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1. Мета навчальної дисципліни 
Мета вивчення навчальної дисципліни:

Мета курсу - дати студентам цілісну і логічно-послідовну систему 
знань про суть управління в підприємстві та організації, розкрити основи 
теорії, методології та практики менеджменту за умов дії ринкового механізму 
господарювання.
Головною метою викладання дисципліни є формування у майбутніх 
фахівців сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у 
галузі менеджменту, системного мислення та комплексу спеціальних знань і 
ВМІНЬ щодо принципів, прийомів і методів менеджменту на підприємстві з 
урахуванням процесів, що відбуваються в ньому, формування розуміння 
концептуальних основ системного управління організаціями; набуття умінь 
аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних 
управлінських рішень.
Компетентності, яких набувають студенти в процесі вивчення навчальної 
дисципліни:

Інтегральна
компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та 
практичні проблеми у сфері обліку, аудиту та оподаткування в 
процееі професійної діяльності, що передбачає застосування 
теорій та методів економічної науки і характеризується 
комплексністю й невизначеністю умов.

Загальні
компетентності

ЗК 01. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.
ЗК 02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 03. Здатність працювати в команді 
ЗК 04. Здатність працювати автономно.
ЗК 05. Цінування та повага різноманітності та 
мультикультурності.
ЗК 06. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
ЗК 07. Здатність бути критичним та самокритичним.
ЗК 08. Знання та розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності.
ЗК 09. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 
письмово
ЗК 13. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

Спеціальні (фахові,
предметні)
компетентності

СК 01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за 
допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, 
робити узагальнення етосовно оцінки прояву окремих явищ, які 
властиві сучасним процесам в економіці.
СК 02. Здатність використовувати математичний інструментарій 
для дослідження соціально-економічних процесів, розв’язання 
прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, 
оподаткування.
СК 03. Здатність до відображення інформації про господарські 
операції суб’єктів господарювання в фінансовому та 
управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності 
та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що 
приймають рішення.
СК 05. Здатність проводити аналіз господарської діяльності



1.1. Програмні

підприємства та фінансовий аналіз з метою прийняття 
управлінських рішень.
СК 06. Здатність здійснення облікових процедур із застосуванням 
спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних 
технологій.
СК 09. Здатність здійснювати зовнішній та внутрішній контроль 
діяльності підприємства та дотримання ним законодавства з 
бухгалтерського обліку і оподаткування.
СК 10. Здатність застосовувати етичні принципи під час 
виконання професійних обов’язків
СК 11. Здатність демонструвати розуміння вимог ш;одо 
професійної діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення 
сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної,
соціальної, правової держави.________________________________

результати навчання;________________________________
Програмні 
результати навчання

Результати навчання
ПР 04. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, 
податкову і статистичну звітність підприємств та правильно 
інтерпретувати отриману інформацію для прийняття 
управлінських рішень
ПР 05. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, 
контролю, аудиту, та оподаткування господарської діяльності 
підприємств
ПР 06. Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, 
контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних 
форм власності, організаційно-правових форм господарювання та 
видів економічної діяльності
ПР 12. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і 
комп’ютерні технології для обліку, аналізу, контролю, аудиту та 
оподаткування
ПР 17. Вміти працювати як самоетійно, так і в команді, проявляти 
лідерські якості та відповідальність у роботі, дотримуватися 
етичних принципів, поважати індивідуальне та культурне 
різноманіття
ПР 20. Виконувати професійні функції з урахуванням вимог 
трудової дисципліни, планування та управління часом

2. Опис навчальної дисципліни
1. Найменування показників:

1.1. Кількість кредитів -  5
1.2. Загальна кількість годин- 150
1.3. Кількість модулів -
1.4. Кількість змістових модулів -  2
1.5. Індивідуальне науково-дослідне завдання (назва)

2. Характеристика навчальної дисципліни:
2.1. Форма навчання -  денна.



2.2. Статус навчальної дисципліни (нормативна/навчальна 
дисципліна самостійного вибору) -  нормативна
Передумови для вивчення дисципліни (перелік навчальних дисциплін, які 

мають бути вивчені раніше, перелік раніше здобутих результатів навчання) -  ПР 
03, ПР 04, ПР 05, ПР 06, ПР 07, ПР 11, ПР 18, ПР 21 економічна теорія, економіка 
підприємств, фінанси,теорія бухгалтерського обліку, фінансовий облік, 
податкова система

3. Обсяг навчальної дисципліни
3.1. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни



Змістовний модуль 1. 
МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

СИСТЕМА

Тема 1. Поняття і сутність менеджменту

Організація як об'єкт управління. Поняття 
“організація”. Ознаки та загальні риси організацій як 
об'єктів управління. Поділ праці в організації та 
необхідність управління. Організація як відкрита 
система. Зовнішнє та внутрішнє середовище 
організації. Базові моделі організації та відповідні до 
них концепції управління організацією.

Еволюція поглядів на сутність менеджменту. 
Співвідношення категорій “управління”, “менеджмент”, 
“адміністрування”, “керування”. Емпіричний підхід до 
менеджменту. Управління як наука і мистецтво. Функції 
менеджменту. Цикл менеджменту. Сучасне тлумачення 
ролі і сутності менеджменту.

Менеджери в організації. Ознаки діяльності 
менеджера. Розподіл управлінської праці. Сфери 
менеджменту. Рівні менеджменту. Ролі менеджера в 
організації за Е. Мінцбергом. Якості, необхідні 
менеджерам.

Перспективна модель менеджера___________________

ЗКОЦЗК 02, 
ЗК 03, ЗК 04, 
ЗК 07, ЗК 09, 
СК01,СК П.

ПР 03, ПР 05, 
ПР 17, ПР 20

Тема 2. Розвиток науки управління
Виникнення науки менеджменту та напрямки 

еволюції управлінської думки. Передумови виникнення 
науки управління. Підходи до класифікації напрямків 
розвитку науки управління. Загальна характеристика 
еволюції наукових підходів до управління організаціями.

Ранні теорії менеджменту. Класична теорія 
менеджменту (школа наукового управління й 
адміністративна школа управління): напрямки і цілі 
досліджень; основні здобутки; значення для сучасної 
практики; обмеженість. Неокласична теорія менеджменту 
(школа людських стосунків та школа організаційної 
поведінки): спрямованість досліджень; внесок у розвиток 
науки управління; основні недоліки. Кількісна теорія 
менеджменту: основні ідеї; внесок у розвиток теорії 
управління; напрямки використання досягнень.

