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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
(Витяг з програми навчальної дисципліни
«Концептуальні засади менеджменту»)
Найменування показників
Кількість кредитів – 3

Змістових модулів – 2
Індивідуальне науково-дослідне
завдання – ІНДЗ

Загальна кількість годин – 90
Тижневих годин для ДФН:
аудиторних – 3
самостійної роботи – 2,625

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень

Галузь знань:
07 «Менеджмент і
адміністрування»

Характеристика НД
очна ФН

Нормативна
Рік підготовки:
2-й

Спеціальність 073
«Менеджмент»
Третій освітньо-науковий
рівень

заочна ФН

2-й
Семестр

3-й

3-й

Лекції
32 год.
12 год.
Практичні, семінарські
16 год.
6 год.
Самостійна робота
42 год.
72 год.
ІНДЗ:
ІНДЗ
ІНДЗ
Вид контролю:
іспит

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи
становить:
для денної форми навчання – 1,14
для заочної форми навчання – 0,25

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Головною метою викладання дисципліни є оволодіння теоретичними
положеннями і знаннями управління та навичками з організації менеджменту у
різних сферах економіки.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Концептуальні засади
менеджменту» є:
- вивчення теоретико-методологічних основ менеджменту;
- критичний аналіз організаційного процесу в організації;
- дослідження структури системи управління та процесу його здійснення;
- дослідження методології та концепції сучасного управління;
- вивченні методів, принципів та умов здійснення управлінської діяльності;
- вивчення основних методів та підходів до оцінки ефективності
управління.
За вимогами освітньо-наукової програми аспіранти повинні:
знати :
теоретичні і прикладні аспекти управління державними і місцевими
органами та господарськими організаціями, їх зміст та суть.
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механізми, закони, закономірності та принципи управління та їх
застосування у практиці
форм і методів реалізації результатів наукових досліджень
процес ухвалення управлінських рішень та методи його удосконалення;
основні методики оцінки ефективності управлінської діяльності;
сучасні інноваційні моделі і методи управління.
вміти :
- володіння підходами і методами управління, методикою наукового
дослідження та технічними засобами;
- Розробляти програми і проекти наукових досліджень систем
управління;
- Вміння організовувати наукові дослідження менеджменту в умовах
інновацій;
- виявляти та оцінювати управлінські ситуації
- упорядковувати
міжособистісні
комунікації
та
управляти
організаційними комунікаціями..
- вміння формулювати управлінських рішень та їх доведення до
конкретного виконавця.
- застосування на практиці принципів та методів управління, розуміння
наслідків своєї професійної діяльності.
-

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Концептуальні засади менеджменту»
Змістовний модуль1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
МЕНЕДЖМЕНТУ В ОРГАНІЗАЦІЇ
Тема 1. Теоретико-методологічні основи менеджменту.
Наука управління. Мистецтво управління. Культура управління.
Психологія управління. Досвід управління. Сучасні концепції управління.
Принципи управлінської діяльності.
Тема 2. Організація менеджменту
Організація як структура і процес. Організаційні відносини в системі
менеджменту (делегування, повноваження, відповідальність). Поняття
організаційної структури і структури управління підприємств та їх вплив на
організацію
менеджменту.
Організаційне
проектування.
Побудова
комунікаційних зв’язків на підприємстві.
Тема 3. Структура і процес менеджменту
Складові елементи системи управління. Структура системи управління.
Суть та зміст процесу управління. Характеристики процесу управління. Типи
процесів управління (лінійний, коригований, розгалужений, ситуаційний,
пошуковий).
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Тема 4. Методологія менеджменту
Методологія управління. Концепція управління. Закони і закономірності
управління. Поняття методів менеджменту. Формальні і неформальні методи
управління Економічні методи : сутність та фактори впливу на процес
управління. Соціально-психологічні методи менеджменту. Організаційні
методи. Адміністративні методи менеджменту.
Змістовий модуль 2. ПОБУДОВА ЕФЕКТИВНОГО ПРОЦЕСУ
УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Тема 5. Технологія менеджменту
Складові елементи управлінського процесу. Створення адекватних умов
здійснення управлінської діяльності. Види та завдання менеджменту. Сучасні
технології управління. Поняття управлінського рішення. Характеристики
управлінських рішень. Фактори впливу на процес прийняття ефективних
управлінських рішень. Класифікація управлінських рішень. Аналітичний аспект
діяльності менеджера в процесі пошуку алгоритму прийняття управлінського
рішення. Методи вдосконалення системи прийняття управлінських рішень
менеджером.
Тема 6. Ефективність удосконалення менеджменту
Визначення кордонів та форм управлінського процесу. Поняття
ефективності менеджера. Роботи П. Друкера в контексті визначення
ефективності менеджерської діяльності. Поняття ефективності організації.
Економічність та ефективність.
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Кількість годин
у
тому
числі
Усьо
у тому числі
Назви змістових модулів і тем
Усього
го
л
п
ср
л
п
ср
ОФН
ЗФН
ЗМ1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МЕНЕДЖМЕНТУ В ОРГАНІЗАЦІЇ
13
4
2
7
Тема 1. Теоретико-методологічні основи
15
2
1
12

