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ПЕРЕДМОВА 

Управління організаціями на сучасному етапі потребує від керівників 

різних рівнів глибоких знань з менеджменту, що пояснюється як розширенням 

прав і відповідальності, так і необхідністю гнучкої адаптації до змін у 

навколишньому середовищі. Потрібно враховувати, що сучасні організаційні 

структури, моделі поведінки, процедури, принципи та цінності ґрунтуються на 

концепції лідерства в управлінській діяльності. Це висуває нові вимоги до 

керівника, який має володіти як базовими знаннями та інформацією, а також 

навичками та атрибутами, такими як розуміння контексту, аналітичні навички, 

вирішення проблем, прийняття рішень, соціальні навички, емоційна стійкість, 

проактивність, так і «мета-якостями», такими як творча уява та креативність, 

розумова спритність, збалансовані звички до навчання. Менеджеру має бути 

притаманна і якість "самопізнання (self-knowledge)", яка розглядається як 

перехід від розвитку компетенцій, що пов’язані з роботою менеджера, до 

реалізації власного потенціалу. «Мета-якості» набувають актуальності у зв’язку 

зі стрімкими змінами, що відбуваються в зовнішньому середовищі. 

В академічних колах та бізнес-спільноті вже давно обговорюється 

питання про професіоналізацію менеджерської освіти та створення незалежної 

професійної організації, яка б сертифікувала і готувала менеджерів до вищих 

рівнів управління з високою відповідальністю. Це говорить про те, що 

менеджерська освіта не має бути знецінена, оскільки вимагає від сучасних і 

майбутніх управлінців більш ґрунтовних знань з планування, організації, 

координації, прийняття рішень, мотивації та контролю. Не менш важливим 

питанням залишається ознайомлення з практиками інших компаній, тому даний 

посібник пропонує і кейсовий підхід до засвоєння матеріалу. 

Менеджери міжнародних компаній висловлюють думку про те, що 

глобальні тренди вимагають від персоналу постійного «рескіллінгу (re- 

skilling)», до якого мають бути готові, перш за все, і самі управлінці. Такий 

підхід передбачає готовність до розширення знань, зміни поглядів, пошуку 

нових концепцій і практик, їх імплементації, вдосконалення. Проте справжній 

менеджер може бути ефективним у прийнятті рішень тільки, якщо звернеться 

до фундаменту економічної та менеджерської освіти і, звісно, матиме певний 

досвід роботи у цій сфері. Саме тому посібник містить і фундаментальні 

положення, які зазнають змін. 

Отже, сучасний менеджмент постійно вдосконалюється за рахунок 

застосування новітніх джерел вивчення та пізнання. І для підготовки фахівців, 

що здатні приймати ефективні управлінські рішення, існує потреба в 

постійному оновленні навчальної та наукової літератури. Особливо актуальною 

стає адаптація теоретичних положень та пошук практичних рекомендацій з 

підвищення ефективності управлінської діяльності. Тому метою курсу з 

менеджменту є усвідомлення слухачами сутності основних категорій і понять 

науки управління, загальних закономірностей формування, функціонування та 

розвитку системи управління, отримання фундаментальних знань про зміст і 

процеси реалізації функцій управління, а також розвиток і закріплення навичок 
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використання загальних прийомів, способів та інструментів управління, що 

виправдали себе на практиці. Основне завдання – це формування у слухачів 

сучасного управлінського мислення та здібностей вирішувати різноманітні 

комплексні задачі (проблеми) з використанням запропонованих способів і 

методів, що можуть буди адаптовані до будь-якої сфери. 

У разі застосування навчального посібника в освітньому процесі потрібно 

врахувати, що його структура, перелік розглянутих тем відповідає програмі 

дисципліни  «Менеджмент»  для  здобувачів вищої освіти галузей знань 

05 «Соціальні та поведінкові науки» та 07 «Управління та адміністрування». 

Кожна тема, окрім теоретичного матеріалу, містить: перелік ключових термінів 

і понять, контрольні запитання, завдання для самостійної роботи та практичних 

занять, тести для самоконтролю, рекомендована література. Крім того, в кінці 

кожної теми пропонуються кейси, що дозволяють сформувати певні навички з 

управління, реалізувати роботу в команді, творчий підхід до вирішення 

складних задач та ситуацій. 

При підготовці навчального посібника використовувалися наукові 

дослідження відомих вчених і  фахівців в області менеджменту І.Ансоффа, 

Г.Мінцберґа, О.С. Віханського, А.І. Наумова, І.М. Герчикова, М.Мескона, 

М.Альберта, Ф.Хедоурі, Ф. Котлера, С.Д. Сінка та ін. Список яких наведено в 

навчальному посібнику, в наслідок чого в даному посібнику, поряд з широким 

спектром понятійного апарату, знайшли відображення теоретичні розробки 

зазначених авторів і практичний досвід окремих країн з проблем сучасного 

менеджменту. 

Навчальний посібник може бути корисним не тільки здобувачам вищої 

освіти, а й керівникам організацій, підприємцям, викладачам. 

Автори висловлюють подяку І.В. Заблодській, доктору економічних наук, 
професору, завідувачці відділом проблем міжрегіонального співробітництва 
Інституту економіко-правових досліджень НАН України, В.С. Ніценко, 
доктору економічних наук, професору кафедри обліку і оподаткування 
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, Г.М. Тарасевич, 
доктору економічних наук, професору, завідувачці кафедри менеджменту і 
туризму Житомирського державного технологічного університету, Д.В. Шияну, 
доктору економічних наук, професору, завідувачу кафедри економіки 
підприємства та менеджменту Харківського національного економічного 
університету імені Семена Кузнеця за рецензування рукопису, а також всім, хто 
допомагав у його підготовці до видання.




