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1. Мета і завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: надання студентам теоретичних знань щодо формування сучасного 

управлінського мислення та системи соціальних знань у галузі менеджменту; формування 

розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набуття вмінь 

аналізувати внутрішнє та зовнішнє середовище, приймати адекватні управлінські рішення. 

Завдання: основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі дисципліни є: 

оволодіння студентів знаннями, необхідними для реалізації їх у практичній діяльності, а 

саме: суті, предмету і методів науки управління, понять менеджменту, основних положень 

теорій засновників та представників різних шкіл наукового менеджменту, суті організації, її 

ознак і видів, організаційних структур та схем управління, особливостей структурування 

повноважень і відповідальності в організації, суті, цілей та функції менеджменту, суті, видів 

та етапів прийняття управлінських рішень, поняття й видів стратегій розвитку організації, 

суті стратегічного управління та поточного планування, суті, видів та етапів управлінського 

контролю, принципів та методів менеджменту, понять і видів трудових колективів, 

мотиваційних основ управління, ролі та вимог менеджера, особливостей управлінської праці 

та її організації, змісту роботи керівника з управління організацією, суті і форм влади, стилю 

управління, суті та способів подолання конфліктів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати:  

•  основні категорії та поняття менеджменту; 

•  основні характеристики історичних етапів розвитку світового та вітчизняного 

менеджменту; 

•  зміст і суть основних функцій менеджменту; 

•  суть, природу конфліктів та шляхи їх вирішення; 

•  суть керівництва і лідерства; 

•  умови прийняття управлінських рішень. 

уміти: 

•  використовувати різні принципи структурування при планування під 

розділів організації, групувати роботи, планувати структурні підрозділи підприємства, 

формування схеми управління на базі управлінських повноважень; 

•  визначати цілі та розробляти систему цілей організації, проблеми організації; 

•  розробляти рішення різних видів і варіантів відповідно до етапів прийняття рішень; 

•  розробляти стратегічні та поточні плани, бізнес-плани; 

•  організовувати процес контролю відповідно до етапів; 

•  застосовувати економічні та неекономічні способи мотивації під час розробки 

управлінських проектів; 

•  регламентувати посадові права та обов'язки, складати кадрові документи, проводити 

тестування персоналу та керівників нижчих ланок; 

•  визначати лідерські якості та відповідність вимогам щодо менеджера; визначати 

види конфліктів і шляхи їх ефективного попередження і вирішення. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Вступ до менеджменту. 

Тема 2. Виникнення та розвиток менеджменту. 

Тема 3. Організація, як об'єкт управління. 

Тема 4. Процес та функції менеджменту. 

Тема 4.1. Загальна характеристика процесу та функцій менеджменту. 

Тема 4.2. Планування як функція менеджменту. 

Тема 4.3. Організаційна функція менеджменту. 

Тема 4.4. Мотивування як функція менеджменту. 



Тема 4.5. Контроль та регулювання як функції менеджменту. 

Тема 5. Принципи і методи менеджменту. 

Тема 6. Управлінські рішення. 

Тема 7. Інформація та комунікації у менеджменті. 

Тема 8. Керівництво як форма управління організацією. 

Тема 8.1. Основні засади керівництва. 

Тема 8.2. Лідерство. 

Тема 8.3. Конфлікт та стрес як об'єкти керівництва. 

 

  



3. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
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Тема 1. Вступ до менеджменту 4 2     2 
Тема 2. Виникнення та розвиток менеджменту 8 4  2   2 
Тема 3. Організація, як об'єкт управління 8 4  2   2 
Тема 4. Процес та функції менеджменту 30 12  6   12 
Тема 4.1. Загальна характеристика процесу та 

функцій менеджменту 2 2      

Тема 4.2. Планування як функція менеджменту 8 4  2   2 
Тема 4.3. Організаційна функція менеджменту 8 2  2   4 
Тема 4.4. Мотивування як функція менеджменту 6 2     4 
Тема 4.5. Контроль та регулювання як функції 

