в менеджменті 

1. Влада і відповідальність 

2. Типи влади 

3. Типи лідерства в менеджменті 

 

МОДУЛЬ 1 

 

Змістовий модуль 1. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

ТЕМА 1: Сутність, роль та методологічні основи менеджменту 

План: 

1. Поняття організації. 

3. Визначення та суть менеджменту. 

3. Предмет, об'єкт і суб'єкт менеджменту. 

4. Принципи менеджменту. 

5. Види менеджменту. 

 

Основні поняття і терміни: Менеджмент. Управління. Організація. Мистецтво 

управління. Екологічний менеджмент. Міжнародний менеджмент. Стратегічний 

менеджмент. Ситуаційний менеджмент. Виробничий (операційний) менеджмент. 
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Принципи менеджменту. Предмет, об'єкт і суб'єкт менеджменту. Сфери менеджменту. Рівні 

менеджменту. 

Питання для обговорення: 

1.  Дати визначення таким термінам: «управління», «суб'єкт управління», «об'єкт 

управління», «менеджмент». 

2. Чим відрізняється суб'єкт управлінської діяльності від об'єкта управління? 

3. Порівняйте поняття «управління» та «менеджмент». Яке з них, на ваш погляд, більш 

широке? 

4. Діяльність кого з перелічених нижче осіб можна віднести до менеджменту: капітан 

корабля, міністр, учасник загальних зборів акціонерів, викладач у студентській групі, 

президент компанії, антрепренер рокзірки, керівник космічного польоту? 

5.  Як ви вважаєте, які елементи на вході та виході відкритої системи є найбільш важливими 

та чому? 

6. Проаналізуйте різні визначення менеджменту та сформулюйте власне цього поняття. 

7. Охарактеризуйте менеджмент як процес управління. 

8. Які елементи формують рівні управління? 

9. У чому полягає мистецтво менеджменту? 

10. Охарактеризуйте основні відмінності між категоріями «менеджмент» і 

«управління». 

11. Які складові формують предмет менеджменту? 

 

 

Аналітична вправа 1 

Мистецтво управління. В управлінні, як і в будь-якому виді людської діяльності, є 

щось таке, що не піддається кількісному аналізу. Оце «щось таке» належить до мистецтва 

управління. Обґрунтування мистецтва управління, яким володіють лише окремі люди, є 

частинкою науки управління. З іншої сторони, оволодіти мистецтвом будь-якої професії, у 

тому числі й професії управлінця- менеджера, можна тільки за допомогою пізнання науки 

управління. 

Видатний менеджер нашої епохи Лі Яккока, пройшовши через складний і цікавий 

шлях пізнання науки та практики управління, зміг сформулювати такі підходи до 

оволодіння мистецтвом управління: 

1. Уміння контактувати з людьми - оце все і вся. 

2. Щоб мати успіх у бізнесі, як і скрізь, саме основне - це вміти зосе-редитись і 

раціонально використовувати свій час. 

3. Тому, хто хоче стати спеціалістом у галузі вирішення будь-яких завдань в 

бізнесі, необхідно насамперед навчитися визначати пріоритети. 

4. Необхідно регулярно задавати декілька запитань своїм провідним 

працівникам: 

- Які завдання Ви ставите собі на найближчі три місяці? 

- Які Ваші плани, пріоритети, надії? 

- Що Ви збираєтесь зробити для їх здійснення? 

5. Регулярно, раз у три місяці, кожен менеджер повинен сісти за стіл поруч із 

своїм безпосереднім керівником, щоб підбити підсумки зробленого і визначити цілі на 

наступний квартал. 

6. Повинен бути порядок письмового викладу будь-якої ідеї - це перший крок 

до втілення її в життя. 

7. Інколи необхідно піти на ризик, а потім виправляти помилки, які були 

допущені. 

8. Найважливіші рішення в корпораціях фактично приймаються не 

колективними органами, не комітетами, а окремими особами. 
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9. Менеджери повинні не тільки вміти приймати своєчасні рішення, їм належить 

також роль мотиватора. 

10. Єдиний спосіб настроїти людей на енергійну діяльність — це спілкуватися з 

ними. 

11. Якщо хочете людину похвалити, зробіть це в письмовій формі, а коли хочете 

його висварити, краще зробіть це по телефону. 

12. Не старайтеся виконувати роботу, яку повинні робити інші. 

13. Головною причиною, через яку здібні люди не можуть зробити кар'єру, є те, 

що вони погано контактують зі своїми колегами. 

14. Більшість людей не читає цілком газетні матеріали, а обмежується 

заголовками і підзаголовками. Звідси наслідок — ті, хто їх формулює, має великий вплив 

на сприйняття новин читачами. 

15. Єдине, чим володіє людина, - це здатність роздумувати, це її здоровий глузд. 

Це її єдина реальна перевага перед мавпою. 

16. Помилки роблять всі. Біда в тому, що більшість людей просто не хоче їх 

відкрито признавати. 

17. Якщо дійсно віриш у те, що ти робиш, варто наполегливо добиватися свого, 

навіть перед перешкодами, які виникають. 

 

Завдання до аналітичної вправи 

Зазначте, чи згодні або не згодні ви із підходами Лі Яккоки до оволодіння 

мистецтвом управління, відповідь обґрунтуйте.  

 
 

Аналітична вправа 2 

 

Завдання менеджерів є: 

- формулювання цілей організації і підрозділів; 

- координація роботи нижчих керівників; 

- взаємодія організації із зовнішнім середовищем; 

- безпосередня організація і керівництво працівниками, які зайняті основною 

діяльністю; 

- розроблення довгострокових планів; 

- контроль використання сировини і обладнання; 

- розроблення короткострокових планів; 

- керівництво окремими спеціалізованими підрозділами; 

- адаптація організації до змін зовнішнього середовища. 

Завдання до аналітичної вправи 

Розподіліть основні завдання менеджерів за рівнями управління щодо наступних 

посад: інспектор, керівник підрозділу, голова правління, службовець секретаріату, 

координатор, директор виробництва, керівник відділу, керівник виконавчої влади, член 

ради директорів, працівник відділу кадрів, віце-президент, комерційний директор, 

кваліфікований робітник, майстер, бригадир, головний бухгалтер, президент, директор 

заводу, продавець. 
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ІНТЕГРАЛЬНИЙ ТЕСТ 

ОЦІНКА СВОЇХ ОСОБИСТИХ ОБМЕЖЕНЬ  

(M. WOODCOCK, D.FRAПCIS) 

 

Корисно оцінити свої можливості в ролі керівника і виконати інтегральний тест. Тест 

складається з трьох підрозділів: 

• «Аналіз своїх обмежень» («Ви самі»), у якому вам слід дати власну оцінку своїм 

сильним і слабким сторонам як керівника; 

• «Робота», де ви проаналізуєте посаду, яку займаєте зараз, з погляду необхідності для 

її виконання тих або інших якостей керівника; 

• «Інші», коли оцінку ваших сильних і слабких сторін дадуть обрані вами експерти 

(ваші колеги, співробітники або керівники). 

Виконання цього тесту виявить для вас багато проблем, поставить багато питань. 

Виникне потреба в раді доброзичливої і компетентної людини. Тому, перед тим , як 

приступити до тестів, знайдіть таку людину і домовтеся з нею про допомогу. Періодично 

обговорюйте з ним хід справи, намагайтеся не відкладати «на майбутнє» уживання заходів 

по уже виявлених обмеженнях. 

1 етап - тест «Ви самі» 

ИНСТРУКЦІЯ: 

1. Попередньо уважно прочитайте інструкції. 

2. Зробіть декілька ксерокопій таблиці відповідей (таблиця 1). Один примірник 

використовуйте при роботі над першим поділом тесту для запису своїх відповідей. 

Примірники, що залишилися, (чотири або більше) ви використаєте пізніше.  

3. Спочатку відповідайте на питання і тільки після цього проводіть аналіз результатів. 

4. Старанно обміркуйте свої результати, щоб оцінити, наскільки вони обгрунтовані. 

Отже, перед вами 110 тверджень. Прочитавши кожне з них, перекресліть квадрат із 

відповідним номером у таблиці 1, якщо ви почуваєте, що твердження справедливе стосовно 

вас. Якщо ні –  лишіть клітину порожньою. 

Цифри в таблиці 1 відповідають номерам питань. Спочатку заповніть першу строчку, 

рухаючись зліва праворуч, потім другу строчку і т.д. Будьте уважні, не пропускайте 

тверджень. 

Якщо яке з них викликає у вас сумніви, подумайте і відповідайте як можна більш 

правдиво. 

1. Я добре справляюся з труднощами, властивими моїй роботі. 

2. Мені ясна моя позиція по принципово важливих питаннях. 

3. Коли необхідно приймати важливі рішення про моє життя, я дію рішуче. 

4. Я вкладаю значні зусилля у свій розвиток. 

5. Я спроможний ефективно вирішувати проблеми. 

6. Я часто експериментую з новими ідеями, відчуваю їх. 

7. Мої погляди звичайно приймаються в увагу колегами, і я часто впливаю на те, які 

рішення вони приймають. 

8. Я розумію принципи, що лежать в основі мого підходу до керування. 

9. Мені неважко домогтися ефективної роботи підлеглих. 

10. Я вважаю себе гарним наставником для підлеглих. 

11. Я добре головую на нарадах, добре проводжу їх. 

12. Я піклуюся про своє здоров'я. 

13. Я іноді прошу інших висловитися про мої основні підходи до життя і роботи. 

14. Якби мене запитали, я, безумовно, зміг би описати, що я хочу зробити у своєму 

житті. 
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15. Я маю значний потенціал для подальшого навчання і розвитку. 

16. Мій підхід до рішення проблем систематизований. 

17. Про мене можна сказати, що я знаходжу задоволення в перервах. 

18. Я звичайно успішно впливаю на інших людей. 

19. Я переконаний, що обрав ефективний стиль керування. 

20. Мої підпорядковані цілком мене підтримують. 

21. Я вкладаю багато зусиль у розвиток моїх підлеглих. 

22. Я вважаю, що методики підвищення ефективності груп важливі і для підвищення 

моєї власної ефективності в роботі. 