Інтегровані підходи до управління. Спільні риси 
інтегрованих підходів до управління. Сутнісна 
характеристика процесного, системного та ситуаційного 
підходів до управління: основні ідеї; внесок у розвиток 
науки управління; практичне застосування.

Сучасні напрямки розвитку науки управління. 
Тенденція посилення технократичного аспекту 
менеджменту. Орієнтація на технічні та технологічні 
нововведення. Еуманізація управління. Елобалізація 
менеджменту. Об'єднання інтересів бізнесу, суспільства і 
людини. Модель ''конкуруючих цінностей'' Р. Куінна._____

ЗК01, 
ЗК 03, 
ЗК 07, 
ЗК 09, 
СК01, 
СК 03,
е к ю .

ЗК 02, 
ЗК 04, 
ЗК 08, 
ЗК 11, 
СК 02, 
СК 06, 
СК 11.

ПР 03, ПР 05 , 
ПР 06, ПР 12, 
ПР 17, ПР 20



Тема 3. Основи теорії прийняття управлінських 
рішень. Методи бґрунтування управлінських рішень

Поняття і моделі прийняття рішень. Розширене та 
вузьке розуміння категорії “прийняття рішень”. Місце 
прийняття рішень у процесі управління.

Моделі теорії прийняття рішень: класична; 
поведінкова; ірраціональна.

Процес прийняття рішень. Інтуїтивна та раціональна 
технології прийняття рішень. Етапи раціональної 
технології прийняття рішень: діагноз проблеми; 
накопичення інформації про проблему; опрацювання

альтернативних варіантів; оцінка альтернатив; 
прийняття рішення.

Людський та організаційний фактори у процесі 
прийняття рішення. Індивідуальне та групове прийняття 
рішень (модель Р. Роскіна, модель Врума-Йеттона, модель 

Врума-Джаго).
Методи творчого пошуку альтернативних варіантів. 

Класцфікація методів творчого пошуку альтернативних 
варіантів.

Методи індивідуального творчого пошуку 
альтернатив. Методи колективного творчого пошуку

альтернатив. Методи активізації творчого пошуку 
альтернативних варіантів.

Класифікація методів обґрунтування управлінських 
рішень. Кількісні та якісні методи. Можливості та сфери 
застосування аналітичних, статистичних, теоретико- 
ігрових методів та методів математичного 

програмування.
Інструменти обґрунтування управлінських рішень. 

Кількісні та якісні методи прогнозування. Сутнісна 
характеристика методу “платіжної матриці”.

Побудова “дерева рішень” та вибір оптимального 
варіанту.

Обґрунтування рішень в умовах невизначеності. 
Теоретико-ігрові методи. Критерії теорії статистичних 
рішень: песимізму, оптимізму, коефіцієнту оптимізму, 
Лапласа, жалю. Методи теорії ігор.

Експертні методи
прийняття рішень: метод простого ранжування; метод 

вагових коефіцієнтів_________

ЗК 09, ЗК II, 
СК01,СК 02, 
СК 03, СК 06, 
е к ю , СК II.

ПР 03, ПР 05 , 
ПР 06, ПР 12, 
ПР 17, ПР 20

Тема 4. Ефективність управління
Ефективність діяльності організації. Поняття 

“організаційна ефективність”. Видова класифікація 
ефективності організації: індивідуальна ,групова,
загальноорганізаційна. Особливості оцінки ефективності 
діяльності організації.

Підходи до вивчення організаційної ефективності: 
цільовий; системний; параметричний, з урахуванням 
фактора часу. Критерії ефективності організаційної 
діяльності.

Ефективність управління. Поняття “ефективність

ЗК01, 
ЗК 03, 
ЗК 07, 
ЗК 09, 
СК01, 
СК 03,
е к ю .

ЗК 02, 
ЗК 04, 
ЗК 08, 
ЗК 11, 
СК 02, 
СК 06, 
СК 11.

ПР 03, ПР 05 
ПР 06,ПР 12, 
ПР 17, ПР 20
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управління .
Підходи до визначення ефективності управління: 

цільовий; функціональний; композиційний; множинний; 
поведінковий. Показники ефективності управлінської 
діяльності. Напрямки підвищення ефективності управління 

організацією.____________________________________
з м іс т о в и й  м о д у л ь  II.
ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Тема 5. Планування в організації
Поняття і сутність планування в системі управління. 

Поняття “планування”. Місце планування серед функцій 
управління. Основні елементи системи планування. Етапи 
процесу планування: визначення цілей; розробка стратегії; 
надання стратегії конкретної форми.

Типи планів в організації. Стратегічні та оперативні 
плани.

Короткотермінові та довготермінові плани. Завдання 
та орієнтири.

Ситуаційні фактори планування.
Цілі управлінського планування. Поняття “мета” в 

управлінні та класифікація цілей організації. Вимоги до 
вірно сформульованих цілей. Традиційний процес 
постановки цілей. Концепція управління за цілями

(концепція МВО): сутність, основні етапи, переваги та 
недоліки.

Стратегічне планування в організації. Поняття 
“стратегія”. Елементи стратегії. Рівні стратегії: 
загальнокорпоративна стратегія; стратегія бізнесу;

функціональна стратегія; піраміда стратегій. Процес 
стратегічного планування: визначення місії фірми; 
зовнішній та внутрішній аналіз; 8''УОТ-аналіз; визначення 
конкретних цілей діяльності організації; аналіз

стратегічних альтернатив та вибір стратегії. Методи 
вибору загальнокорпоративної стратегії. Вибір стратегії 
бізнесу (типові стратегії за М. Портером). Функціональні 
стратегії.

Надання стратегії конкретної форми. Тактичні та 
оперативні плани. Програми. Політика. Стандартні 
операційні процедури. Правила________________________

ЗК01, 
ЗК 03, 
ЗК 07, 
ЗК 09, 
СК01, 
СКОЗ,
е к ю .

ЗК 02, 
ЗК 04, 
ЗК 08, 
ЗК 11, 
СК 02, 
СК 06, 
СК 11.