менеджменту 6 2  2   2 
Тема 5. Принципи і методи менеджменту 6 2  2   2 
Тема 6.Управлінські рішення 4 2     2 

Тема 7. Інформація та комунікації у менеджменті 8 4  2   2 
Тема 8. Керівництво як форма управління 

організацією 22 10  6   6 

Тема 8.1. Основні  засади керівництва 10 4  4   2 

Тема 8.2. Лідерство 4 2     2 

Тема 8.3. Конфлікт та стрес як об'єкти  керівництва 8 4  2   2 

Усього годин 90 40  20   30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Теми лекційних занять 

 

№ 

з/п 

№ 

 заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 1 Тема 1. Вступ до менеджменту  

Тема лекції 1. Вступ до менеджменту.  

План 

1. Необхідність і сутність управління спільною діяльністю.  

2. Управління як необхідний елемент доцільної форми 

організації колективної діяльності людей. Види управління.  

3. Основні закони господарського управління.  

4. Причини виникнення та сутність менеджменту.  

5. Вертикальний поділ праці й виникнення управлінської 

діяльності. Рівні та сфери менеджменту.  

6. Поняття «менеджмент». Менеджмент та бізнес. 

Співвідношення понять: «підприємець», «менеджер», 

«спеціаліст». 

2 

2 2 Тема 2. Виникнення та розвиток менеджменту  

Тема лекції 2. Виникнення та розвиток менеджменту.  

План 

1. Засновники наукового менеджменту. Промислова 

революція та нові погляди на управління. Адам Сміт, Дж. 

Мім та інші про мотивацію праці. Основи індустріального 

управління Р. Аркрайта. Управлінський експеримент Р. 

Олена. Розвиток теорії та практики управління Ч. Беббіджа. 

2. Кардинальні зміни у виробництві в кінці XIX на 

початку XX століття. Ф. Тейлор як засновник теорії 

та методології наукової організації праці. 

3. Процесний підхід до управління А. Файоля та його 

принципи адміністративного управління. 

2 

3 3 Тема 2. Виникнення та розвиток менеджменту  

Тема лекції 3. Виникнення та розвиток менеджменту. 

План 

1. Г.Емерсон та його праця «Дванадцять принципів 

продуктивності». 

2. Модель раціональної бюрократичної організації 

М. Вебера. 

3. Хотторнські експерименти та погляди Е. Мейо та                        

М. Фоллет. 

4. Сучасні концепції та підходи у менеджменті. Сутність 

системного підходу в менеджменті. Концепція соціальної 

відповідальності Ч. Барнарда. Погляди П. Друкера. 

Концепція «7-8». Ситуаційний підхід у менеджменті. 

Раціоналізм у менеджменті. 

2 

4 5 Тема 3. Організація, як об'єкт управління 

Тема лекції 4. Організація, як об'єкт управління. 

План 

1. Сутність і ознаки організації. Відособленість, 

саморегулювання, організаційна культура як ознаки 

організації. 

2. Етапи життєвого циклу організації. 

2 



№ 

з/п 

№ 

 заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

  3. Розподіл праці в організації. Сутність 

розподілу праці. Горизонтальний та вертикальний 

розподіли праці. Спеціалізація. 

4. Внутрішнє і зовнішнє середовище організації. 

 

5 6 Тема 3. Організація, як об'єкт управління  

Тема лекції 5. Організація, як об'єкт управління. 

План 

1. Класифікація організацій. Первинні та вторинні 

організації, корпоративні організації та організації 

асоціативного, типу, офіційні і неофіційні організації. 

Комерційні фірми і некомерційні організації.  

2. Мета і цілі організації. «Дерево цілей». Сутність 

управління за цілями.  

3. Підприємство, його сутність і основні види.  

4. Організаційна структура та основні принципи 

структурування. Загальна організаційна структура. 

Кількісний, часовий, технологічний та професійний 

принципи структурування. Функціональний принцип 

структурування. 