23. Я готовий, якщо потрібно, йти на непопулярні міри. 

24. Я рідко віддаю перевагу більш легкому рішенню перед тим рішенням, яке напевне 

є вірним. 

25. Моя робота й особисті цілі багато в чому взаємно доповнюють одне одного. 

26. Моє фахове життя часто супроводжується хвилюваннями.  

27. Я регулярно переглядаю цілі моєї роботи. 

28. Мені здається, багато хто менше винахідливий, чим я. 

29. Перше враження, що я роблю, звичайно гарне. 

30. Я сам починаю обговорення моїх управлінських слабин і сильних сторін, я 

зацікавлений у зворотньому зв'язку у цій сфері. 

31. Мені вдається створювати добрі стосунки з підпорядкованими. 

32. Я присвячую достатньо часу оцінці того, що потрібно для розвитку підлеглих. 

33. Я розумію принципи, що лежать в основі розвитку ефективних груп.  

34. Я ефективно розподіляю свій час. 

35. Я звичайно твердий у принципових питаннях. 

36. З першою нагодою я намагаюся об'єктивно оцінити свої досягнення. 

37. Я постійно ринуся до нового досвіду. 

38. Я справляюся зі складною інформацією кваліфіковано і чітко. 

39. Я готовий пройти період із непередбаченими результатами заради іспиту нової 

ідеї. 

40. Я б описав себе як людину, упевнену в собі. 

41. Я вірю в можливість зміни відношення людей до їхньої роботи. 

42. Мої підпорядковані роблять усе можливе для організації. 

43. Я регулярно проводжу оцінку роботи свій підлеглих. 

44. Я працюю над створенням атмосфери відкритості і довіри в робочих групах. 

45. Робота не робить негативного впливу на моє приватне життя, 

46. Я рідко роблю щось всупереч моїм переконанням. 

47. Моя робота вносить важливий внесок в одержання задоволення від життя. 

48. Я постійно ринуся до встановлення зворотнього зв'язку із оточуючими з приводу 

моєї роботи і спроможностей. 

49. Я добре складаю плани. 

50. Я не гублюся і не здаюся, якщо рішення не знаходиться одразу. 

51. Мені легко вдається встановлювати взаємовідносини з оточуючими. 

52. Я розумію, що зацікавлює людей у гарній роботі. 

53. Я успішно справляюся з передачею повноважень. 

54. Я спроможний установлювати зворотній зв'язок із моїми колегами і підлеглими і 

ринуся до цього. 

55. Між колективом, що я очолюю, і іншими колективами в організації існують 

відношення здорового співробітництва. 

56. Я не дозволяю собі перенапружуватися на роботі. 

57. Час від часу я старанно переглядаю свої особисті цінності. 

58. Для мене важливо почуття успіху. 

59. Я приймаю виклик із задоволенням. 
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60. Я регулярно оцінюю свою роботу й успіхи. 

61. Я упевнений у собі. 

62. Я взагалі впливаю на поводження оточуючих. 

63. Керуючи людьми, я беру під сумнів устояні підходи. 

64. Я заохочую ефективно працюючих підлеглих. 

65. Я вважаю, що важлива частина роботи керівника складається в проведенні 

консультацій для підлеглих; 

66. Я вважаю, що керівникам не обов'язково постійно бути лідерами у своїх 

колективах. 

67. В інтересах свого здоров'я я контролюю те, що п'ю й їм. 

68. Я майже завжди дію у відповідності зі своїми переконаннями. 

69. У мене гарне порозуміння з колегами по роботі. 

70. Я часто думаю над тим, що не дає мені бути більш ефективним у роботі, і дію у 

відповідності зі зробленими висновками. 

71. Я свідомо використовую інших для того, щоб полегшити рішення проблем. 

72. Я можу керувати людьми, що мають високі інноваційні спроможності. 

73. Моя участь у зборах звичайно вдала. 

74. Я різними засобами домагаюся того, щоб люди з мого колективу були 

зацікавлені в роботі. 

75. У мене рідко бувають дійсні проблеми у відношеннях із підпорядкованими. 

76. Я не дозволяю собі упустити можливості для розвитку підлеглих. 

77. Я домагаюся того, щоб ті, ким я керую, ясно розуміли цілі роботи колективу. 

78. Я в цілому почуваю себе енергійним і життєрадісним. 

79. Я вивчав вплив мого розвитку на мої переконання. 

80. У мене є чіткий план особистої кар'єри. 

81. Я не здаюся, коли справи йдуть погано. 

82. Я упевнено почуваю себе вирішуючи проблеми. 

83. Виробітка нових ідей не складає праці для мене. 

84. Моє слово не розходиться зі справою. 

85. Я вважаю, що підлеглі мають сперечатися щодо управлінських рішень. 

86. Я вкладаю достатні зусилля у визначення ролей і задач моїх підлеглих. 

87. Мої підпорядковані розвивають необхідні їм навички. 

88. Я маю навички, необхідні для створення ефективних робочих груп. 

89. Мої друзі підтвердять, що я стежу за своїм добробутом.       

90. Я рад обговорити свої переконання з оточуючими. 

91. Я обговорюю свої довгострокові плани з оточуючими. 

92. «Відкритий, що легко пристосовується» - це гарний опис мого характеру. 

93. Я притримуюся в цілому послідовного підходу до рішення проблем. 

94. Я спокійно ставлюся до своїх помилок, не засмучуючись через них 

95. Я вмію слухати інших. 

96. Мені добре вдається розподілити роботу між оточуючими. 

97. Я переконаний, що у важкій ситуації мені забезпечена повна підтримка тих, ким я 

керую. 

98. Я спроможний давати гарні поради. 

99. Я постійно намагаюся поліпшити роботу моїх підлеглих. 

100. Я знаю, як справлятися зі своїми емоційними проблемами. 

101. Я зіставляв свої цінності з цінностями організації в цілому. 

102. Я звичайно досягаю того, до чого ринуся. 

103. Я продовжую розвивати і нарощувати свій потенціал. 

104. У мене зараз не більше проблем, і вони не більш складні, чим рік тому. 

105. У принципі, я ціную нешаблонне поводження на роботі. 

106. Люди серйозно ставляться до моїх поглядів. 
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107. Я упевнений в ефективності моїх методів керівництва. 

108. Мої підпорядковані з повагою ставляться до мене як до керівника. 

109. Я вважаю важливим, щоб хтось ще міг справитися з моєю роботою. 

110. Я упевнений у тому, що в групі можна досягти більшого, ніж порізно. 

 

Підрахуйте число перекреслених клітин у стовпчиках і запишіть число у відповідній 

клітині результату таблиці 1, потім переходьте до таблиці підрахунку результатів (таблиця 

2). 

Таблиця 1 

1 2 3 4 5 6 7 8  9  10  11 

 12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 

 23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 

 34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 

 45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55 

 56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66 

 67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77 

 78  79  80  81  82  83  84,  85  86  87  88 

 89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99 

 100  101  102  104  105  106  106  107  108  109  110 

А В С D Е F G Н I J К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Впишіть підсумкові числа з таблиці 1 у другий стовпчик («Ваш результат») таблиці 

2 (відповідно латинським буквам А, В, С и т.д.). 

У четвертому стовпчику («Ранг») привласніть найбільшому числу з другого стовпчика 

ранг 1, другому – 2 і так далі. Найменший результат одержить ранг 11. Заповніть стовпчик 5 

(«Обернений ранг»), надаючи найменшому числу в стовпчику 2 ранг 1 і так далі. Найвищий 

результат одержить ранг 11. 

 

Таблиця 2 

 

 

 

 

 Ваш 

резуль- 

тат 

 

Сильні сторони 

 

 

 

Ранг 

 

 

Зворотній 

ранг 

 

Обмеження 

 

 

1 2 3 4 5 6 

А 

 

 

 

 

 

 Спроможність 

управляти собою 

 

 

 

 

 

 Невміння управляти 

собою 

В 

 

 

 

 

 

Чіткі цінності 

 

 

 

 

 

 

 

Розмитість особистих 

цінностей 

С  

 
 Чіткі особисті цілі  

 

 

 
Неясні особисті цілі 

D 

 

 

 

 

 

 Саморозвиток , що 

продовжується 

 

 

 

 

 

 

 Зупинений 

саморозвиток 

      

Усього 

перекреслено по 

стовпчиках 
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Продовження табл. 2 

Е 

 

 

 

 

 

 

 

Гарні навички 

рішення проблем 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недостатні 

навички вирішувати 

проблеми 

F 

 

 

 

 

 

Творчий підхід 

 

 

 

 

 

 

 Хиба творчого підходу 

G 

 

 

 

 

 

Уміння впливати на 

людей 

 

 

 

 

 

 

 Невміння впливати на 

людей 

H 

 

 

 

 

 

 

 

Розуміння 

особливостей 

управлінської 

праці 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недостатнє  

розуміння особливостей 

управлінської праці 

I 

 

 

 

 

 

Спроможність 

керувати 

 

 

 

 

 

 

Слабкі навички 

керівництва 

J  

 
 Уміння навчати  

 

 

 
Невміння навчати 

К 

 

 

 

 

 

Уміння організувати 

групову роботу 

 

 

 

 

 

 

Низька здатність 

формувати колектив 

 

Заповніть таблицю 3. 

У стовпчик «Мої сильні сторони» увійдуть поділи роботи, у яких ви майже не маєте 

труднощів, у стовпчик «Особисті обмеження» - області, що потребують першочергової 

уваги. 

Таблиця 3 

Мої сильні сторони  Мої обмеження 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

 Впишіть номера 1, 2, 3 із стовпчика «Ранг»  Впишіть номера 1, 2, 3 із стовпчика 

«Обернений ранг» 

 

Визначення обмежень менеджера 

А. 1. Невміння управляти собою: 

                 Нездатність максимально використовувати свій час, енергію й уміння; 

нездатність протистояти стресам сучасного життя керівника. 

В. 2. Размиті особисті цінності: 

      Неясність у відношенні власних цінностей; наявність цінностей, що не 

узгодяться із сучасним трудовим і особистим життям. 