ПР 03, ПР 05 , 
ПР 06, ПР 12, 
ПР 17, ПР 20

Тема 6. Організація як функція управління
Сутність функції організації та її місце в системі 

управління. Поняття “організація” та “організаційна 
діяльність”. Основні складові організаційної 

діяльності.
Організаційна структура як результат організаційної 

діяльності: ступінь складності; ступінь формалізації; 
ступінь централізації. Поняття

“схема організаційної структури управління”.
Основи теорії організації. Загальна характеристика 

класичної теорії організації: універсальні принципи 
управління А. Файоля; модель “ідеальної бюрократіГ’ М. 
Вебера.

Поведінковий підхід в теорії організації: системи_____

ЗК01,ЗК 02, 
ЗК 03, ЗК 04, 
ЗК 07, ЗК 08, 
ЗК 09, ЗК 11, 
СК01,СК 02, 
СК 03, СК 06, 
е к ю , СК 11.

ПР 03, ПР 05 , 
ПР 06, ПР 12, 
ПР 17, ПР 20
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організації за Р, Лайкертом. Ситуаційний підхід в 
теорії організації: основні результати дослідження впливу 
технології, розмірів організації, зовнішнього

середовища і стратегії на організаційну структуру. 
Сучасні напрямки розвитку теорії організації.

Основи організаційного проектування. Сутнісна 
характеристика проектування робіт в організації. Методи 
проектування і перепроектування робіт в організації. 
Основні положення моделі характеристик роботи

Хекмена-Олдхема. Поняття, принципи класифікації та 
базові схеми департаменталізації. Делегування 
повноважень: поняття; елементи процесу делегування; 
типи повноважень (лінійні, штабні, функціональні).

Централізація і децентралізація. Діапазон контролю і 
фактори, що впливають на його величину. Висока і плоска 
структури організації.

Механізми вертикальної і горизонтальної координації 
робіт і видів діяльності в 

організації.
Типи організаційних структур управління. Лінійна, 

функціональна, лінійно-функціональна, дивізіональна, 
матрична організаційні структури.

Мережеві організаційні структури. Переваги та 
недоліки різних типів організаційних структур. Фактори 
формування організаційної структури управління. Методи 
вибору типу організаційної структури.

Управління організаційними змінами. Сутність 
організаційних змін.

Модель процесу організаційних змін К. Левіна. 
Загальна характеристика процесу організаційних змін. 
Причини опору організаційним змінам.

Стратегії подолання опору змінам. Вибір тактики 
проведення організаційних____________________________

Тема 7. Мотивація
Поняття і сутність мотивації. Мотивація як фактор 

забезпечення успіху діяльності організації. Поняття 
"потреби", "спонукання", "стимули", "мотивація". 
Внутрішнє і зовнішнє винагородження. Сутність 
мотивування.

Зміст основних етапів і послідовність їх реалізації в 
моделі процесу мотивації.

Теорії змісту мотивації. Сутність змістовного підходу 
до вивчення мотивації. Основні положення ключових 
теорій зміету мотивації: теорії ієрархії потреб А. Маслоу, 
теорії ERG К. Альдерфера, теорії набутих потреб

Д. МакКлелланда, теорії “мотиваційної гігієни” Ф. 
Г ерцберга.

Метод збагачення праці. Порівняльний аналіз теорій 
змісту мотивації.

Теорії процесу мотивації. Концепція процесного 
підходу до вивчення мотивації. Сутнісна характеристика 
основних теорій процесу мотивації:теорії сподівань В. 
Врума, теорії справедливості С. Адамса, комплексної

ЗК01, 
ЗК 03, 
ЗК 07, 
ЗК 09, 
СК01, 
СК 03,
е к ю .

ЗК 02, 
ЗК 04, 
ЗК 08, 
ЗК 11, 
СК 02, 
СК 06, 
СК 11.

ПР 03, ПР 05 , 
ПР 06, ПР 12, 
ПР 17, ПР 20



теорії мотивації Портера-Лоулера. Практична цінність 
теорій процесу мотивації. Проблеми мотивації в сучасній 
практиці управління.

Тема 8. Управлінський контроль
Поняття та процес контролю. Поняття “контроль” та 

його місце в истемі управління.
Етапи процесу контролю: вимірювання процесів;
порівняння реального виконання із стандартами; 

оцінка та реакція. Модель процесу контролю. Види 
управлінського контролю: попередній; поточний;

заключний. Порівняльна характеристика видів 
управлінського контролю.

Класифікація інструментів управлінського контролю. 
Фінансовий контроль та його основні складові. Сутність та 
складові операційного контролю. Контроль поведінки 
працівників: модель; методи оцінки реального виконання; 
прямий управлінський контроль. ______________________

ЗК01, 
ЗК 03, 
ЗК 07, 
ЗК 09, 
СК01, 
СК 03,
е к ю .

ЗК 02, 
ЗК 04, 
ЗК 08, 
ЗК 11, 
СК 02, 
СК 06, 
СК 11.

ПР 03, ПР 05 , 
ПР 06 ,ПР 12, 
ПР 17, ПР 20

Тема 9. Лідерство
Поняття та природа лідерства. Співвідношення 

категорій “вплив”, “влада”, “залежність”, “лідерство”.
Класифікація джерел влади в організації за Дж. 

Френчем та Б. Рейвеном. Модель джерел влади К. Хейлеа.
Лідерство як механізм сполучення різних джерел 

влади. Порівняльна характеристика менеджера і лідера.
Теорія особистих якостей лідера. Основна ідея і 

завдання підходу до вивчення лідерства з позицій 
особистих якостей. Шкала найсуттєвіших

характеристик лідера за Є. Гізеллі. Класифікація 
особистих якостей успішних керівників за Р. Стогділлом. 
Основні результати досліджень теорії особистих

якостей лідера.
Концепції поведінки лідера. Поняття “стиль 

керування” та “діапазон стилів керування”. “Теорія X” і 
“Теорія У” Д. МакГрегора. Автократичний і 
демократичний етилі керування. Концепція трьох стилів 
керування К. Левіна.

Двофакторна модель лідерства вчених університету 
штату Огайо. Концепція лідерства Р. Лайкерта. Модель 
типів управління Р. Блейка та Дж. Моутон.

Висновки за результатами досліджень поведінкових 
концепцій лідерства.

Концепції ситуаційного лідерства. Загальна 
характеристика ситуаційного підходу до лідерства. 
Континуум лідерської поведінки Танненбаума-Шмідта.