2 

6 8 Тема 4. Процес та функції менеджменту  

Тема 4.1. Загальна характеристика процесу та функцій 

менеджменту  

Тема лекції 6. Загальна характеристика процесу та 
функцій менеджменту.  

План 

1. Процес менеджменту. Характеристика процесу 

менеджменту. Етапи процесу менеджменту.  

2. Загальна характеристика функцій менеджменту. Поняття 

«функція менеджменту». Класифікація функцій 

менеджменту: загальні, спеціальні (часткові), основні, 

конкретні.  

3. Технологія менеджменту як послідовний перебіг 

загальних функцій менеджменту. 

2 

7 9 Тема 4.2. Планування як функція менеджменту 

Тема лекції 7. Планування як функція менеджменту. 
План 

1. Сутність та види планування. Види планування: 

стратегічне і тактичне.  

2. Стратегічне планування. Поняття «стратегія» та 

«стратегічне планування».  

3. Етапи стратегічного планування та їх характеристика. 

2 

8 10 Тема 4.2. Планування як функція менеджменту  

Тема лекції 8. Планування як функція менеджменту. 
План  

1. Тактичне планування. Сутність та види тактичного 

планування.  

2. Поточне планування. Етапи поточного планування.  

3. Оперативне, планування. Різновиди оперативного 

планування.  

2 



№ 

з/п 

№ 

 заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

  4. Бізнес-планування. Мета складання бізнес-плану.  

9 12 Тема 4.3. Організаційна функція менеджменту  

Тема лекції 9. Організаційна функція менеджменту. 
План 

1. Поняття «функція організації» у менеджменті. Два 

аспекти функції організації: створення організаційної 

структури та розподіл повноважень.  

2. Обов'язки та повноваження, їх сутність. Види 

управлінських повноважень: розпорядчі, рекомендаційні, 

координаційні, контрольно-звітні, погоджувальні. 

Делегування повноважень. Відповідальність.  

3. Побудова організації. Етапи організаційного 

проектування.  

4. Організаційна структура управління. Принципи побудови 

організаційна структур.  

5. Види організаційних структур управління, їх 

характеристика. Лінійні, функціональні, лінійно-

функціональні, дивізійні та змішані структури управлінні 

Продуктова й орієнтована на споживача оргструктури. 

2 

10 14 Тема 4.4. Мотивування як функція менеджменту  

Тема лекції 10. Мотивування як функція менеджменту. 
План 

1. Поняття та види мотивації. Поняття «мотивація». 

Внутрішні й зовнішні мотиви. Економічні та неекономічні 

стимули.  

2. Змістові теорії мотивації. Основи змістових концепцій 

мотивації. Концепція ієрархії потреб  А. Маслоу. 

Двофакторна модель Ф. Герцберга.  

3. Прецесійні теорії мотивації. Теорія очікування В. Врума. 

Сутність теорії справедливості С. Адамса. Комплексна 

процесійна теорія мотивації.  

4. Мотиваційні теорії «X», «Y», «Z».  

5. Економічні мотиви діяльності людей. Сутність 

економічних мотивів діяльності. Заробітна плата як 

економічний мотив. Премії та участь у прибутках. Сутність 

бонусів. 

2 

11 15 Тема 4.5. Контроль та регулювання як функції менеджменту 

Тема лекції 11. Контроль та. регулювання як функції 
менеджменту.  

План 

1. Сутність, основні елементи і завдання контролю. 

Контроль як одна з основних функцій менеджменту. 

Установлення стандартів діяльності організації, 

вимірювання та аналіз результатів, коригування процесів як 

основні елементи контролю. Завдання контролю.  

2. Види управлінського контролю. Класифікація контролю 

за змістом, етапами здійснення, рівнем централізації, рівнем 

охоплення.  

3. Сутність і основні напрями попереднього контролю. 

Поточний контроль. Сутність і основні завдання  

2 



№ 

з/п 

№ 

 заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

  підсумкового контролю.  