С. 3. Неясні особисті цілі: 

       Неясність у відношенні цілей свого особистого або трудового життя; наявність 

цілей, що несумісні із сучасною роботою і життям. 

D. 4. Зупинений саморозвиток: 
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       Недостатня націленість, спроможність і готовність піднятися до рівня нових 

вимог і можливостей. 

Е. 5. Недостатність навичок вирішувати проблеми: 

      Недостача стратегій і спроможностей по прийняттю рішень для сучасних 

проблем. 

F. 6. Хиба творчого підходу: 

      Недостатнє уміння генерувати в достатній кількості нові ідеї; невміння 

скористатися новими ідеями. 

G. 7. Невміння впливати на людей: 

         Вплив на людей недостатній, щоб домогтися від них виконання зобов'язань, 

одержати допомогу або змінити їхні рішення. 

Н. 8. Недостатнє розуміння особливостей управлінської праці: 

         Недостатнє розуміння мотивації людей до роботи; уявлення про лідерство 

застарілі, антигумані або неадекватні. 

I. 9. Слабкі навички керівництва: 

      Недостатність практичної спроможності домагатися результатів за допомогою 

зусиль інших співробітників, 

J. 10. Невміння навчати: 

        Недостатня спроможность або бажання допомогти іншим у їхньому розвитку і 

розширенні потенціалу. 

К. 11. Низька спроможність формувати колектив: 

          Нездатність допомогти групам співробітників або командам у їхньому розвитку 

й удосконалюванні. 

Отже, ви одержали свою власну оцінку своїх сильних і слабких сторін. Проте, не 

виключено, що ви «перехвалили» або, навпаки, недооцінили себе. 

 

 

Рекомендована література: 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 20. 

 

 

ТЕМА 2. Історія розвитку менеджменту 

 

План: 

1.  Наукові погляди, що передували класичній теорії. 

2. Школа наукового управління. 

3. Школа адміністративного управління. 

4. Теорія бюрократії. 

5. Біхевіористська теорія. 

6. Сучасні підходи до менеджменту. 

 

Основні поняття і терміни: Управління. Школи менеджменту. Ідеальна бюрократія. 

Класична школа. Адміністративна школа. Школа поведінкових наук. Сучасні підходи до 

менеджменту. Процесний підхід. Ситуаційний підхід. Системний підхід. Теорія хаосу. 

 

Питання для обговорення: 

1. Що було історичною передумовою становлення сучасного менеджменту? 

2. Розкрийте етапи генези менеджменту через зміст його основних положень. 

3. Охарактеризуйте основні ідеї управління, які належать Сократу, Аристотелю та 

Платону. 

4. Сформуйте основні принципи школи наукового управління. 

5. У чому полягає сутність школи адміністративного управління? 
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6. Охарактеризуйте спільні та відмінні риси класичної та поведінкової шкіл 

управління. 

7. Розкрийте особливості створення кількісної школи. 

8. Що слугує базисом для досліджень у кількісній школі управління? 

9. Охарактеризуйте спільні та відмінні риси менеджерів за націонал ьними ознаками. 

10. Охарактеризуйте пріоритетні напрями розвитку сучасного менеджменту. 

11.  Які ідеї управлінських концепцій першої половини XX ст. можна використати 

сьогодні без змін? 

12.  Які з розглянутих концепцій ви вважаєте найбільш цікавими та оригінальними? Чому? 

13. Які положення з цих концепцій можна використати сьогодні в сфері державного 

управління? 

14.  Що загального у вітчизняних та зарубіжних концепціях управління? 

15.  Як ви вважаєте, чи однакове розуміння менеджменту в вітчизняній та зарубіжній 

літературі? 

 

Ситуація для аналізу 1 

Сандра Башен, генеральний менеджер великої торговельної мережі, зустрічалася зі 

своїми людьми щомісяця. Вона любила ці зустрічі й розглядала їх як нагоду обмінятися 

ідеями та думками з будь-якої проблеми, що виникала протягом місяця. Під час однієї з 

таких зустрічей вона підняла питання про системний підхід до менеджменту. Нещодавно 

вона вичитала щось таке і відчувала, що це можна використати в її магазинах. Ось що вона 

сказала у розмові зі своїми працівниками: «Я хотіла б, щоб ви почали думати про ваш 

підрозділ як про систему. Це нова ідея в менеджменті, причому дуже цікава». Один із 

керуючих спитав Башен, що вона має на увазі під словом «система». Тоді Сандра Башен 

відповіла: «Система - це група пов'язаних між собою речей, кожна відчуває вплив інших і 

може сама на них впливати. Це як тіло людини, атака на будь-яку частину відчувається в 

інших місцях, оскільки тіло – це система. Організація те саме: якщо щось трапилось з 

якимось підрозділом, то це впливає і на інші. Вам слід поглиблено вивчити цю тему, я 

потурбуюся, щоб мій секретар розіслав вам необхідні матеріали». На цьому збори було 

завершено, більшість керуючих відправились на ланч і там обговорювали слова Башен: 

• Слухай, Біл, хотів би я знати, що воно таке – система? Це слово просто засіло в 

мене. 

•  Не бери дурного в голову, Семе, я сам цього не знаю і думаю, що ніхто з присутніх 

не зрозумів слова місіс Башен. Коли її секретар надішле необхідні матеріали, ми, може, 

щось второпаємо, а поки -не турбуйся. Я думаю, що місіс Башен кидає нові ідеї ще до того, 

як вона зрозуміє їх сама. 

 

Запитання 

1.  Що означає системний підхід до управління? 

2. Чи зрозуміла Башен системну концепцію? 

3.  Що потрібно знати людині, щоб зрозуміти системний підхід до менеджменту? 

 

Ситуація для аналізу 2 

 

До консалтингової фірми звернулася машинобудівна компанія «Кофін Крафтс». 

Рада директорів компанії на своєму квартальному засіданні вирішила вжити заходів щодо 

покращення виробництва. Протягом останніх шести кварталів прибуток неухильно 

знижувався. Обсяг реалізації був вищим, ніж звичайно, але собівартість, безперечно, 

вийшла з-під контролю. Консультанти провели десять тижнів, перевіряючи діяльність 

фірми. Була опитана кожна людина в компанії – від головного менеджера до приби-

ральника. Коли команда консультантів закінчила свою роботу, вона віддала Раді директорів 

212-сторінковий звіт. Ось один із ключових висновків: «З моменту заснування в компанії 



16 

 
існує політика просування власних кадрів. Технічна компетентність є першим критерієм 

для такого висування на керівну посаду. Дуже часто можна побачити керівників, котрі 

вирішують технічні проблеми. На жаль, після цього залишається мало часу на управління. 

Таким функціям управління, як планування, організація та контроль майже не приділяється 

увага. Компанії потрібні зовсім нові менеджери, які б витрачали менше часу на технічний 

бік справи, а більше на управління». 

Запитання 

 

1.  Які висновки консалтингової фірми відповідають філософії Файоля? 

2. Наскільки звично бачити керівника, який приділяє увагу технічним проблемам, а не 

управлінню? 

3. Як можна розв'язати згадані проблеми? 

 

 

Рекомендована література: 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 20. 

 

ТЕМА 3. Менеджер у соціально - економічній системі 

 

План: 

 

1.    Управлінська праця як складова управлінської діяльності. 

2.    Функціональний аналіз діяльності менеджера. 

3.    Управлінські ролі менеджера. 

4.    Вимоги, які пред'являються до сучасного менеджера. 

 

Основні поняття і терміни: Управлінська праця, управління, менеджер, управлінські 

ролі менеджера, лідер, групи якостей менеджера. 

 

Тема 3 – «Менеджер у соціально - економічній системі» винесена на самостійне 

опрацювання, див. «Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи дисципліни 

«Менеджмент» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної і 

заочної форм навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». 

Умань, УНУС. 2021.» 

 

Рекомендована література: 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 20. 

 

 

ТЕМА 4. Організації як об'єкти управління 

 

План: 

 

1.       Сутність організації. Формальні  і неформальні організації. 

2.       Види організацій та їх основні характеристики. 

3.       Внутрішнє середовище організації та взаємозв'язок його елементів. 

4.       Зовнішнє середовище організації. 

 

Основні поняття і терміни: Типи організацій. Формальні (комерційні, некомерційні), 

неформальні організації. Механізм утворення формальних і неформальних організацій. 

Горизонтальний розподіл праці. Вертикальний розподіл праці. Модель організації як 

відкритої системи. Критерії успіху організації. 

 

 



17 

 
Питання для обговорення: 

1.  Обґрунтуйте, чим відрізняється функціонування організації від її розвитку. Для цього 

використайте такі характеристики, як мета, зміст процесів, засоби та методи, результати. 

2.  Проранжуйте за важливістю основні закони організації. 

3.  Наведіть приклади первинної та вторинної організацій, покажіть їх взаємодію та 

протилежність. 

4.  Порівняйте механістичні та органічні організації. Які переваги та недоліки має кожна з 

них? 

5. Які вимоги ставляться до сучасних менеджерів? 

6. Охарактеризуйте основні елементи та процеси організації. 

7. Що є глобальною метою діяльності будь-якої організації? 

8. Розкрийте зміст основних властивостей організації. 

9. З якою метою здійснюється горизонтальний та вертикальний поділ праці в організації.  

10. Сформулюйте перелік спільних та відмінних рис формальних та неформальних 

організацій. 

11. Охарактеризуйте основні організаційно-правові форми організацій. 

8. Розкрийте зміст основних елементів внутрішнього середовища організації.  

10. Розкрийте зміст та вплив основних елементів зовнішнього середовища організації. 

 

 

Ситуація для аналізу 1 

Генрі Форд порівняно з Альфредом Слоуном-молодшим  

Генрі Форд і Альфред Слоун-молодший були видатними керівниками. Вони 

протистояли один одному в 20-х роках, коли вперше виникла концепція управління як 

професії та наукової дисципліни. 

