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1.  В С Т У П  
 

Предметом навчальної дисципліни “Менеджмент” є за-
кони, закономірності, принципи, функції, форми і методи ціле-
спрямованої діяльності людей у процесі управління соціально-
економічними процесами на рівні організації (фірми, підприєм-
ницької структури).  

Метою викладання навчальної дисципліни виступає за-
своєння студентами основ сучасної теорії менеджменту, фор-
мування у них загальних уявлень про менеджмент як науку, са-
мостійний вид професійної діяльності, процес та орган управ-
ління. При цьому майбутнім фахівцям з права необхідно отри-
мати спеціальні знання, вміння та навички управління фірмою 
на різних рівнях та посадах, усвідомити особливості менеджме-
нту у сфері юридичного обслуговування бізнесу. 

Специфіка освітньої професійної програми навчання 
студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю “Право-
знавство” обумовлює зв’язок навчальної дисципліни “Менедж-
мент” з курсами економічної теорії, економіки підприємства, а 
також трудового, господарського, фінансового, адміністратив-
ного і кримінального права. У результаті опанування навчаль-
ної дисципліни “Менеджмент” студенти  п о в и н н і : 

з н а т и  соціально-економічні умови виникнення й ро-
звитку менеджменту; сучасні концепції менеджменту; принци-
пи і методи менеджменту; закономірності розвитку організації 
як об’єкту менеджменту;  загальний зміст стратегічного плану-
вання, організації, мотивації, контролю, координації та інших 
функцій менеджменту; сутність процесів комунікації та прий-
няття управлінських рішень; основні моделі та технології мене-
джменту; 

у м і т и  застосовувати на практиці теоретичні поло-
ження менеджменту;  здійснювати аналіз зовнішнього та внут-
рішнього середовища фірми; управляти розвитком організації; 
реалізовувати на практиці основні функції менеджменту; оби-
рати та використовувати оптимальні моделі керівництва фір-
мою та підлеглими; формувати команди та застосовувати прин-
ципи прийняття управлінських рішень; здійснювати ефективну 
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кадрову політику та політику нарощування знань; самостійно 
підвищувати свою кваліфікацію та поповнювати знання в галузі 
менеджменту.       

 
 

2.  З М І С Т 
 

І. Менеджмент: сутність, соціально-економічні умови 
виникнення та розвиток 

 
 Визначення менеджменту.  
Менеджмент як самостійний вид професійної діяльнос-

ті. Менеджмент як процес управління. Поняття стратегічного, 
оперативного і ситуаційного менеджменту. Основні сфери і фу-
нкції менеджменту. Менеджмент як категорія людей та орган 
управління. Менеджмент як наука та навчальна дисципліна.  

Соціально-економічні умови виникнення і розвитку  
менеджменту. Школа наукового управління. Фордизм. Класич-
на, або адміністративна, школа. Школа “людських відносин”, 
або неокласична школа. Школа “поведінкових наук”. Кількісна, 
або нова, школа науки управління. Ресурсна теорія. Концепція 
менеджменту знань. Теорія організації, що навчається. Процес-
ний, системний та ситуаційний підходи до управління. 

 
ІІ. Організація як об’єкт менеджменту 

 
 Поняття та ключові характеристики організацій. Види 

організацій.  
 Зміст та основні фактори внутрішнього середовища фі-

рми. Зовнішнє мікросередовище комерційної організації. Еле-
менти зовнішнього макросередовища фірми. 

 Життєвий цикл організації та його стадії. 
 Культура організації. Рівні організаційної культури. 

Методи підтримки культури організації. 
Соціальна відповідальність менеджменту: сутність, мо-

делі, форми. Кодекси соціальної відповідальності та їх зміст.  
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ІІІ. Сполучні процеси менеджменту. Інформація  
та комунікації. Прийняття управлінських рішень 

 
Інформація, її види та роль у менеджменті. Класифікація 

інформації. Система обміну інформацією. 
Поняття і роль комунікацій. Види і форми комунікацій. 

Перешкоди в комунікаціях. Комунікаційний процес, його еле-
менти та етапи. 

Сутність і види управлінських рішень. Основні вимоги 
до прийняття управлінського рішення. Методи, моделі та етапи 
прийняття управлінського рішення. Методика аналізу АБВ. 

Організація та контроль виконання рішень. 
 

ІV. Стратегічне планування діяльності організації. 
Реалізація стратегії 

 
 Стратегічне планування. Місія та цілі організації. “Де-

рево цілей”. Оцінка сильних і слабких сторін організації, мож-
ливостей та загроз її розвитку.  

Портфельний аналіз. Вибір “стратегічної зони господа-
рювання” та “стратегічних господарських одиниць” із перева-
гами в конкурентній боротьбі. 