менеджменту
Тема 2. Організація менеджменту
Тема 3. Структура і процес менеджменту
Тема 4. Методологія менеджменту

13
4
2
7
15
2
15
6
2
7
15
2
17
6
4
7
15
2
Всього
58
20 10
28
60
8
ЗМ2. ПОБУДОВА ЕФЕКТИВНОГО ПРОЦЕСУ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
19
8
4
7
15
2
Тема 5. Технологія менеджменту
13
4
2
7
Тема 6. Ефективність удосконалення
15
2

1
1
1
4

12
12
12
48

1

12

1

12

Всього
Усього, год.

2
6

24
72

менеджменту

5

32
90

12
32

10
16

14
42

30
90

4
12
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5. ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Кількість
годин
ОФН
ЗФН

Назва теми
Теоретико-методологічні основи менеджменту
Організація менеджменту
Структура і процес менеджменту
Методологія менеджменту
Технологія менеджменту
Ефективність удосконалення менеджменту
Всього

4
4
6
6
8
4

2
2
2
2
2
2

32

12

Змістовний модуль1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
МЕНЕДЖМЕНТУ В ОРГАНІЗАЦІЇ
Тема 1. Теоретико-методологічні основи менеджменту.
1. Наука управління.
2. Мистецтво управління.
3. Культура управління.
4. Психологія управління. *
5. Досвід управління.
6. Сучасні концепції управління.
7. Принципи управлінської діяльності.*
Тема 2. Організація менеджменту
1. Організація як структура і процес.
2. Організаційні відносини в системі менеджменту (делегування,
повноваження, відповідальність).
3. Поняття організаційної структури і структури управління
підприємств та їх вплив на організацію менеджменту.
4. Організаційне проектування.
5. Побудова комунікаційних зв’язків на підприємстві.*
Тема 3. Структура і процес менеджменту
1. Складові елементи системи управління.
2. Структура системи управління.
3. Суть та зміст процесу управління.
4. Характеристики процесу управління.
5. Типи процесів управління (лінійний, коригований, розгалужений,
ситуаційний, пошуковий). *
Тема 4. Методологія менеджменту
1. Методологія управління.
2. Концепція управління.
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3.
4.
5.
6.

Закони і закономірності управління.
Поняття методів менеджменту.
Формальні і неформальні методи управління.
Економічні методи : сутність та фактори впливу на процес
управління.
7. Соціально-психологічні методи менеджменту. *
8. Організаційні методи. *
9. Адміністративні методи менеджменту.*
Змістовий модуль 2. ПОБУДОВА ЕФЕКТИВНОГО ПРОЦЕСУ
УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Тема 5. Технологія менеджменту
1. Складові елементи управлінського процесу.
2. Створення адекватних умов здійснення управлінської діяльності. *
3. Види та завдання менеджменту.
4. Сучасні технології управління.
5. Поняття управлінського рішення.
6. Характеристики управлінських рішень.
7. Фактори впливу на процес прийняття ефективних управлінських
рішень. *
8. Класифікація управлінських рішень.
9. Аналітичний аспект діяльності менеджера в процесі пошуку
алгоритму прийняття управлінського рішення. *
10. Методи вдосконалення системи прийняття управлінських рішень
менеджером.
Тема 6. Ефективність удосконалення менеджменту
1. Визначення кордонів та форм управлінського процесу.
2. Поняття ефективності менеджера.
3. Роботи П. Друкера в контексті визначення ефективності
менеджерської діяльності. *
4. Поняття ефективності організації.
5. Економічність та ефективність.
* - на самостійне опрацювання
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6. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Кількість
годин
ОФН
ЗФН