Форд був автократом в управлінні. На фірмі «Форд Моторс» лише він міг прийняти 

рішення. Загальні принципи Форда були підсумовані в одній фразі: «Будь-який покупець 

може одержати автомобіль будь-якого кольору, якщо цей колір - чорний» («Форд Моторс» 

випускала автомобілі виключно чорного кольору). 

Форд скептично поставився до пропозиції Слоуна про реорганізацію компанії 

«Дженерал Моторс». Але у Форда було достатньо підстав насміхатися над новомодними 

ідеями Слоуна для фірми «Дженерал Моторе». Форд зробив свою модель «Ті» настільки 

дешевою, що її міг купити практично кожний, хто працює. 

Приблизно за 12 років Форд перетворив маленьку компанію в гігантську галузь, яка 

змінила американське суспільство. Більше того, він зробив це, зрозумівши, як створити 

автомобіль, який коштує всього 290 доларів, і при цьому виплачував своїм робітникам одну 

з найбільших ставок того часу - 5 доларів за тиждень. У 1921 році «Форд Моторс» 

контролювала 56 відсотків ринку легкових автомобілів США і майже весь світовий ринок, 

фірма «Дженерал Моторе», яка на той час була конгломератом із кількох невеликих 

напівзалежних компаній, контролювала всього 13 відсотків ринку і дрейфувала до 

банкрутства. 

На щастя, сім'я Дюпонів, заради спасіння величезних коштів, що були вкладені в 

акції «Дженерал Моторе», взяла на себе ведення її справ, поки крах не настав. П'єр Дюпон, 

сам прихильник сучасного управління, призначив президентом фірми Слоуна. Той швидко 

перетворив на реальність плани, з яких глузував Форд. Реорганізована «Дженерал Моторс» 

мала сильну і велику групу управління, а багато людей здобули права самостійно приймати 

важливі рішення. Улюбленими словами Слоуна були «концепція», «методологія», 

«раціональність». На кожного керівника він покладав конкретні обов'язки, надавши 

водночас йому свободу робити все, що необхідно для їх виконання. 

Тоді як «Форд Моторс» зберігала вірність чорній моделі «Ті» та традиції, згідно з 

якою бос командує, а всі інші виконують, управлінська команда Слоуна швидко 

реалізувала нові концепції, що відповідали новим потребам американців. Фірма «Дженерал 
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Моторс» ввела в практику часті заміни моделей, пропонуючи покупцям широкий 

асортимент стильових і кольорових оформлень та доступний кредит. 

Частка «Форд Моторс» на ринку різко знизилась, а рейтинг її керівників сильно 

зменшився. У 1927 році фірма змушена була зупинити складальний конвеєр, щоб 

переобладнати його під випуск дуже запізнілої моделі «А». Це дало змогу «Дженерал 

Моторс» захопити 43,5 відсотка автомобільного ринку, залишивши Форду менше, ніж 10 

відсотків. 

Незважаючи на жорсткий урок, Форд так і не зміг прозріти. Замість того, щоб 

вчитися на досвіді «Дженерал Моторс», він продовжував працювати по-старому. Протягом 

наступних 20 -ти років фірма «Форд Моторс» ледве утримувалась на третьому місці в 

автомобільній промисловості і майже щороку втрачала гроші. Від банкрутства ЇЇ врятувало 

лише звернення до резерву готівки в 1 млр доларів, який Форд накопичив за кращих часів. 

 

Запитання 

1.  У чому були схожі і відмінні місії компаній «Форд Моторс» та «Дженерал Моторс»? 

2. Які внутрішні та зовнішні фактори сприяли успіху двох фірм? 

3.  Які фактори сприяли занепаду фірми «Форд Моторе»? 

4.  Яка стратегія була обрана Фордом і яка Слоуном? 

5. Хоча й на сьогоднішній день фірма «Дженерал Моторе» більша ніж «Форд Моторе», 

обидві вони сконструйовані і управляються однаково. Чому це так? 

6.  Хто був кращим менеджером - Форд чи Слоун? Чому? 

 

Рекомендована література: 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 20. 

 

 

Змістовий модуль 2. ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

ТЕМА 5. Планування як функція менеджменту 

 

План: 

 

1. Сутність планування як функції управління. 

2. Сутність стратегічного планування. 

3. Формулювання стратегії. 

4. Надання стратегії конкретної форми. 

5. Планування роботи менеджера. 

 

Основні поняття і терміни:  Планування. Стратегічне планування. Етапи 

розроблення стратегічних планів діяльності організації. Синергія. Ефективність. Методи 

планування. Техніки  планування. Процес управління за цілями. Планування роботи 

менеджера. 

 

Питання для обговорення: 

1. У чому полягає основне завдання планування діяльності організації? 

2. Охарактеризуйте принципи проектування і реалізації функції планування. 

3. Згрупуйте основні класифікаційні ознаки планів діяльності організації.  

4. Опишіть структурно-логічну схему цільового планування діяльності організації. 

5. Охарактеризуйте основні етапи процесу цільового планування. 

6. Охарактеризуйте особливості управління за цілями як новітньої концепції 

планування. 

7. Охарактеризуйте основні етапи та їх функціональний зміст процесу управління за 

цілями. 
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8. Опишіть сферу застосування та інструменти реалізації менеджмент-аудиту. 

9. Сформуйте основні обмеження щодо застосування стратегічного управління в 

діяльності організації. 

10. Охарактеризуйте зміст базових стратегій розвитку організацій. 

11. Охарактеризуйте логіку проведення ВРЮТ-аналізу. 

12. Опишіть доцільні дії організації згідно з матрицею можливостей за товарами і 

ринками. 

13. Сформуйте основні принципи визначення і постановки цілей роботи менеджера. 

14. Розкрийте суть застосування принципу Парето для визначення значущості 

виконання професійних завдань менеджера. 

15. Опишіть спосіб встановлення пріоритетів діяльності менеджерра за методом АБВ. 

16. Розкрийте логіку застосування методу прискореного аналізу пріоритетності за Д. 

Ейзенхауером. 

17. Яке значення має планування робочого часу? 

18. У чому переваги планування робочого часу? 

19. Які принципи і правила планування робочого часу Ви знаєте? 

20. Що таке система планування робочого часу? 

21. Які методи планування робочого часу Вам відомі? 

 

Практичне завдання 1 

Студентам пропонується скласти план власного робочого дня за методом «Альпи». 

Метод охоплює п'ять стадій: 

     1. Складання завдань. 

     2. Оцінювання тривалості заходів. 

1. Резервування часу (у співвідношенні 60:40). 

2. Прийняття рішень за пріоритетами. 

3. Контроль (виявлення не зробленого). 

Завдання заносяться в наведений формуляр плану робочого дня (табл. 1). 

Таблиця 1 

План робочого 

дня  

Умовні 

позначення 

Тривалість 

виконання 

Резерв часу Пріоритети Контроль 

виконання 

1 2 3 4 5 6 

      

Усього      

Потрібно записати у відповідних розділах свого плану дня все те, що Ви повинні 

зробити наступного дня: 

1) задачі зі списку справ з тижневого (місячного) плану; 

2) невиконані напередодні справи; 

3) справи, що додалися; 

4) термінові справи; 

5) задачі, що періодично виникають. 

ΙΙ стадія: оцінка тривалості справ. 

Проти кожного завдання треба проставити приблизний час для його виконання. Потім 

просумуйте все і визначте загальний час. 

ΙΙΙ стадія: резервування часу про запас. 

При складанні плану дня треба дотримуватися основного правила планування часу: 

тобто прикидати його приблизно на 60% робочого часу, а 40% залишати про запас.  

IY стадія – прийняття рішень по пріоритетах і делегуванню. 
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Y стадія – контроль і перенос незробленого. 

Література: 

1, 15, 16, 17, 27. 

ТЕМА 6.  Організація менеджменту 

План 

1. Поняття організації. 

2. Поняття організаційної структури управління виробництвом. 

 3. Основні типи структур управління виробництвом. 

4. Делегування, повноваження та відповідальність. 

 

Основні поняття і терміни:  Організаційна структура. Структура управління. 

Рівень управління. Ланка управління. Бюрократичні структури управління. Адапнивні 

структури управління. Делегування повноважень. 

 

Питання для обговорення: 

1. Поясніть відмінність між організаційною структурою і структурою управління 

підприємством. 

2. Охарактеризуйте матричний тип ОСУ? 

3. Порівняйте лінійну і функціональну структури управління, окресліть їх переваги і 

недоліки. 

4. Охарактеризуйте основні типи структур управління. Основні правила (техніка) 

делегування. 

5. Що ж підлягає делегуванню? 

6. Чого не можна делегувати? 

7. Назвіть елементи делегування повноважень. 

8. У чому полягає необхідність організування управлінської діяльності? 

9. Що є передумовою застосування функції організовування? 

10.  Обґрунтуйте взаємозв’язок між лінійними, функціональними та штабними 

повноваженнями. 

11.  Розкрийте зміст та цільове спрямування основних складових організаційного 

процесу. 

12.  Які елементи формують організаційну структуру управління? 

13.  Визначте головні переваги і недоліки основних видів організаційних структур 

управління. 

14.  У чому полягає відмінність між бюрократичними і біхевіористськими підходами до 

проектування організацій? 

 

 

Задача 1 

Агрофірма «Прогрес» Черкаського району Черкаської області здійснює виробничу 

діяльність за галузевим принципом побудови структури управління і є середнім 

господарством за розміром у лісостеповій зоні України (1640 га сільськогосподарських 

угідь, в т.ч. 1468 га ріллі, планова виручка від реалізації продукції – 2811,5 тис. грн.; 240 

середньорічних працівників). Підприємство має в своєму складі дві рільничі, овочеву і 

тракторну бригади, молочно – товарну ферму, ферму по відгодівлі ВРХ, свиноферму. В 

розпорядженні господарства знаходиться 24 трактори, 15 автомобілів. В агрофірмі працює 

36 працівників апарату управління. 

 

Завдання. 

1. Розрахувати оптимізовану кількісну структуру управлінського персоналу за укрупненими 

нормативами чисельності. 