4. Етапи процесу контролю. Визначення завдань контролю 

як перший етап процесу контролю. Підбір критеріїв та 

стандартів. Оцінювання виконання та зіставлення 

результатів з прийнятими критеріями як третій етап процесу 

контролю. Коригування діяльності як четвертий етап 

процесу контролю.  

5. Регулювання як функція менеджменту. Сутність функції 

регулювання та її особливості. 

 

12 17 Тема 5. Принципи і методи менеджменту  

Тема лекції 12. Принципи і методи менеджменту. 
План 

1. Основні принципи менеджменту. Еволюція та зміст 

сучасних принципів менеджменту.  

2. Основні методи менеджменту.  

3. Економічні методи менеджменту, їх зміст і види.  

4. Організаційно-розпорядчі методи управління: 

організаційно-стабілізуючі, розпорядчі та дисциплінарні.  

5. Сутність і види соціально-психологічних методів 

управління. 

2 

13 19 Тема 6. Управлінські рішення 

Тема лекції 13. Управлінські рішення.  

План 

1. Визначення поняття «управлінське рішення». 

Класифікація управлінських рішень.  

2. Методи і моделі прийняття рішень.  

3. Етапи прийняття рішень.  

4. Аналіз проблеми, постановка конкретних завдань і 

формування загальних умов їх вирішення, визначення 

можливості та доцільності вирішення проблем, визначення 

критеріїв відбору кінцевого варіанта рішення як етапи 

прийняття рішення.  

5. Реалізація управлінського рішення. 

2 

14 20 Тема 7. Інформація та комунікації у менеджменті Тема 

лекції 14. Інформація та комунікація у 

менеджменті.  

План 

1. Інформація як предмет управлінської праці. Поняття 

«інформація». Класифікація інформації.  

2. Документ. Класифікація документів.  

3. Комунікації як сполучний процес у менеджменті. Поняття 

«комунікації». Місце комунікацій у процесі менеджменту. 

Види комунікацій за сферо охоплення, способом 

виникнення, способом здійснення, напрямом передавання 

інформації. 

2 

15 21 Тема 7. Інформація та комунікації у менеджменті Тема 

лекції 15. Інформація та комунікація у менеджменті.  

План 

1. Міжособові та організаційні комунікації. Міжособові 

комунікації та особливості.  

2 



№ 

з/п 

№ 

 заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

  2. Організаційні комунікації, їх види та характеристика.  

3. Комунікаційні шуми (перешкоди). Сутність, види та 

причини шуму. Шляхи подолання комунікаційних шумів у 

міжособистісному та діловому спілкуванні.  

4. Ділові переговори. Стратегії проведення переговорів. 

Прийоми ведення переговорів. Поняття «комунікації». Місце 

комунікацій у процесі менеджменту. Види комунікацій за 

сферою охоплення, способом виникнення, способом 

здійснення, напрямом передавання інформації.  

5. Комунікаційний процес. Поняття «комунікаційний 

процес». Елементи комунікаційного процесу та їх 

характеристика. Етапи комунікаційного процесу їх 

характеристика. 

 

16 23 Тема 8. Основні засади керівництва  

Тема 8.1. Основні засади керівництва  

Тема лекції 16. Основні засади керівництва. 

План 

1. Сутність трудового колективу та його структура.  

2. Етапи формування і розвитку трудового колективу.  

3. Формальні та неформальні групи, їх характеристика.  

4. Робота керівника з управління організацією. Керування 

як управління діяльністю та управління людьми. Місце 

керівництва у процесі менеджменту. 

 5. Чинники ефективного керівництва. Авторитет 

керівника та мета його підвищення. 

2 

17 24 Тема 8.1. Основні засади керівництва 
Тема лекції 17. Основні засади керівництва. 

План 

1. Особливості управлінської праці.  

2. Організація праці керівника. Сутність керівництва 

робочим часом.  

3. Вплив та влада. Сутність впливу, його форми. Поняття 

«влада». Баланс влади. Форми влади та їх характеристика.  