ЗК01,ЗК 02, 
ЗК 03, ЗК 04, 
ЗК 07, ЗК 08, 
ЗК 09, ЗК 11, 
СК01,СК 02, 
СК 03, СК 06, 
СК1 ЗК

ПР 03, ПР 05 , 
ПР 06, ПР 12, 
ПР 17, ПР 20
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Модель ситуаційною, лідерства Ф. Фідлера. Модель
ситуаційного лідерства П. Херсі і К. Бланчарда. 

Модель "шлях-мета" Хауса-Мітчелла. Основні здобутки 
ситуаційного підходу до вивчення лідерства.

Сучасні концепції лідерства. Сучасні підходи до 
лідерства як поєднання традиційних та ситуаційного 
підходів. Концепція атрибутивного лідерства. Модель 
харизматичного лідерства. Концепція перетворюючого

(трансформуючого) лідерства. Інтерактивні та 
сервісні керівники.__

Тема 10. Комунікації в управлінні
Поняття і процес комунікації. Поняття “комунікація” 

та її роль в системі управління організацією. Елементи 
комунікації (відправник, одержувач, повідомлення, канал 
комунікації, перешкоди комунікації).

Модель процесу комунікації. Зміст основних етапів 
процесу комунікації (формування концепції комунікації, 
кодування, передавання повідомлення по каналу 
комунікації, декодування, інтерпретація та оцінка 
повідомлення, зворотний зв’язок).

Міжособові та організаційні комунікації. Поняття 
"міжособові" та "організаційні" комунікації. Усна, 
письмова та невербальна комунікації, їх форми, переваги 
та недоліки. Ситуаційна модель вибору носія інформації 

формальних комунікацій; нисхідні, висхідні, 
горизонтальні. Роль неформальних комунікацій в системі 
управління. Поняття "комунікаційна мережа". Типи 
комунікаційних мереж в групах. Централізовані й 
децентралізовані комунікаційні мережі. Модель вибору 
типу комунікаційної мережі в групі. Мережі неформальної 
комунікації. Відкриті комунікації та діалог.

Управління організаційними комунікаціями. 
Індивідуальні перешкоди на шляху ефективної 
комунікації. Організаційні комунікативні бар’єри.

Шляхи подолання перешкод до ефективної 
комунікації. Модель вибору

стилю комунікації. Розвиток індивідуальних навичок 
комунікації

ЗК 07, ЗК 08,
ЗК 09, ЗК 11, 
СК01,СК 02, 
СК 03, СК 06, 
е к ю , СК 11.0, 
СК 11.

ПР 03, ПР 05 , 
ПР 06, ПР 12, 
ПР 17, ПР 20

3.2. Розподіл у годинах за формами організації освітнього процесу та 
видами навчальних занять, програма навчальної дисципліни

3.2.1.0чна (денна)
________________________ 1) Програма навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем
Кількість годин

усього л пр сем лаб сам.р.

11



Кількість годин
Назви змістових модулів і тем

УСЬОГО л пр сем лаб сам.р.

Зм істов ни й  м о д ул ь  1. С И С Т Е М А  
М Е Н Е Д Ж М Е Н ТУ  О Р ГА Н ІЗ А Ц ІЇ

60 24 4 32

Тема 1. Поняття і сутність 
менеджменту

15 6 1 8

Тема 2. Розвиток науки 
управління

15 6 - 1 8

Тема 3. Основи теорії прийняття 
управлінських рішень. Методи 
бґрунтування управлінських рішень

15 6 1 8

Тема 4. Ефективність управління 15 6 - 1 8

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II.
ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ

90 40 8 4 38

Тема 5. Планування в організації 15 8 2 - 5

Тема 6. Організація як функція 
управління

15 8 2
■

5

Тема 7. Мотивація 15 6 - 2 7

Тема 8. Управлінський 
контроль

15 6 2 7

Тема 9. Лідерство 15 6 - 2 7

Тема 10. Комунікації в 
управлінні

15 6 2 - 7

РАЗОМ 150 64 8 8 70
2) Теми та короткий зміст лекційних занять

№ Назва теми Короткий зміст питань теми, що Кількість
з/п виносяться на вивчення годин
1

Тема 1. Поняття і О рган ізац ія  як о б 'є кт  управл іння. Поняття
2

сутність менеджменту “ор ган ізац ія ” . О знаки  та  загальн і риси 
орган ізац ій  як об 'єкт ів  управл іння . Поділ праці 
в орган ізац ії та  н еобх ід н ість  управл іння. 
О рган ізац ія  як в ідкрита  систем а. З овн іш нє та 
внутр іш нє серед овищ е  орган ізац ії. Базові 
м оделі орган ізац ії та  в ідпов ідн і д о  них 
концепц ії управл іння  орган ізац ією .

2

Еволюція поглядів на сутність менеджменту. 
Співвідношення категорій “управління”, 
“менеджмент”, “адміністрування”, “керування”. 
Емпіричний підхід до менеджменту. Управління

2
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№
з/п

Назва теми Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення

Кількість
годин

як наука і мистецтво. Функції менеджменту. Цикл 
менеджменту. Сучасне тлумачення ролі і сутності 
менеджменту.

Тема 2. Розвиток науки 
управління

Виникнення науки менеджменту та 
напрямки еволюції управлінської думки. 
Передумови виникнення науки 
управління. Підходи до класифікації 
напрямків розвитку науки управління. 
Загальна характеристика еволюції
наукових підходів до управління
організаціями.

Ранні теорії менеджменту. Класична 
теорія менеджменту (школа наукового 
управління й адміністративна школа 
управління): напрямки і цілі досліджень; 
основні здобутки; значення для сушасної 
практики; обмеженість. Неокласична 
теорія менеджменту (школа людських 
стосунків та школа організаційної 
поведінки): спрямованість досліджень; 
внесок у розвиток науки управління; 
основні недоліки. Кількісна теорія 
менеджменту: основні ідеї; внесок у 
розвиток теорії управління; напрямки 
використання досягнень.

Інтегровані підходи до управління. 
Спільні риси інтегрованих підходів до 
управління. Сутнісна характеристика 
процесного, системного та ситуаційного 
підходів до управління: основні ідеї; 
внесок у розвиток науки управління; 
практичне застосування.
Сучасні напрямки розвитку науки 
управління. Тенденція посилення 
технократичного аспекту менеджменту. 
Орієнтація на технічні та технологічні 
нововведення. Г уманізація управління. 
Глобалізація менеджменту. Об'єднання 
інтересів бізнесу, суспільства і людини. 
Модель "конкуруючих цінностей" Р. 
Куіннаотних активів, при здійсненні 
фінансових операцій, при здійсненні 
окремих видів діяльності та операцій. 
Порядок складання податкової декларації 
та сплати податку на прибуток
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№
з/п

Назва теми Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення

Кількість
годин

Тема 3. Основи 
теорії прийняття
управлінських рішень. 
Методи бґрунтування 
управлінських рішень

Поняття і моделі прийняття рішень. 
Розширене та вузьке розуміння категорії 
“прийняття рішень”. Місце прийняття 
рішень у процесі управління.