2. Порівняти запропоновану структуру з діючою та зробити відповідні висновки. 
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III. Інформаційне забезпечення задачі 

Таблиця 1 

Вихідні дані для розрахунку умовної збиральної площі для визначення чисельності 

агрономічної служби 

Культури Коефіцієнт переведення Фактична площа, га 

Зернові 1,0 570 

Зернобобові 2,0 280 

Кукурудза на зерно 2,0 120 

Соняшник 1,25 100 

Цукрові буряки 4,0 250 

Картопля 4,0 10 

Овочі відкритого грунту 9,0 42 

Кормові коренеплоди 4,0 36 

Кукурудза на силос 2,0 60 

Культурні пасовища 0,8 170 

 

Таблиця 2 

Вихідні дані для розрахунку умовного поголів’я худоби для визначення нормативної 

чисельності зооветеринарної служби 

Види тварин Коефіцієнт переведення Фактичне поголів’я, голів 

Корови 1,0 120 

Худоба на відгодівлі 0,66 642 

Свині  0,16 200 

 

Таблиця 3 

Нормативи штатної чисельності планово-економічної служби 

План реалізації 

продукції, тис. грн. 

Нормативна чисельність планово-економічної служби, чол. 

всього, 

чол. 

головний 

економіст 

старший 

економіст 

економіст технік-

нормувальник 

до 800  1 - 1 - - 

800-1700 2 1 - - 1 

1700-3600 3 1 - 1 1 

3600-5500 4 1 - 2 1 

понад 5500  4 1 1 1 1 

 

Таблиця 4 

Нормативи штатної чисельності зоотехнічної служби 

Умовне 

поголів’я, 

голів 

Нормативна чисельність зоотехнічної служби, чол.. 

всього, чол.. головний 

зоотехнік 

старший 

зоотехнік 

зоотехніки галузеві і 

виробничих підрозділів 

від 800  1 - 1 - 

800-1600 2 1 - 1 

1600-2400 3 1 - 2 

2400-3100 4 1 - 3 

3100-3800 5 1 - 4 

понад 5500  6 1 - 5 
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Таблиця 5 

Фактична чисельність адміністративно-управлінського персоналу  

агрофірми «Прогрес» 

Категорії управлінських працівників Чисельність, чоловік 

1. Загальногосподарське керівництво 3 

2. Керівники виробничих підрозділів 7 

3. Планово-економічна служба 2 

4. Служба бухгалтерського обліку 5 

5. Агрономічна служба 2 

6. Зооветеринарна служба 1 

7. Інженерно-технічна служба 3 

8. Служба загальногосподарського обслуговування 9 

9. Група по обслуговуванню управлінського персоналу 4 

Всього 36 

 

Таблиця 6 

Нормативи штатної чисельності ветеринарної служби 

Умовне 

поголів’я 

тварин, гол. 

Нормативна чисельність ветслужби, чол.. 

всього, чол. головний 

ветлікар 

старший 

ветлікар 

ветлікарі ветфельдшери 

від 800  1 - 1 - - 

800-1400 2 1 - - 1 

1400-2000 3 1 - - 2 

2000-2600 4 1 - - 3 

2600-3200  5 1 - 1 3 

 

Таблиця 7 

Нормативи штатної чисельності працівників автогаражної служби 

Кількість 

автомобілів 

всіх марок, 

од. 

Нормативна чисельність, чол. 

всього, чол. Зав. 

гаражем 

Інженер-

автомеханік 

Технік-

автомеханік 

диспетчер 

10-15 1 - - 1 - 

16-40 2 1 - 1 - 

41-65 3 1 1 - 1 

понад 65  4 1 1 1 1 
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Таблиця 8 

Нормативи штатної чисельності працівників з господарського обслуговування та з 

обслуговування апарату управління 

План 

реалізації 

продукції, 

млн. грн 

Нормативна чисельність 

працівників господарського 

обслуговування, чол.  

Нормативна чисельність 

працівників обслуговування 

управлінського персоналу, чол. 

до 1,5 8 4 

1,5-2,1 9 5 

2,1-2,7 10 5 

2,7-3,4 11 5 

3,4-4,2 12 6 

4,2-5,1 13 6 

понад 5,1 15 7 

 

Задача 2 

Ви ‒ директор приватного підприємства, яке спеціалізується у сфері виробництва 

продуктів харчування. Згідно зі штатним розписом на підприємстві працює 125 чоловік, у 

т.ч. працівників апарату управління ‒ 19 чол. Штатний розклад працівників апарату 

управління наведено в таблиці 9. 

Таблиця 9 

Штатний розклад працівників апарату управління 

№ 

з/п 
Посада Кількість, осіб 

1 Директор підприємства 1 
2 Заступник директора підприємства з маркетингу 1 
3 Заступник директора з виробництва 1 
4 Заступник директора з фінансів 1 
5 Головний бухгалтер 1 
6 Заступник головного бухгалтера 1 
7 Бухгалтер 2 
8 Начальник відділу стратегічного планування 1 
9 Економіст 2 
10 Начальник відділу маркетингу 1 
11 Маркетолог 2 
12 Головний інженер 1 
13 Інженер 2 
14 Начальник відділу збуту 1 
15 Секретар офісу 1 
Разом 19 

 

Завдання. 

Побудуйте організаційну структуру управління приватного підприємства та 

покажіть на схемі прямі та зворотні зв’язки між ланками управління. Визначте тип обраної 

організаційної структури управління. 

 

 

Рекомендована література: 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 20. 
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ТЕМА 7: Мотивування як загальна функція менеджменту 

 

План: 

 

1.  Поняття та види мотивації. 

2.  Змістові теорії мотивації. 

3.  Процесні теорії мотивації. 

4.  Економічні мотиви діяльності людей. 

5.  Неекономічні методи мотивації. 

 

Основні терміни і поняття: Мотивація. Потреба. Стимулювання. Стимул. 

Внутрішнє винагородження. Зовнішнє винагородження. Процесні теорії мотивації. 

Змістовні теорії мотивації. Економічні мотиви. Неекономічні методи мотивації. 

 

Питання для контролю знань:  

1. Розкрийте зміст мотивування через його функціональне призначення в організації.  

2. Опишіть причинно-наслідковий зв’язок між основними групами потреб та діями 

окремих індивідів. 

3. Охарактеризуйте внутрішню рушійну силу, що активізує поведінку працівника 

організації. 

4. У чому полягає відмінність між внутрішнім та зовнішнім мотивуванням ? 

5. Охарактеризуйте основні матеріальні та нематеріальні способи винагород. 

6. Опишіть умови, в яких доцільно застосовувати нестандартні методи мотивування. 

7. Сформуйте перелік основних переваг та недоліків змістових теорій мотивування. 

8. Які теорії мотивування пов’язані з конкретним типом поведінки особи? 

9. Опишіть загальний алгоритм розроблення системи мотивування в організації.  

10. Охарактеризуйте основні елементи систем морального і матеріального стимулювання 

працівників. 

11. Охарактеризуйте причинно-наслідкові зв’язки кінцевих результатів діяльності 

організації та мотивування окремих працівників. 

12.  Поясніть різницю між; мотивацією, стимулюванням та 

підкріпленням. 

13.  Які методи – організаційні, моральні, економічні, – на ваш погляд,  найбільш ефективні?  

14. Покажіть модель мотивації поведінки людей через потреби. 

15. Яка суттєва відмінність між змістовними і процесними теоріями мотивації? 

16. Перерахуйте основні економічні і неекономічні методи мотивації. 

 

Ситуації для обговорення*: 

 

Ситуаційне завдання 1 

Світлана Бомко працює керівником підрозділу в банку. Вона також отримує 

магістерський ступінь з бізнесу. Минулого вівторка на семінарі з поведінки вона 

ознайомилася з теорією очікування і знайшла її дуже цікавою, хоча не знає, як її можна 

застосувати. 

У її банку кожні півроку переглядаються ставки всіх працівників. Звичайно людина 

може очікувати підвищення платні на 3-5 відсотків. Дуже рідко начальник може рекомен-

дувати більше. Але Світлана не знає випадку, коли комусь підвищили ставку менше, як на 

3%. На її думку, це непоганий спосіб, хоча – і вона про це знає – різниця в підвищенні 

річної продуктивності праці становить усього 4 %; 6 % – у середніх і 10 % – у найкращих 

працівників. Підвищення ставки не дуже мотивує останніх. 

Є ще один спосіб заохочення – це просування по службі. Світлана Бомко 

отримувала підвищення в середньому раз на два роки за шість років своєї кар'єри в банку. 
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Але вона з болем відчуває, що це просування не може так далі тривати. Більшість 

керівників має підвищення раз на п'ять років, а дехто з них, які перебувають вище ніж 

Світлана на службовій драбині, не просувалися ні разу за весь час її роботи в банку. Тому 

для неї зрозуміло, що підвищення в посаді через свою неперіодичність не є ідеальним 

засобом мотивації. Щоб справді зростати на посаді, людина має переходити до іншого 

банку. 

Крім грошей та посад, Світлана може мотивувати своїх людей заохоченнями та 

інформувати їх про все, що трапляється в банку. Бренд здається, що вона знає все необхідне 

про мотивацію і не вірить, що теорія очікування має якусь цінність для неї. 

 

Запитання: 

1.  У чому різниця між змістовими та процесійними теоріями? 

2.  Чи має якусь цінність теорія очікування для Світлани? 

3.  Які засоби мотивації ви можете порекомендувати Світлани? 

 

Ситуаційне завдання 2 

Отримавши термінове завдання від замовника, що у разі успішного виконання обіцяло 

суттєві прибутки, керівництво страхової фірми вирішило посилити мотивацію і 

самомотивацію підлеглих, задіяних в цьому проекті. У випадку своєчасного і якісного 

виконання була обіцяна оплачувана за рахунок фірми відпустка разом із сім’ями на два 

тижні. Керівництво було вражене підсумками – навіть деякі кращі агенти знизили 

показники результативності своєї праці і не виконали плану. Виявилося, що перспектива 

поїхати на відпочинок навіть за чужий кошт не всім прийшла по душі і не сприйнялася як 

винагорода. 

Запитання: 

1. Чому так відбулося? 

2. Чи була у цій ситуації присутня мотивація, самомотивація? 