4. Розпорядження як спосіб реалізації влади. Поняття 

«розпорядження». Розпорядження за сутністю, способом 

віддавання та формою. 

2 

18 27 Тема 8.2. Лідерство 
Тема лекції 18. Лідерство. 

План 

1. Природа лідерства. Сутність поняття «лідерство», його 

співвідношення з поняттями «керівництво», «влада», 

«вплив». Формальне і неформальне лідерство.  

2. Теорії лідерства. Теорія підходу з позиції особистих 

якостей. Сучасні якості ефективного керівника.  

3. Теорія поведінкового підходу. Характеристика, переваги 

та недоліки авторитарного, демократичного та ліберального 

стилів керівництва. 

2 

19 28 Тема 8.3. Конфлікт та стрес як об'єкти керівництва Тема 

лекції 19. Конфлікт та стрес як об'єкти 
керівництва.  

2 



№ 

з/п 

№ 

 заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

  План 

1. Конфлікти в системі управління. Поняття «конфлікт». 

Причини конфліктів.  

2. Класифікація конфліктів за результатами та за змістом.  

3. Конфлікт як процес: етапи та форми перебігу конфліктів. 

 

20 29 Тема 8.3. Конфлікт та стрес як об'єкти керівництва Тема 

лекції 20. Конфлікт та стрес як об'єкти керівництва. 

План 

1. У правління конфліктами. Методи вирішення конфліктів. 

Структурні методи вирішення конфліктів. Міжособистісні 

методи. 

2. Стилі поведінки у конфліктній ситуації. 

3. Стреси як об'єкт управління. Сутність поняття «стрес». 

Фактори, які зумовлюють стрес. Види стресів.  

4. Організаційні заходи щодо управління стресами. 

2 

Разом   40 

 

5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

№  

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

  Немає потреби.  

    

    

    

    

 

6. Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 

№  

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

  Немає потреби.  

    

    

    

    

 

7. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

№  

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 4 Тема 2. Виникнення та розвиток менеджменту.  

Тема семінарського заняття 1. Виникнення та розвиток 

менеджменту. 

2 



№ 

з/п 

№  

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

2 7 Тема 3. Організація, як об'єкт управління.  

Тема семінарського заняття 2. Суть і ознаки організації, 

форми та види організацій і підприємств. 

2 

3 11 Тема 4. Процес та функції  менеджменту.  

Тема 4.1. Планування як функція менеджменту.  

Тема семінарського заняття 3. Планування як визначальна 

функція менеджменту. 

2 

4 13 Тема 4.3. Організаційна функція менеджменту  

Тема семінарського заняття 4. Суть і характеристика функції 

організації. 

2 

5 

 

16 Тема 4.5. Контроль та регулювання як функції менеджменту 

Тема семінарського заняття 5. Управлінський контроль та 

регулювання у менеджменті. 

 

2 

6 18 Тема 5. Принципи і методи менеджменту.  

Тема семінарського заняття 6. Основні принципи і методи 

менеджменту. 

2 

7 22 Тема 7. Інформація та комунікації у менеджменті.  

Тема семінарського заняття 7. Характеристика інформації 

та комунікаційного процесу. 

2 

8 26 Тема 8.1. Основні засади керівництва.  

Тема семінарського заняття 8. Керівництво організацією та 

його місце у процесі менеджменту. 

2 

9 27 Тема 8.1. Основні засади керівництва.  

Тема семінарського заняття 9. Керівництво організацією та 

його місце у процесі менеджменту. 

2 

10 31 Тема 8.3. Конфлікт та стрес як об'єкти керівництва Тема 

семінарського заняття 10. Конфлікти та стреси та обмет 

управління  

2 

Разом   20 

 

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Тема 1. Вступ до менеджменту.  

Суб'єкти та об'єкти управління.  

Управлінські ролі та якості менеджера. 

2 

2 Тема 2. Виникнення та розвиток менеджменту.  

Перша школа наукового менеджменту.  

Школа людських відносин.  