Моделі теорії прийняття рішень: 
класична; поведінкова; ірраціональна.

Процес прийняття рішень. Інтуїтивна 
та раціональна технології прийняття 
рішень. Етапи раціональної технології 
прийняття рішень: діагноз проблеми; 
накопичення інформації про проблему; 
опрацювання

альтернативних варіантів; оцінка 
альтернатив; прийняття рішення.

Людський та організаційний фактори 
у процесі прийняття рішення. 
Індивідуальне та групове прийняття 
рішень (модель Р. Роскіна, модель 
Врума-Иеттона, модель

Врума-Джаго).
Методи творчого пошуку 

альтернативних варіантів. Класифікація 
методів творчого пошуку альтернативних 
варіантів.

Методи індивідуального творчого 
пошуку альтернатив. Методи
колективного творчого пошуку

альтернатив. Методи активізації 
творчого пошуку альтернативних 
варіантів.

Тема4.
Ефективність
управління

Ефективність діяльності організації. 
Поняття “організаційна ефективність”. 
Видова класифікація ефективності 
організації: індивідуальна ,групова,
загальноорганізаційна. Особливості 
оцінки ефективності діяльності
організації.

Підходи до вивчення організаційної 
ефективності: цільовий; системний;
параметричний, з урахуванням фактора 
часу. Критерії ефективності
організаційної діяльності.

Ефективність управління. Поняття 
“ефективність управління”.

Підходи до визначення ефективності
14



№
з/п

Назва теми Короткий зміст питань теми, що Кількість
виносяться на вивчення годин

управління: цільовий; функціональний; 
композиційний; множинний;
поведінковий. Показники ефективності 
управлінської діяльності. Напрямки 
підвищення ефективності управління 
організацією._________________________

з м іс т о в и й
МОДУЛЬ II.

ПРОЦЕС
УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВІ

НА

40

Тема
Планування
організації

5.
в

Поняття і сутність планування в 
системі управління. Поняття
“планування”. Місце планування серед 
функцій управління. Основні елементи 
системи планування. Етапи процесу 
планування: визначення цілей; розробка 
стратегії; надання стратегії конкретної 
форми.

Типи планів в організації. 
Стратегічні та оперативні плани.

Короткотермінові та довготермінові 
плани. Завдання та орієнтири.

Ситуаційні фактори планування.
Цілі управлінського планування. 

Поняття “мета” в управлінні та 
класифікація цілей організації. Вимоги до 
вірно сформульованих цілей. 
Традиційний процес постановки цілей. 
Концепція управління за цілями

(концепція МВО): сутність, основні 
етапи, переваги та недоліки.

Стратегічне планування в організації. 
Поняття “стратегія”. Елементи стратегії. 
Рівні стратегії: загальнокорпоративна 
стратегія; стратегія бізнесу;

функціональна стратегія; піраміда 
стратегій. Процес стратегічного 
планування: визначення місії фірми; 
зовнішній та внутрішній аналіз; 8’\\^ОТ- 
аналіз; визначення конкретних цілей 
діяльності організації; аналіз

стратегічних альтернатив та вибір 
стратегії. Методи вибору
загальнокорпоративної стратегії. Вибір 
стратегії бізнесу (типові стратегії за М. 
Портером). Функціональні стратегії.

Тема 6. Організація 
як функція управління

Сутність функції організації та її 
місце в системі управління. Поняття
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№
з/п

Назва теми Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення

Кількість
годин

організаційна
складові

організація та
діяльність”. Основні 
організаційної 

діяльності.
Організаційна структура як результат 

організаційної діяльностіхтупінь
складності; ступінь формалізації; ступінь 
централізації. Поняття

“схема організаційної структури 
управління”.

Основи теорії організації. Загальна 
характеристика класичної теорії 
організації: універсальні принципи
управління А. Файоля; модель “ідеальної 
бюрократіГ’ М. Вебера.

Поведінковий підхід в теорії 
організації: системи

організації за Р. Лайкертом. 
Ситуаційний підхід в теорії організації: 
основні результати дослідження впливу 
технології, розмірів організації, 
зовнішнього

середовища і етратегії на 
організаційну структуру. Сучасні 
напрямки розвитку теорії організації.

Основи організаційного
проектування. Сутнісна характеристика 
проектування робіт в організації. Методи 
проектування і перепроектування робіт в 
організації. Основні положення моделі 
характеристик роботи

Хекмена-Олдхема. Поняття,
принципи класифікації та базові схеми 
департаменталізації. Делегування
повноважень: поняття; елементи процесу 
делегування; типи повноважень (лінійні, 
штабні, функціональні).

Централізація і децентралізація. 
Діапазон контролю і фактори, що 
впливають на його величину. Висока і 
плоска структури організації.

Механізми вертикальної і 
горизонтальної координації робіт і видів 
діяльності в 

організації.
Типи організаційних структур 

управління. Лінійна, функціональна, 
лінійно-функціональна, дивізіональна, 
матрична організаційні структури.

Мережеві організаційні етруктури. 
Переваги та недоліки різних типів
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організаційних структур. Фактори 
формування організаційної структури 
управління. Методи вибору типу
організаційної структури. 9

Управління організаційними 
змінами. Сутність організаційних змін.

Модель процесу організаційних змін 
К. Левіна. Загальна характеристика 
процесу організаційних змін. Причини 
опору організаційним змінам.