3. Який мотив переслідувало керівництво фірмою? 

4. Який мотивуючий фактор запропонували б ви? 

 

Ситуаційне завдання 3 

  

Ви – власник бізнесу і формуєте штат косметичного салону.  

Попередньо передбачаються такі посади:  

‒ адміністратор;  

‒ лікар-косметолог;  

‒ косметологи;  

‒ масажисти;  

‒ перукарі;  

‒ прибиральниця.  

 

Завдання: 

1. Запропонуйте системи заробітної плати для кожної категорії працівників.  

2. Визначте, які додаткові методи матеріального та морального стимулювання можна буде 

використовувати в подальшому.  

Примітка. В процесі виконання завдання ви можете користуватися такою інформаційною 

довідкою щодо можливих елементів побудови заробітної плати:  

а) оклад;  

б) доплати за умови праці;  

в) доплати за результати праці;  

г) “соціальний пакет”;  
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д) участь у прибутках;  

є) інше.  

Вправа «Капці щастя» 

Вправа «Капці щастя» має за мету поставити студента в уявні умови можливої 

неприємної життєвої чи професійної ситуації й спробувати віднайти позитивні наслідки 

такої ситуації. Тут застосовується також прийом рефреймінгу, який дозволяє побачити 

ситуацію, факт, дію по-іншому, під іншим кутом зору. Студентам пропонуються такі 

ситуації: «Вам затримали заробітну плату»; «Ви маєте велике робоче навантаження, й до 

того Ви отримали додаткове доручення»; «Вам доручили виступити на конференції, хоча 

Ви ще не маєте досвіду такої діяльності» та ін.  

 

Вправа «Створення оди» 

Створення оди (в літературознавстві – жанр лірики, вірш, що виражає почуття 

піднесеності, урочистості; твори високого стилю. Стиль оди передбачає використання 

найвеличніших слів та зворотів, вишуканої термінології, звеличення, що змушує студентів 

вдаватися до самоаналізу, щоб віднайти в собі чи предметі похвали найкращі риси. З метою 

самомотивації студентам пропонуємо написати такі оди: «Ода собі», «Ода своєму 

професійному вибору». Студенти мають похвалити себе, свої якості, свій вибір, свій 

нинішній стан; наголосити на своїх достоїнствах, явних чи прихованих; побажати собі те, 

чого не побажали оточуючі.  

 

Рекомендована література: 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 20. 

 

 

ТЕМА 8: Контролювання, як загальна функція менеджменту 

План 

 

1. Поняття контролю, об’єкт, виконавець, наслідки та завдання. 

2. Принципи контролю. 

3. Види контролю. 

 

Основні терміни і поняття: Контроль. Попередній контроль. Поточний контроль. 

Заключний контроль. Фінансовий. Виробничий. Маркетинговий контроль. 

Централізований. Децентралізований контроль. 

 

Питання для контролю знань:  

1. Охарактеризуйте основні причини необхідності контролювання діяльності 

організації. 

2. Розкрийте зміст основних принципів реалізації функції контролювання. 

3. Сформуйте основні об’єктивні та суб’єктивні передумови ефективного 

контролювання. 

4. Охарактеризуйте функцію контролювання за класифікаційною ознакою змісту її 

реалізації. 

5. З якою метою та за допомогою яких інструментів здійснюється попередній, 

поточний та заключний контроль? 

6. За якими видами ресурсів здійснюється контроль господарської та управлінської 

діяльності організації? 

7. У чому полягають спільні та відмінні риси централізованого та децентралізованого 

видів контролю? 

8. З якою метою в організації здійснюється вибірковий та суцільний контроль 

господарської та управлінської діяльності? 

9. Охарактеризуйте етапи процесу реалізації функції контролювання. 
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10. Визначте, за яких умов досягається високий ступінь контролювання. 

11. Охарактеризуйте основні індикатори безпеки функціонування організації. 

12. Сформуйте основний перелік зовнішніх та внутрішніх симптомів відхилень 

господарської діяльності організації у сфері постачання і збуту. 

13. Які фактори зумовлюють відхилення у функціонуванні фінансової підсистеми 

організації? 

14. Охарактеризуйте основні психологічні причини відхилень у функціонуванні 

кадрової підсистеми організації. 

15. У чому полягає основне функціональне призначення організаційного аудиту? 

16. Дати визначення термінів «контроль», «попередній контроль», «поточний контроль», 

«заключний контроль». 

17.  Наведіть приклади попереднього, поточного та заключного контролю в навчальному 

закладі. 

18.  Назвіть найважливіші, на ваш погляд, принципи контролю та поясніть вашу думку.  

19. Доберіть правильні визначення для відповідних термінів:  

1) процес оцінювання рівня виконання поставлених завдань та досягнення цілей, 

виявлення відхилень та їх причин;  

2) те, що підлягає контролю відповідно до рівня його здійснення та спрямованості;  

3) контроль, що здійснюється безпосередньо в ході виконання робіт;  

4) з’ясування стану виконання робіт, певних заходів, нормативів та планових показників;  

5) окрема особа, група людей або організація, що наділені контроль-ними 

повноваженнями;  

6) контроль, що здійснюється до початку виконання певних робіт;  

7) набір переважно кількісних показників, що характеризують стан об’єкта контролю;  

8) певна сукупність суб’єктів, об’єктів та засобів контролю, що розглядаються як єдине 

ціле. 

 

Терміни 

1. Об’єкт контролю 

2. Суб’єкт контролю 

3. Попередній контроль 

4. Предмет контролю 

5. Система контролю 

6. Мета контролю 

7. Контроль 

8. Поточний контроль 

 

Ситуаційно-аналітична задача* 

“Контроль за ТПК” 

Історія компанії 

Компанія “ТПК” почала займатись продажем будівельних матеріалів ще в першій 

половині 90-х років у Львові. Згодом було організовано виробництво профнастилу та 

металочерепиці. Невисокий обсяг регіонального ринку не дозволяв компанії повноцінно 

розвиватись. Розширювати географію продажу компанія почала безсистемно: то 

розвиваючи власну дилерську мережу, то відкриваючи власні філіали. Проте у 1997 р. 

засновники “ТПК” прийняли рішення розвивати торгівлю за допомогою методу прямого 

продажу через власну мережу філіалів. Відкривши свій третій філіал у м. Києві, керівництво 

“ТПК” зробило висновок щодо перспективності цього шляху розвитку торгівлі. За словами 

Олега Гончарука, віце-президента компанії “ТПК”, розвиток продажу через дилерську 

мережу має певні негативи.  

По-перше, з дилером необхідно ділитися прибутком. По-друге, дуже важко 

відстежувати помилки дилера, який не може забезпечити саме такий сервіс, як персонал 
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компанії “ТПК”: технічний супровід; шеф – монтаж; терміни поставок; точність зобов’язань 

тощо. За період 2021–2022 рр. компанія відкрила більшість своїх філіалів і сформувала 

повноцінну мережу. Серйозних збутових проблем у компанії не було. Бізнес зростав, проте 

засновників не влаштовувало, що вони не знають становище компанії на ринку, не мають 

достатньо інформації щодо позицій конкурентів, щодо загроз з боку товарів-замінників. 

Тому частиною стратегії став систематичний аналіз ринку, на основі якого прогнозується 

розвиток компанії та ставляться конкретні цілі: завоювання певної частки ринку; 

досягнення певної рентабельності. З метою реалізації цієї стратегії два роки тому було 

змінено методику роботи з філіалами, які раніше були орієнтовані не на отримання заданої 

рентабельності, а на досягнення результатів з товарообігу, витрат, прибутку, товарні запаси, 

дебіторську заборгованість тощо. Філіалам надавалося більше свободи у виборі способів 

досягнення головної мети – рентабельності капіталу, за цим показником почали визначати 

ефективність роботи філіалів. 

 

Параметри діяльності та цінова політика 

Філіали компанії “ТПК” самостійно планують і регулюють свою діяльність, проте 

під контролем відповідних департаментів (маркетингу, економіки, продажу) головного 

офісу. За словами Олега Гончарука, віце-президента компанії “ТПК”, діяльність всієї 

компанії орієнтована на те, щоб для кожної групи клієнтів товар продавався за однаковими 

цінами в усіх філіалах. Поки цього не вдається досягти. Проте компанія прямує до єдиної 

системи ціноутворення. Таким чином компанія “ТПК” намагається усунути внутрішні 

конфлікти філіальної мережі. На сьогодні здебільшого спостерігається ситуація, коли 

клієнти телефоном довідуються про ціни в різних філіалах. Маркетингові дослідження 

довели, що одному й тому ж клієнтові філіали називають різні ціни. Виявлено випадки, 

коли будівники могли закупити продукцію у філіалі з сусідньої області. Крім цього, в 

одному філіалі різні менеджери називали клієнту різні ціни. 

У компанії “ТПК” існує диспаритет цін для різних груп клієнтів. Покупців поділено 

на 4 групи (канали збуту): будівельні організації; корпоративні покупці; приватні клієнти; 

торгові організації (дилери). Пріоритетними для компанії “ТПК” є будівельні компанії. 

Логічною була б цінова політика, за якою ця категорія покупців отримувала б товари за 

найнижчими цінами. На практиці відбувається по-іншому: будівельні організації часто 

покупають продукцію за цінами вищими, ніж приватний покупець, який може домовитись 

із менеджером щодо непоганої знижки. Щоб уникнути суперечностей, було розроблено та 

доведено до філіалів суворі правила роботи з клієнтами. Оскільки за кожним філіалом 

закріплюється конкретна область, то продати товар покупцю з іншої області він може тільки 

за умови узгодження з місцевим філіалом, який має право “Першості”. По-друге, компанія 

“ТПК” упорядкувала систему знижок по каналах збуту.  

Було розроблено єдині прайс-листи, в яких ціна залежала від заданих параметрів: 

обсягу закупок; умов покупки; категорії клієнта; досвіду роботи з конкретним клієнтом 

тощо. Для кожної групи клієнтів було введено максимальні розміри знижок. Найменші 

знижки надаються приватним покупцям, на другому місці – корпоративні клієнти та торгові 

організації. До пріоритетних клієнтів належать будівельники. Такий розподіл спрямовано 

на створення планованої структури компанії за каналами збуту. До 2019 р. в компанії “ТПК” 

оборотність дебіторської заборгованості та товарних запасів жорстко не регламентувалась. 