Вступ розвиненого суспільства в інформаційну стадію і «тиха 

управлінська революція».  

«Теорія хаосу» Дж. Гліка. 

2 



№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

3 Тема 3. Організація як об'єкт управління. 

 Виникнення та функціонування організації. Закони 

функціонування та розвитку організації. 

Властивості організації як системи.  

Функції цілей у системі управління організацією. Вимоги до цілей. 

Класифікація цілей. 

2 

4 Тема 4. Процес та функції менеджменту.  

Тема 4.2. Планування як функція менеджменту. 

Типи стратегій.  

Прогнозування та його методи.  

Бюджетне планування, його сутність та характеристика.  

Розподіл бізнес-плану. 

 

2 

5 Тема 4.3. Організаційна функція менеджменту.  

Централізація та децентралізація повноважень. 

Розподіл повноважень і відповідальності у посадових 

інструкціях та положеннях про структурні підрозділи. 

Діапазон контролю в теорії та практиці управління. 

Рівні управління. 

4 

6 Тема 4.4. Мотивування як функція менеджменту. 

Мотиваційна структура, що зумовлює поведінку людини. Суть 

стимулювання.  

Теорія постановки цілей Е. Локка.  

Неекономічні способі мотивації. Організаційні способи 

стимулювання: мотивація цілями, залучення до участі у справах 

організації та збагачення праці.  

Моральні методи мотивації: особисте і публічне визнання. 

Специфічні моральні методи мотивації: похвала і критика. 

4 

7 Тема 4.5. Контроль та регулювання як функції менеджменту. 

            Принципи контролю: всеохоплюваність, гнучкість, економічність 

та орієнтування на людину.  

Зовнішній та внутрішній контроль: цілі та завдання.  

Вимоги до стандартів і нормативів.  

Підвищення ефективності контролю. 

2 

8 Тема 5. Принципи і методи менеджменту.  

Основні вимоги до принципів менеджменту. 

Технологія менеджменту. 

2 

9 Тема 6. Управлінські рішення  

Умови прийняття управлінських рішень.  

Фактори, що впливають на прийняття управлінського рішення. 

2 

10 Тема 7. Інформація та комунікації у менеджменті 

Вимоги до інформації. Носії інформації. Джерела інформації. 
Діловодство, його функції та значення у менеджменті. 
Правила ефективного слухання. 
Правила спілкування по телефону. 

 
 

2 

11 Тема 8. Основні засади керівництва  

Тема 8.1. Основні засади керівництва 

Чинники, що впливають на ефективність роботи групи. 

 

2 



№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

 Вимоги до керівника. Навички, необхідні керівнику: технічні, 

комунікативні та аналітичні. 

 

 

 

12 Тема 8.2.  Лідерство 

Теорія ситуаційного підходу. 
Стиль керівництва, орієнтований на завдання та стиль 

керівництва, орієнтований на людину. 

 

 

2 

13 Тема 8.3. Конфлікт та стрес як об'єкти керівництва 

Конфліктна ситуація. 
Фізіологічні ознаки стресу. 
Попередження стресів у працівників. 

 

2 

Разом  30 

 

9. Індивідуальні завдання 

 

Тематика підготовки індивідуальних робіт з дисципліни «Основи менеджменту»: 

 

1. Дослідження мотивуючих факторів виїзного туризму. 

2. Інноваційні технології в туризмі. 

3. Стратегічний менеджмент в індустрії туризму (на прикладі конкретної фірми). 

4. Фактори успішного управління турфірмою. 

5. Управління трудовою активністю персоналом фірми. 

6. Менеджмент і технологія обслуговування в турфірмі. 

7. Планування діяльності тур фірми. 

8. Організація роботи керівника туристичної групи на маршруті. 

9. Корпоративна культура туроператорів. 

10. Мотивація співробітників турфірми. 

 

10. Методи навчання 
 

•  словесні (пояснення, лекція, інструктаж); 

•  наочні (ілюстрація – плакат, схема; демонстрація – відеофільми, мультимедійні 

файли); 

•   практичні (самостійна робота на занятті та позааудиторна). 