Стратегії подолання опору змінам. 
Вибір тактики проведення організаційних

7 Тема 7. Мотивація Поняття і сутність мотивації. Мотивація 
як фактор забезпечення успіху 
діяльності організації. Поняття 
"потреби", "спонукання", "стимули", 
"мотивація". Внутрішнє і зовнішнє 
винагородження. Сутність мотивування. 
Зміст основних етапів і послідовність їх

2

реалізації в моделі процесу 
мотивації.
Теорії змісту мотивації. Сутність 
змістовного підходу до вивчення 
мотивації. Основні положення ключових

2

теорій змісту мотивації: теорії
ієрархії потреб А. Маслоу, теорії ERG К. 
Альдерфера, теорії набутих потреб 
Д. МакКлелланда, теорії “мотиваційної 
гігієни” Ф. Герцберга. Метод 
збагачення праці. Порівняльний аналіз
теорій змісту мотивації.
Теорії процесу мотивації. Концепція 2
процесного підходу до вивчення 
мотивації. Сутнісна характеристика 
основних теорій процесу мотивації: 
теорії сподівань В. Врума, теорії 
справедливості С. Адамса, комплексної 
теорії мотивації Портера-Лоулера. 
Практична цінність теорій процесу 
мотивації. Проблеми мотивації в сучасній
практиці управління.

8 Тема 8. Поняття та процес контролю.
2

У правлінський Поняття “контроль” та його місце в
контроль системі управління. Етапи процесу 

контролю: вимірювання процесів; 
порівняння реального виконання із 
стандартами; оцінка та реакція. 
Модель процесу контролю. Види

2
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виносяться на вивчення годин

Тема 9. Лідерство

управлінського контролю:
попередній; поточний; заключний. 
Порівняльна характеристика видів 
управлінського контролю. 
Класифікація інструментів
управлінського контролю.
Фінансовий контроль та його 
основні складові. Сутність та 
складові операційного 
контролю. Контроль поведінки 
працівників: модель; методи оцінки 
реального виконання; прямий 
управлінський контроль; замінники 
прямого.

Поняття та природа лідерства. 
Співвідношення категорій “вплив”, 
“влада”, “залежність”, “лідерство”. 
Класифікація джерел влади в 
організації за Дж. Френчем та Б. 
Рейвеном. Модель джерел влади К. 
Хейлса. Лідерство як механізм 
сполучення різних джерел влади. 
Порівняльна характеристика 
менеджера і лідера.
Теорія особистих якостей лідера. 
Основна ідея і завдання підходу до 
вивчення лідерства з позицій 
особистих якостей. Шкала
найсуттєвіших характеристик 
лідера за С. Гізеллі. Класифікація 
особистих якостей успішних 
керівників за Р. Стогділлом.
Основні результати досліджень 
теорії особистих 
якостей лідера.
Концепції поведінки лідера.
Поняття “стиль керування” та 
“діапазон
стилів керування”. “Теорія X” і 
“Теорія У” Д. МакГрегора. 
Автократичний і демократичний 
стилі керування. Концепція трьох 
стилів керування К. Левіна.________

18



№
з/п

Назва теми Короткий зміст питань теми, що Кількість
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Тема 
10 Комунікації 

управлінні

10.
в

Двофакторна модель лідерства 
вчених університету штату Огайо. 
Концепція
лідерства Р. Лайкерта. Модель 
типів управління Р. Блейка та Дж. 
Моутон.
Висновки за результатами 
досліджень поведінкових
концепцій лідерства.
Концепції ситуаційного лідерства. 
Загальна характеристика 
ситуаційного підходу до лідерства. 
Континуум лідерської поведінки 
Танненбаума-Шмідта. Модель 
ситуаційного лідерства Ф. Фідлера. 
Модель
ситуаційного лідерства П. Херсі і 
К. Бланчарда. Модель "шлях-мета" 
Хауса-
Мітчелла. Основні здобутки 
ситуаційного підходу до вивчення 
лідерства.
Сучасні концепції лідерства. 
Сучасні підходи до лідерства як 
поєднання традиційних та 
ситуаційного підходів. Концепція 
атрибутивного
лідерства. Модель харизматичного
лідерства, 
перетворюючого 
(трансформуючого) 
Інтерактивні та 
керівники._

Концепція

лідерства.
сервісні

Поняття і процес комунікації. 
Поняття “комунікація” та її роль в 
системі управління організацією. 
Елементи комунікації (відправник, 
одержувач, повідомлення, канал 
комунікації, перешкоди
комунікації).
Модель процесу комунікації. Зміст 
основних етапів процесу 
комунікації (формування концепції
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з/п

Назва теми Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення

Кількість
годин

комунікації, кодування,
передавання повідомлення по 
каналу комунікації, декодування, 
інтерпретація та оцінка
повідомлення, 
зворотний зв’язок).
Міжособові та організаційні 
комунікації. Поняття "міжособові" 
та "організаційні" комунікації. 
Усна, письмова та невербальна 
комунікації, їх форми, переваги та 
недоліки. Ситуаційна модель 
вибору носія інформації Ленгела- 
Дафта. Формальні та неформальні 
організаційні комунікації.

Всього 64
3) Теми та короткий зміст семінарських занять

№
з/п

Назва теми Короткий зміст питань теми, що 
виносяться на вивчення

Кількість
годин

1 Тема 1. Поняття і 
сутність менеджменту

Організація як об'єкт управління.
Еволюція поглядів на сутність 

менеджменту.
Виникнення науки менеджменту та 

напрямки еволюції управлінської 
думк

1

2
Тем а 2. Р о зви ток  

науки упр ав л ін н я

Ранні теорії менеджменту. Інтегровані 
підходи до управління.
Сучасні напрямки розвитку науки 

управління.
Менеджери в організації

1
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виносяться на вивчення годин

Тема 3. Основи 
теорії прийняття
управлінських рішень. 
Методи бґрунтування 
управлінських рішень

Класифікація методів обгрунтування 
управлінських ріпіен.
Інструменти обгрунтування
управлінських рішень.
Обгрунтування рішень в умовах 
невизначеності.