Як наслідок, на складах окремих філіалів створювались невиправдано великі складські 

запаси, “зависали” грошові ресурси. За порушення правил надання товарного кредиту та в 

разі виникнення проблем з оплатою товару фінансові стягнення застосовуються щодо 

директорів філіалів. 

Система контролю. Центральний офіс компанії “ТПК” (департаменти продажу, 

маркетингу, економіки) щоденно аналізує відхилення параметрів роботи філіалів від 

заданих. Крім он-лайнового аналізу на рівні керівництва департаментів продажу та 

маркетингу проводяться щотижневі наради, з участю правління компанії – щомісячні. В 
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разі необхідності плани коригуються щокварталу на раді директорів (керівники 

структурних підрозділів центрального офісу, регіональних офісів). 

Якщо ситуація на ринку складається таким чином, що компанія “ТПК” не може 

виконати заплановане або виникають внутрішні проблеми, то плани підлягають 

щоквартальному коригуванню. Наприклад, у 2019 р. виникла необхідність у незначному 

коригуванні планів щодо асортименту за окремими позиціями. Причини були різні – зміна 

ситуації на ринку, прорахунки у плануванні. Проте глобальних змін не відбувалось, а 

заплановані показники рентабельності навіть перевиконувались. 

Складності були пов’язані з тим, що в процесі коригування планів багато показників 

необхідно було перерахувати вручну, а коригування плану продажів – зі зміною всіх інших 

параметрів роботи. Тому керівництво компанії планує впровадження комплексної 

інформаційної системи. На сьогодні перед відділом інформаційних технологій поставлено 

завдання щодо вибору універсального програмного продукту. 

 

Завдання для обговорення 

1. Визначте об’єкти контролю компанії “ТПК”. 

2. Які види контролю переважають у системі менеджменту компанії “ТПК”? 

 

Рекомендована література: 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 20. 

 

 

Змістовий модуль 3. КЕРІВНИЦТВО ЯК ОБ’ЄДНУВАЛЬНА ФУНКЦІЯ 

МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

ТЕМА 9. Управлінські рішення в менеджменті 

 

План 

 

1. Поняття і моделі прийняття рішень. 

2. Процес прийняття рішень. 

3. Методи творчого пошуку альтернативних варіантів. 

4. Класифікація методів обґрунтування управлінських рішень. 

5. Інструменти обґрунтування управлінських рішень. 

6. Обґрунтування рішень в умовах невизначеності. 

 

 

Основні терміни і поняття: Управлінське рішення. Ознаки управлінських рішень. Вимоги 

до управлінських рішень. Методи прийняття управлінських рішень.  

 

Питання для обговорення: 

 

1. Дайте визначення поняттю «управлінське рішення», розкрийте його функції.  

2. Доведіть роль управлінських рішень у досягненні цілей організації.  

3. Які вимоги висуваються до управлінських рішень?  

4. Наведіть відмінності між запрограмованими та незапрограмованими рішеннями.  

5. Наведіть відмінності між рішеннями що базуються на судженнях та раціональними 

рішеннями.  

6. Охарактеризуйте моделі прийняття рішень.  

7. Які фактори впливають на процес прийняття управлінських рішень?  

8. Поясніть впливу людського та організаційного факторів на процес прийняття рішення.  
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9. Визначте вплив фактора часу на процес прийняття рішення.  

10. Охарактеризуйте основні етапи раціональної технології прийняття рішень.  

11. Охарактеризуйте методи творчого пошуку альтернативних варіантів рішень.  

12. Критерії за допомогою яких порівнюються варіанти рішень.  

13. Охарактеризуйте методи обґрунтування управлінських рішень.  

14. Побудова “дерева рішень” і вибір оптимального варіанта.  

15. Кількісні та якісні методи обґрунтування управлінських рішень.  

16. Наведіть відмінності у прийнятті управлінських рішень і рішень у повсякденному житті.  

 

Розрахунково-аналітична задача 1  

 

Кожне сільськогосподарське підприємство, розвиваючи комплекс окремих галузей 

рослинництва, досягає різних кінцевих результатів. Всі види продукції, що виробляються в 

підприємстві необхідні для задоволення потреб суспільства, однак ефективність їх 

виробництва може бути різною. Для оцінки ефективності виробництва окремих видів 

продукції рослинництва застосовують систему показників: урожайність, трудомісткість, 

собівартість, прибутковість. 

Завдання до ситуації 

Визначити і дати економічну оцінку прийнятих рішень щодо ефективності 

вирощування окремих зернових культур у підприємстві на основі таких показників 

ефективності: 

1) урожайність, ц/га. 

2) виробнича собівартість 1ц, грн. 

3) прибуток від реалізації, тис. грн.  

4) прибуток на 1 га, грн.  

5) прибуток на 1ц, грн.  

6) рівень рентабельності, %. 

 

Інформаційне забезпечення задачі 

Показники 
Озима 

пшениця 
Ячмінь яровий 

1. Площа зернових культур, га 500 337 

2. Валовий збір зерна, ц 23377 11687 

3. Отримано зерновідходів, ц 800 400 

вміст зерна в зерно відходах, % 40 40 

4. Отримано побічної продукції, ц 20000 10800 

5. Нормативна собівартість 1ц соломи, грн.  3,28 3,28 

6. Виробничі витрати всього, тис. грн.  568 256,9 

7. Рівень товарності, % 93 85 

8. Виручено від реалізації, тис. грн.  1457 553 

9. Повна собівартість реалізованого зерна, тис. грн.  589 192 

 

 

Розрахунково-аналітична задача 2  

 

Підприємства в сфері агробізнесу функціонують в умовах динамічного мінливого 

оточуючого середовища. Нестабільність та невизначеність в діяльності аграрних 

підприємств значною мірою визначаються чинниками конкуренції. Ризики – це можливі 

несприятливі події, в результаті яких можуть виникнути збитки, майнові втрати учасників 
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підприємницької діяльності в агропродовольчій сфері. Оцінка ризиків в процесі виходу на 

нові ринкові сегменти сприяє успішному конкурентному позиціюванню. 

Завдання до ситуації: 

Експертам було запропоновано оцінити рівень ризикованості виходу аграрного 

підприємства на новий ринок збуту за 10 відібраними факторами ризику. Результати оцінки 

зведено у матрицю балів від 100 до 0 (100 балів – ризик відсутній, 0 балів – ризик 

катастрофічний).  

Проведіть ранжування факторів ризику і оцініть узгодженість думок експертів на 

основі нижче наведених даних. 

 

Інформаційне забезпечення задачі: 

 

Таблиця 1 

Матриця балів оцінки ризику виходу на новий ринок збуту 

Фактори ризику 

Експертна оцінка 

 

1 
2 3 4 

1 100 100 90 80 

2 90 100 80 100 

3 90 80 100 90 

4 90 70 70 70 

5 70 90 50 60 

6 80 60 60 50 

7 50 60 40 50 

8 50 60 30 40 

9 40 50 20 0 

10 60 50 10 20 

 

 

Таблиця 2 

Значення n2 залежно від числа ступенів свободи (т – 1) та довірчої ймовірності 

(m-1) 
n 

(m-1) 
n 

0,05 0,01 0,001 0,05 0,01 0,001 

1 3,84 6,63 10,83 16 26,30 32,00 39,25 

2 5,99 9,21 13,81 17 27,59 33,41 40,79 

3 7,81 11,34 16,27 18 28,84 34,80 42,31 

4 9,49 13,28 18,46 19 30,14 36,19 43,82 

5 11,07 15,09 20,52 20 31,41 37,57 45,31 

6 12,59 16,81 22,46 21 32,67 38,93 46,80 

7 14,07 18,47 24,32 22 33,92 40,29 48,27 

8 15,51 20,09 26,12 23 35,17 41,63 49,73 

9 16,92 21,67 27,88 24 36,41 42,98 51,18 

10 19,31 23,21 29,59 25 37,65 44,31 52,62 

11 19,67 24,72 31,26 26 38,88 45,64 54,05 

12 21,03 26,22 32,91 27 40,11 46,96 55,48 

13 22,37 27,69 34,53 28 41,34 48,28 56,89 

14 23,68 29,14 36,12 29 42,56 49,59 58,30 

15 25,00 30,58 37,70 30 43,77 50,89 59,70 
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Розрахунково-аналітична задача 3 

 

Зернове господарство відіграє важливу роль в аграрному секторі України, 

забезпечуючи стабільне постачання населення та підприємств промислової переробки. 

Зернова галузь країни має значний потенціал розвитку, пов’язаний, перш за все, з наявністю 

багатих земельних ресурсів і достатньої кількості кваліфікованої робочої сили. Важливим 

показником ефективності виробництва зерна є врожайність. Поряд з цим, 

сільськогосподарські підприємства окремих регіонів демонструють різні рівні врожайності, 

що вимагає здійснення досліджень на визначення шляхів підвищення економічної 

ефективності зерновиробництва. 

  

Завдання до ситуації: 

Визначити показники варіації на основі даних про розподіл посівних площ 

сільськогосподарських підприємств району за урожайністю ярої пшениці. 

 

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі: 

Таблиця 1  

Розподіл середніх посівних площ сільськогосподарських підприємств району за 

урожайністю ярої пшениці 

Урожайність пшениці, ц /га Посівна площа в середньому на одне 

сільськогосподарське підприємство, га 

(дискретне значення в кожному інтервалі) 

14,00-15,99 100 

16,00-17,99 300 

18,00-19,99 400 

20,00-22,00 200 

 

Розрахунково-аналітична задача 4 

 

ТОВ «Лілія» має 2 цехи, які складаються з 5 дільниць кожен, кожну дільницю 

очолює старший майстер і два змінних майстра, середня заробітна плата майстрів 10000 

грн./міс., заробітна плата начальника цеху – 20000 грн./міс. Додаткові одноразові витрати 

на створення нових інформаційних каналів зв’язку між вищим керівництвом і майстрами 

120000 грн. і 40000 грн. щорічно на підтримання їх у робочому стані. 