 Формулювання та реалізація стратегії діяльності фірми. 
Типи базової стратегії розвитку фірми. Функціональні та кон-
курентні стратегії.  

Планування реалізації стратегії. Види, завдання і методи 
розроблення планів.  

Управління за цілями (результатами). Методика управ-
ління ефективністю бізнесу (BPM – Business Performance Man-
agement). Методика збалансованих показників (BSC – Balanced 
Score Card) як елемент стратегічного балансування діяльності 
організації. 

 
 
 
 
 



6 

V. Проектування організації. Мотивація та контроль  
у системі менеджменту 

 
Владні повноваження, відповідальність і делегування. 

Процес делегування повноважень і відповідальності. Поняття 
структури організації та структури управління. Елементи прое-
ктування організації. Вертикальний та горизонтальний розподіл 
праці. Типи структур управління. 

Мотивація: зміст та еволюція поняття. Загальна модель 
мотивації. Змістові теорії мотивації. Процесуальні теорії моти-
вації. Мотиваційна теорія підкріплення. Методи матеріальної і 
нематеріальної мотивації. 

Сутність і зміст контролю. Види контролю. Процес кон-
тролю. Поведінкові аспекти контролю. Характеристики ефекти-
вного контролю. Контроль і вимірювання результатів роботи 
персоналу. 

 
VІ. Особистість менеджера. Керівництво та лідерство 

 
Поняття мистецтва менеджменту. Формування і прояв 

мистецтва менеджменту. Співвідношення між талантом та осві-
тою, розвитком та саморозвитком. Динаміка мистецтва мене-
джменту. Вплив мистецтва менеджменту на характеристики та 
особливості управління організацією. 

Фактори формування та зміни особистості менеджера. 
Самопізнання і керування власним розвитком у діяльності ме-
неджера. Поєднання інтелекту й волі. Гармонія ставлення до 
себе і до персоналу. Справедливість, етика і культура управлін-
ня – невід’ємні якості менеджера. 

Поняття лідерства. Теорія особистих рис. Поведінковий 
підхід. Ситуаційний підхід. Процеси формування та основні 
складові лідерства. Формальні і неформальні чинники лідерст-
ва. Прояв лідерства в стилі управління. Різновиди стилів управ-
ління. Тенденції розвитку стилю управління. 
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VІІ. Групи та конфлікти у менеджменті.  
Командоутворення 

 
Роль групи в діяльності людини загалом та у менеджме-

нті зокрема. Утворення груп. 
Поняття команди та її ознаки. Відмінність команди від 

групи. Ролі членів команди. Види команд. Етапи командоутво-
рення. Крива командних результатів. Керівництво командою. 

Виникнення та перебіг конфліктів. Види конфліктів. 
Вплив конфліктів на менеджмент. Управління конфліктами як 
одна із складових менеджменту. Регулювання соціально-
психологічного клімату в групі та організації.  

 
VІІІ. Управління часом та підтримка працездатності  

в менеджменті 
 

Зміст тайм-менеджменту та його призначення. Ресурси 
часу в менеджменті. Різновиди часу. Планування й облік часу. 
Час індивідуальної та спільної діяльності. Розподіл праці за ча-
сом. Час та комунікації. 

Мистецтво правильного формування цілей як основа 
ефективного використання часу. 

Інтенсивність та продуктивність управлінської діяльно-
сті. Вибір оптимального режиму праці й відпочинку. Засоби пі-
дтримки здоров’я та працездатності. 

 
ІХ. Ситуаційний менеджмент 

 
Мета і завдання ситуаційного менеджменту.  
Сутність, джерела та причини виникнення проблемних 

ситуацій в організаціях. Класифікація ситуацій.  
Сутність господарського ризику. Види і причини втрат у 

підприємництві. Визначення границь і зони господарського ри-
зику. Керування ризиками в проблемних ситуаціях. Роль випад-
ку в зміні позицій організації (фірми) на ринку.  

Кризові ситуації в організації: характеристика, причини 
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й ознаки. Шляхи виходу організації з кризової ситуації. 
Методи і прийоми розв’язання проблемних ситуацій. 

Керування стратегічними ситуаціями. Керування в кризовій си-
туації. Психологічні проблеми і моделі ситуаційного лідерства. 

 
Х. Управління організаційними змінами та розвитком 

 
Природа та класифікація організаційних змін. Організа-

ційні зміни і розвиток організації. 
Управління змінами в організації. Сприйняття організа-

ційних змін персоналом. Причини і форми опору змінам в орга-
нізації. Способи подолання опору організаційним змінам. Залу-
чення працівників до управління для здійснення змін. 

Критерії та показники ефективності управління. Визна-
чення економічної ефективності управлінської праці. 
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