1

Тема4. Ефективність 
управління

Ефективність управління. Поняття 
“ефективність управління”.
Підходи до визначення 
ефективності управління: цільовий; 
функціональний; композиційний; 
множинний; поведінковий.
Показники ефективності 
управлінської діяльності.
Напрямки підвищення
ефективності управління 
організацією._____________________

Тема 7. Мотивація Поняття і сутність мотивації..
Зміст основних етапів і послідовність їх 
реалізації в моделі процесу мотивації. 
Теорії змісту мотивації. Сутність 
змістовного підходу до вивчення 
мотивації. Основні положення ключовріх 
теорій змісту мотивації: теорії 
ієрархії потреб А. Маслоу, теорії ERG К. 
Альдерфера, теорії набутих потреб 
Д. МакКлелланда, теорії “мотиваційної 
гігієни” Ф. Герцберга.
Теорії процесу мотивації. Концепція 
процесного підходу до вивчення 
мотивації.
. Практична цінність теорій процесу 
мотивації. Проблеми мотивації в 
сучасній практиці управління ______

Тема 9. Лідерство Класифікація джерел влади в організації 
за Дж. Френчем та Б. Рейвеном. Модель 
джерел влади К. Хейлса. Лідерство 
як механізм сполучення різних джерел
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№
з/п

Назва теми Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення

Кількість
годин

влади. Порівняльна характеристика 
менеджера і лідера.
Теорія особистих якостей лідера. 
Концепції поведінки лідера. Поняття 
“стиль керування” та “діапазон 
стилів керування”. “Теорія X” і “Теорія 
У” Д. МакГрегора. Автократичний і 
демократичний стилі керування. 
Концепція трьох стилів керування К. 
Левіна.
Модель ситуаційного лідерства П. Херсі 
і К. Бланчарда. Сучасні концепції 
лідерства.___________________________

Всього
4) Теми та короткий зміст практичних занять

№
з/п

Назва теми Короткий зміст питань теми, що 
виносяться на вивчення

Кількість
годин

1 Тема 5. Планування в 
організації

Поняття і сутність планування в системі 
управління.
Типи планів в організації.
Цілі управлінського планування. 
Стратегічне планування в організації. 
Надання стратегії конкретної форми.

2

2 Тема 6. Організація як 
функція управління

Організаційна структура як 
результат організаційної 
діяльностіхтупінь складності; ступінь 
формалізації; ступінь централізації. 
Поняття “схема організаційної структури 
управління”.

Основи теорії організації. Загальна 
характеристика класичної теорії 
організації.

2

3 Тема 8. Управлінський 
контроль

Методика ведення управлінського 
контрол на підприємстві

2

4 Тема 10.Комунікації в 
управлінні

Побудова системи комунікацій 
управління на підпримстві

2

Всього 8
5) Теми та короткий зміст лабораторних занять

№
з/п

Назва теми Короткий зміст питань теми, що 
виносяться на вивчення

Кількість
годин

Не передбачено

Всього
6) Теми, що виносяться на самостійне опрацювання, їх короткий зміст

№
з/п

Назва теми Короткий зміст питань теми, що 
виносяться на вивчення

Кількість
годин

Не передбачено
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4. Форми та методи контролю

4.1. Форми та методи поточного контролю: тестування, вибіркове усне 
опитування перед початком занять, перевірка домашнього завдання, письмове 
опитування (розв’язування індивідуальних завдань), письмова контрольна 
робота.

4.2. Форми та методи підсумкового контролю: залік

5. Засоби діагностики результатів навчання

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання 
можуть бути:

екзамени; 
комплексні іспити; 
стандартизовані тести; 
реферати, есе;
презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 
студентські презентації та виступи на наукових заходах; 
розрахункові роботи.

6. Розподіл балів, які отримують студенти

6.1. Шкала оцінювання з навчальної дисципліни у балах за всі види 
навчальної діяльності (шкала Коледжу), яка переводиться в оцінку за шкалою 
ЕСТ8 та у чотирибальну національну (державну) шкалу:

Сума балів за 
шкалою Коледжу

Оцінка за шкалою ЕСТ8 Оцінка за національною шкалою
Іспит Залік

90-100 А (відмінно) Відмінно Зараховано
82-89 В (дуже добре) Добре
75-81 С (добре)
65-74 В (задовільно) Задовільно
60-64 Е(достатньо)
35-59 ЕХ (незадовільно з 

можливістю повторного 
складання)

Незадовільно Не зараховано

1-34 Е (незадовільно з 
обов’язковим повторним 

курсом)
6.2. Розподіл вагових коефіцієнтів за змістовими модулями оцінювання 
складових поточного та підсумкового контролю результатів навчальної 
діяльності студентів з вивчення нормативних і вибіркових дисциплін:
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6.2.1. Розподіл вагових коефіцієнтів для заліку/іспиту (для денної форми 
навчання):

Зальїк: (2 змістових модулі)

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 
Рейтингова (підсумкова) оцінка 

за змістовий модуль 2, 
враховуючи поточне 

_________опитування)_________

Рейтингова 
(підсумкова) 

оцінка з навчальної 
дисципліни 
(100 балів)

40% 60% І 00
ТІ Т2 ТЗ Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9

ТЮ

7. Критерії оцінювання складових поточного контролю 
навчальної діяльності студента

7.1. Компетенції (знання, уміння та навички), продемонстровані на навчальних 
заняттях (враховуючи знання з тем, що виносяться на самостійне 
опрацювання) оцінюються за 100-бальною системою.

Оцінка в балах 
(за 100- 

бальною 
шкалою) за всі 

види
навчальної
діяльності

Критерії оцінювання

98-100 Студент має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі здібності у 
навчальній діяльності; використовує широкий арсенал засобів для 
обґрунтування та доведення своєї думки; розв’язує складні проблемні 
завдання; схильний до системно-наукового аналізу та прогнозу явигц; уміє 
ставити і розв’язувати проблеми, самостійно здобувати і використовувати 
інформацію; займається науково-дослідною роботою; логічно та творчо 
викладає матеріал в усній та письмовій формі; розвиває свої здібності й 
нахили; використовує різноманітні джерела інформації; моделює ситуації в 
нестандартних умовах.

94-97 Студент володіє узагальненими знаннями з навчальної дисципліни, 
аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях; вміє знаходити 
джерела інформації та аналізувати їх, ставити і розв’язувати проблеми, 
застосовувати вивчений матеріал для власних аргументованих суджень у 
практичній діяльності (диспути, круглі столи тош;о); спроможний за 
допомогою викладача підготувати виступ на студентську наукову 
конференцію; самостійно вивчити матеріал; визначити програму своєї 
пізнавальної діяльності; оцінювати різноманітні явища, процеси; займає 
активну життєву позицію.