 

 

Завдання до розрахунково-аналітичної задачі: 

Визначити ефективність управлінського рішення про ліквідацію організаційної 

середньої ланки управління – начальників цехів. 

 

 

 

Рекомендована література: 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 20. 
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ТЕМА 10. Внутрішньоорганізаційний обмін  інформацією.  

Комунікації в менеджменті 

 

План 

 

1.  Інформаційне забезпечення управлінської праці. 

2. Поняття і роль комунікації 

3. Ділові наради - важливий елемент управлінської діяльності менеджера. 

4.  Методика проведення ділових нарад. 

5.  Форми проведення нарад. 

 

Основні терміни і поняття: Комунікації. Усні комунікації. Письмові комунікації. 

Комунікаційні бар’єри. Формальні комунікації. Неформальні комунікації. Наради. Збори. 

 

Тема 10 – «Внутрішньоорганізаційний обмін  інформацією. Комунікації в 

менеджменті» винесена на самостійне опрацювання, див. «Методичні рекомендації для 

виконання самостійної роботи дисципліни «Менеджмент» для здобувачів вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня денної і заочної форм навчання спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування». Умань, УНУС. 2021.» 

 

Рекомендована література: 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 20. 

 

 

ТЕМА 11. Управління групами і командами 

 

План 

 

1. Типи груп і команд в організації 

2. Сучасні моделі управління формальними і неформальними групами 

3. Управління конфліктами в організації 

4. Активізація роботи груп і команд 

 

Основні терміни і поняття: Умовні групи. Реальні групи. Цільові групи. Високоефективна 

команда. Моделі управління формальними і неформальними групами. Конфлікти. Причини 

конфліктів. Наслідки конфліктів. Моделі розвязування конфліктів. Наслідки конфліктів. 

Стилі та методи розвязування конфліктів. 

 

Питання для контролю знань: 

1. Розкрийте зміст та призначення груп в організації. 

2. Сформуйте перелік основних різновидів груп в організації та окресліть їх спільні та 

відмінні риси. 

3. Що є характерною ознакою команди в організації? 

4. Охарактеризуйте команду в організації з позиції її цілеутворення. 

5. У чому полягає відмінність між крос-функціональними та інтактними командами? 

6. Сформуйте перелік та охарактеризуйте зміст діяльності команд залежно від рівня 

розвитку групової активності. 

7. Охарактеризуйте доцільні дії менеджера при керівництві формальними групами. 

8. Які фактори є спільними для ефективної роботи формальних та неформальних груп в 
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організації? 

9. Опишіть специфіку управління неформальними групами. 

10. Змоделюйте взаємозв’язок предмета, об’єкта та суб’єкта конфлікту на прикладі 

конкретної управлінської ситуації. 

11. Охарактеризуйте основні типи конфліктів за причинами їх виникнення. 

12. Опишіть загальний алгоритм протікання конфліктної ситуації. 

13. Сформуйте перелік та опишіть управлінський вплив основних засобів вирішення 

конфлікту. 

14. Вкажіть, що є основними причинами пасивності груп і команд? 

15. Розкрийте зміст та функціональне призначення моделі мотивації та моделі 

навчання дією для активізації роботи груп і команд. 

 

Ситуація для аналізу* 

Ситуація взята з навчального посібника В.І. Матірка. 

У бригаду виробничого підприємства прийшов кваліфікований токар Іваненко. 

Раніше він працював на іншому підприємстві міста, звільнився звідти за власним бажанням. 

При переході на нове місце роботи на запитання бригадира про причину звільнення коротко 

відповів: – Клімат не подобався. Дуже затхле повітря було там. Потім перевів розмову на 

іншу тему, показуючи, що про це говорити не хоче. 

Іваненко був прийнятий з випробувальним терміном. Працював він без суєти, 

неквапливо, проте доручену роботу виконав достроково і з високою якістю. Бригадир 

залишився задоволений роботою новачка. Іноді він доручав йому роботу, яка вимагала 

більш високої кваліфікації, і Іваненко з нею справлявся. Ось тільки добрі взаємовідносини 

з бригадою у нього не склалися. Та він до Цього і не прагнув. Тримався відокремлено, в 

розмови, як правило, не вступав. 

Якось бригадир зустрів знайомого, який працює на тому підприємстві, звідки 

прийшов Іваненко. 

– Говорять, у тебе в бригаді працює Іваненко. Ну як він? – запитав знайомий. 

– Нічого, працює нормально. 

– Так, спеціаліст він добрий, але характер у нього важкий. Він вам ще свій норов 

покаже! 

І дійсно, стосунки між Іваненком і бригадою ставали дедалі холоднішими. 

Одного разу касир підійшов до нього за внесками у касу взаємодопомоги. У бригаді 

давно був заведений порядок допомагати працівникам, які дуже потребували матеріальної 

допомоги. 

Іваненко здавати гроші відмовився. 

– Гроші – мої, куди хочу, туди й витрачаю. А милостиню я не подаю. 

Після цього випадку холодок між Іваненком і бригадою став переростати у 

відчуження. Деякі члени бригади не приховували свого неприязного ставлення до Іваненка, 

але на нього це не справляло будь-якого помітного ефекту. Його наче влаштовували такі 

взаємовідносини. Зближення з бригадою він не шукав. Коли він зустрічав на собі чийсь 

неприязний погляд, то на його обличчі з'являлася іронічна посмішка. 

Хоча Іваненко як і раніше працював добре, в бригаді припинили його відмічати при 

підбитті підсумків за місяць. Претензій з цього приводу він не пред'являв. 

Так Іваненко пропрацював у бригаді близько року. За цей час майже з усіма членами 

бригади у нього виникали різні дрібні конфлікти. 

Одного разу в кінці місяця бригадир підійшов до Іваненка і дав йому вказівку 

переорієнтуватися на виготовлення інших деталей. 
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– До кінця зміни залишилася одна година, не має смислу сьогодні це затівати. Завтра 

зранку візьмуся за виготовлення цих деталей, – відповів Іваненко. 

– Те, що ти завтра зробиш, піде в рахунок наступного місяця – пояснив бригадир. 

– А що, війна почалася, – єхидно спитав Іваненко. 

– Війни немає, – бригадир намагався говорити спокійно. – Просто не зможемо без 

цих деталей закрити наряд на бригадокомплект. 

Іваненко після закінчення робочої зміни вимкнув верстат, ретельно прибрав його і 

пішов додому. 

Відразу ж стихійно відбулися короткі збори бригади. Всі обурювалися поведінкою 

Іваненка. 

До яких пір ми будемо його терпіти? Гнати його з бригади і ніяких розмов! 

Бригадир пообіцяв усім винести це питання на загальні збори бригади. 

 

Запитання 

 

1.  Як повинен поводитися бригадир при обговоренні даного питання на зборах? 

2. Чи можна було б попередити цей конфлікт? 

3.  Який стиль розв'язання конфлікту повинен вибрати бригадир? І як ви думаєте, який стиль 

обере Іваненко? 

 

Ситуація для аналізу* 

«Чи завжди карають винуватого?» 

 Чи завжди карають винуватого? Директор компанії «Nordic» призначив в один з 

відділів економістом свого сина. Проробивши в цьому відділі якийсь час, його син Роман 

здійснює невдалу операцію, у результаті якої фірма терпить колосальні грошові втрати. 

Генеральний директор повинний покарати Романа, але, проте, розуміє, що подібне 

покарання може викликати згубні наслідки для самого гендиректора, привернути увагу до 

неприємної ситуації з боку власників компанії. Гендиректор прекрасно усвідомлює, що 

покарання повинне бути, інакше його колеги і підлеглі втратять до нього повагу. Весь відділ 

чекає дії з боку генерального директора. Незабаром виходить наказ про покарання іншого 

співробітника за провал угоди (причому цей співробітник був причетний до проваленого 

угоди в набагато меншому ступені, чим Роман). Покарання полягало в позбавленні премії 

«винного» співробітника.  

Обвинувачений співробітник (Петро) привселюдно заявив Романові, що покараний 

через його помилки, і списав ці помилки на його низьку кваліфікацію і непрофесіоналізм. 

Наступного дня Петра звільнили.  

Досвідчені менеджери, міркуючи про цю ситуацію в курилці, говорили, що 

гендиректор, можливо, знайшов самий оптимальний варіант для рішення конфлікту, що 

створився. Його помилка складалася лише в тім, що він не домовився з Петром про його 

покарання, пояснивши суть проблеми і те положення, у яке потрапив гендиректор. 

Потрібно було створити видимість покарання, а не карати Петра, адже це не допомогло 

уникнути невдоволення його  підлеглих і колег, а, навпаки, ще в більшому ступені привело 

до падіння авторитету гендиректора в очах працівників.  

 

Запитання 
1. Як повинен був вчинити гендиректор?  

2. Чи згодні ви з діями Петра? Аргументуйте свою позицію.  

3. Як ви вважаєте, хто повівся в даній ситуації неправильно? Чому? 

4. Як вплинув описаний випадок на вашу думку, на організаційну культуру 

компанії? 
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Рекомендована література: 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 20. 

 

 

ТЕМА 12. Влада і лідерство в менеджменті 

 

План 

 

1. Влада і відповідальність 

2. Типи влади 

3. Типи лідерства в менеджменті 

 

Основні терміни і поняття: Влада. Відповідальність. Форми влади. Лідерство. Якості 

керівника. Формальний авторитет. Повний авторитет. 

 

Тема 10 – «Внутрішньоорганізаційний обмін  інформацією. Комунікації в 

менеджменті» винесена на самостійне опрацювання, див. «Методичні рекомендації для 

виконання самостійної роботи дисципліни «Менеджмент» для здобувачів вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня денної і заочної форм навчання спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування». Умань, УНУС. 2021.» 

       

 * При підготовці методичних вказівок використано матеріали: Савин А. В. состоянии 

эффекта. Бизнес. 2004. № 51(622). С. 118–121. 

 

Рекомендована література: 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 20. 
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