 

11. Методи контролю 
 

Усне опитування, письмовий контроль, практична контрольна перевірка, екзамен, 

тестовий контроль, самоконтроль, взаємоконтроль.  

 

 

12. Методичне забезпечення  
 

1.  Тексти лекцій. 

2.  Завдання для практичних занять. 

3.  Інструкційні карти для виконання практичних завдань. 

4.  Завдання для самостійної роботи та методичні рекомендації з її виконання. 

5.  Тести для перевірки знань студентів. 

6.  Роздатковий матеріал. 

7.  Засоби діагностики знань студентів. 



8.  Критерії оцінювання знань студентів. 

9.  Наочні посібники. 

10.  Презентаційні матеріали. 

11.  Електронні посібники. 

12.  Відеофільми. 

 

13. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Конституція України. 

2. Закони України (зі змінами та доповненнями): 

2.1.«Про власність». 

2.2. «Про господарські товариства». 

2.3. «Про споживчу кооперацію». 

2.4. «Про інформацію». 

3.  Дудар Т.Г. Менеджмент: навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2013. 

4.  Кравченко В.О. Основи менеджменту: навч. посіб. – Одеса: Антлант, 2012. 

5. Лугінін О.Є. Менеджмент і маркетинг туризму. К.: Ліра-К, 2016.  

6.  Менеджмент: підручник для ВЗО/авт.-уклад.: О.М. Гірняк, П.П. Лазановський. –                  

5-те вид., перероб. і доповн. – Львів: Магнолія 2006, 2014. 

7.  Менеджмент організацій: підручник / Г.В. Осовська, Л.Ц. Масловська,                             

О.А. Осовський. – К.: Кондор-Видавництво, 2015. 

8.  Михайлов С.І. Менеджмент: навч.посіб. – К.: ЦУЛ, 2012.  

9.  Мостенська Т.Л. Менеджмент: підруч. – К.: Кондор, 2012. 

10. Основи менеджменту: підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. 

авторів; за ред. А.А. Мазаракі; Харків: Фоліо, 2014. 

11.  Осовська Г.В., Осовський О.А. Менеджмент: Підручник. Видання 4-е, 

перероблене і доповнене. – К.: Кондор-Видавництво, 2015. 

12. Федоренко В.Г. Менеджмент: підручник / Федоренко В. Г. – 3-тє вид., переробл. і 

доповн. – К.: Алерта, 2015. 

 

Допоміжна 

1. Менеджмент: навч. посіб. / [Г.Є. Мошек, М.М. Ковальчук, Ю.В. Поканєвич, та ін.]; 

за заг. редакція Г.Є. Мошека. – К. : Ліра-К, 2015. 

2. Менеджмент і маркетинг туризму: Навч. посіб. / [Афонченкова Т.М., Булюк О.В., 

Масенко Б.П., Панченко Ю.В., Федотова Н.В.]; за ред. О.Є.Лугініна. – К.: Видавництво Ліра-

К, 2016. 

3. Основи лідерства. Тренінг лідерських якостей та практичних навичок менеджера: 

Навчальний посібник. С.І. Нестуля, В.В. Карманенко. – К.: Знання, 2013. 

4. Панченко Ю.В., Лугінін О.Є., Фомішин С.В. Менеджмент внутрішнього і 

міжнародного туризму: Навч. посібник / Ю.В. Панченко, О.Є. Лугінін, С.В. Фомішин. – 

Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. 

5. Чайка Г.Л. Самоменеджмент менеджера: навч.посіб. – К.: Знання, 2014. 

 
 

Інформаційні ресурси: 

1. www.management.com.ua/ 

2. www.aup.ru/articles/personal/8.htm 

3. grebennikon.ru/cat-212-2-3.html 

4. maguru.ru/articles/articles/htm 

5. ecsoman.edu.ru/db/msg/8676.html. 