90-93 Студент володіє глибокими і міцними знаннями та використовує їх у 
нестандартних ситуаціях; може визначати тенденції та суперечності різних 
процесів; робить аргументовані висновки; практично оцінює сучасні 
тенденції, факти, явища, процеси; самостійно визначає мету власної 
діяльності; розв’язує творчі завдання; може сприймати іншу позицію як 
альтернативну; знає суміжні дисципліни; використовує знання, аналізуючи
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Оцінка в балах 
(за 100- 

бальною 
шкалою) за всі 

види
навчальної
діяльності

Критерії оцінювання

різні явища, процеси.
86-89 Студент вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує знання у дещо 

змінених ситуаціях, вміє аналізувати і систематизувати інформацію, робить 
аналітичні висновки, використовує загальновідомі докази у власній 
аргументації; чітко тлумачить поняття, категорії, нормативні 'документи; 
формулює закони; може самостійно опрацьовувати матеріал, виконує 
прості творчі завдання; має сформовані типові навички.

81-85 Знання студента досить повні, він вільно застосовує вивчений матеріал у 
стандартних ситуаціях; вміє аналізувати, робити висновки; відповідь повна, 
логічна, обґрунтована, однак з окремими неточностями; вміє самостійно 
працювати, може підготувати реферат і обґрунтувати його положення.

75-80 Студент правильно і логічно відтворює навчальний матеріал, оперує 
базовими теоріями і фактами, встановлює причинно-наслідкові зв’язки між 
ними; вміє наводити приклади на підтвердження певних думок, 
застосовувати теоретичні знання у стандартних ситуаціях; за допомогою 
викладача може скласти план реферату, виконати його і правильно 
оформити; самостійно користуватися додатковими джерелами; правильно 
використовувати термінологію; скласти таблиці, схеми.

70-74 Студент розуміє основні положення навчального матеріалу, може 
поверхнево аналізувати події, ситуації, робить певні висновки; відповідь 
може бути правильною, проте недостатньо осмисленою; самостійно 
відтворює більшу частину матеріалу; вміє застосовувати знання під час 
розв’язування розрахункових завдань за алгоритмом, користуватися 
додатковими джерелами.

65-69 Студент розуміє сутність навчальної дисципліни, може дати визначення 
понять, категорій (однак з окремими помилками); вміє працювати з 
підручником, самостійно опрацьовувати частину навчального матеріалу; 
робить прості розрахунки за алгоритмом, але окремі висновки не логічні, не 
послідовні.

60-64 Студент володіє початковими знаннями, здатний провести за зразком 
розрахунки; орієнтується у поняттях, визначеннях; самостійне 
опрацювання навчального матеріалу викликає значні труднощі.

50-59 Студент намагається аналізувати на основі елементарних знань і навичок; 
виявляє окремі властивості; робить спроби виконання вправ, дій 
репродуктивного характеру; за допомогою викладача робить прості 
розрахунки за готовим алгоритмом.

35-49 Студент мало усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності, робить 
спробу знайти способи дій, розповісти суть заданого, проте відповідає лише 
за допомогою викладача на рівні „так” чи „ні”; може самостійно знайти в 
підручнику відповідь.

1-34 Студент володіє навчальним матеріалом на рівні засвоєння окремих 
термінів, фактів без зв’язку між ними: відповідає на запитання, які 
потребують відповіді „так” чи „ні”.

7.2. Оцінювання індивідуального 
здійснюється за 100-бальною системою.

навчально-дослідного завдання
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7.3. Оцінювання модульних контрольних робіт здійснюється за 100-бальною 
системою.
7.4. Оцінювання захист навчального матеріалу, що виноситься на самостійне 
вивчення для студентів заочної форми навчання здійснюється за 100-бальною 
системою.
7.5. Оцінювання іспиту здійснюється за 100-бальною системою.

8. Інструменти, обладнання, програмне, методичне забезпечення
навчальної дисципліни

Робоча програма (розглянута та схвалена на засіданнях кафедри). Плани 
занять, конспекти лекцій. Перелік основної та додаткової літератури. Навчально- 
наочні посібники, технічні засоби навчання тощо. Комплекс контрольних робіт 
(ККР) для визначення залишкових знань, з дисципліни, завдань для обов’язкових 
контрольних робіт. Електронний підручник. Методичні розробки для проведення 
окремих занять.

9. Рекомендовані джерела інформації

9.1.Нормативно-правова база
1. Податковий кодекс України від 23.12.2010 р. № 2856-УІ.

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
2. Конституція України від 8 грудня 2004 року N 2222-1V.

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/linkl/Z960254K.html
3. Закон України “Про збір та облік єдиного внеску на

загальнообовязкове державне осціальне страхування” від 08.07.2010 р. № 2464- 
УІ. http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17

4. Закон України “Про державний бюджет України” від 23.12.2017 р. 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/! 801-19

5. Закон України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне 
страхування» від 25.06.05 р. № 400/05. http://zakon.rada.gov.ua/laws/show

6. Закон України «Про загальнообов’язкове пенсійне страхування» від 
09.07.2005 р. № 1058 - 4. http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15

7. Наказ Мінфіну „Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського 
обліку та Інструкції про його застосування” N 291 від 30.11.99. 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99

8. Закон України “Про оплату праці” від 24.03.1995 р. №108/95-ВР. 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/

9. Закон України „Про відпустки” від 15.11.96 р. № 504/96. 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/

10. Порядок заповнення і подання податковими агентами податкового 
розрахунку сум доходів, нарахованого (сплаченого) на користь платників 
податків, і сум утриманого з них податку, затверджений наказом ДПАУ від 
29.04.2015 р. №451. http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-15

11. Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом
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Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5.
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0114-04

12. Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100.
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/

13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 "Виплати
працівникам", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 
28.10.2003 р. № 601, зі змінами і доповненнями URL: http:
//docs.dtkt.ua/isobuh/psbo (дата звернення: 01.10.2018).

14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 2'Дохід",
затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. №290, 
зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14.12.1999 р. N 860/4153. URL: 
http: //docs.dtkt.ua/isobuh/psbo (дата звернення: 01.10.2018).

15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати",
затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. №318, 
зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 р. №27/4248. URL: http: 
//docs.dtkt.ua/isobuh/psbo (дата звернення: 01.10.2018).

16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на 
прибуток", затверджене Наказом Міністерства фінансів України N 353 від 
28.12.2000. URL: http: //docs.dtkt.ua/isobuh/psbo (дата звернення: 01.10.2018).

9.2. Основна література

1. Василенко В.А. Теорія і практика розробки управлінських рішень [текст]:
Навчальний посібник/ В.А. Василенко.- К.: ПУЛ, 2013. -  420 с.

2. Гаєва О.В., Ковальська Н.І., Лозинська Л.О. Основи менеджменту: Навч.
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