Назва теми
Теоретико-методологічні основи менеджменту
Організація менеджменту
Структура і процес менеджменту
Методологія менеджменту
Технологія менеджменту
Ефективність удосконалення менеджменту
Всього

2
2
2
4
4
2

1
1
1
1
1
1

16

6

7. САМОСТІЙНА РОБОТА
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Кількість
годин
ОФН
ЗФН

Назва теми
Теоретико-методологічні основи менеджменту
Організація менеджменту
Структура і процес менеджменту
Методологія менеджменту
Технологія менеджменту
Ефективність удосконалення менеджменту
Всього

7
7
7
7
7
7

12
12
12
12
12
12

42

72

Завдання на самостійну роботу
Тема 1. Теоретико-методологічні основи менеджменту.
1. Психологія управління.
2. Принципи управлінської діяльності.
Тема 2. Організація менеджменту
1. Побудова комунікаційних зв’язків на підприємстві.
Тема 3. Структура і процес менеджменту
1. Типи процесів управління (лінійний, коригований, розгалужений,
ситуаційний, пошуковий).
Тема 4. Методологія менеджменту
1. Соціально-психологічні методи менеджменту.
2. Організаційні методи.
3. Адміністративні методи менеджменту.
Тема 5. Технологія менеджменту
1. Створення адекватних умов здійснення управлінської діяльності.
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2. Фактори впливу на процес прийняття ефективних управлінських
рішень.
3. Аналітичний аспект діяльності менеджера в процесі пошуку
алгоритму прийняття управлінського рішення.
Тема 6. Ефективність удосконалення менеджменту
1. Роботи П. Друкера в контексті визначення
менеджерської діяльності.

ефективності

8. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ
Індивідуальне навчально-дослідне завдання виконується аспірантом під
керівництвом викладача і полягає у дослідженні та аналізі певної
проблематики, результати чого подаються у формі реферату.
Мета реферату з курсу « Концептуальні засади менеджменту» –
систематизація, закріплення та поглиблення теоретичних знань, придбання
навичок самостійного вивчення і аналізу існуючих методів та підходів до
вирішення поставленої проблеми.
Орієнтовна проблематика дослідження:
1. Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності
2. Менеджмент як система наукових знань
3. Характеристика інтегрованих підходів до управління
4. Розвиток управлінської науки в Україні
5. Показники економічної, організаційної та соціальної ефективності
управління, їх склад і методи визначення
6. Комплексний підхід до удосконалення управління організаціями
7. Регламентація діяльності апарату управління в системі
менеджменту
8. Якість і ефективність управлінських рішень
9. Використання кількісних методів для розробки і обґрунтування
управлінських рішень
10. Проектування систем комунікацій у менеджменті
11. Визначення критеріїв ефективної діяльності менеджера
12. Управління підприємницькою діяльністю (бізнесом)
13. Проектування комп’ютерної інформаційної системи у менеджменті
14. Проектування інформаційного забезпечення менеджменту
15. Виникнення і розвиток менеджменту
16. Стратегія розвитку підприємства
17. Портрет сучасного менеджера
18. Етика керівника
19. Ділова кар’єра в менеджменті
20. Визначення придатності до управлінської діяльності
21. Кваліфікаційні вимоги до керівника
22. Організаційна культура як складова іміджу організації
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23. Ранні й сучасні теорії мотивації у менеджменті
24. Застосування положень концепції наукового управління в
сучасному вітчизняному менеджменті
25. Сутність та місце прийняття рішень у процесі управління
організацією
26. Сфери
застосування
експертних
методів
обґрунтування
управлінських рішень у вітчизняній практиці
27. Ефективність управління організацією: поняття, методи та
показники оцінки
28. Обґрунтування ефективних сфер застосування основних типів
організаційних структур управління для вітчизняних організацій
29. Обґрунтування найбільш ефективних методів мотивації, придатних
для використання в практиці управління вітчизняними
організаціями
30. Чинники, що впливають на формування ефективного стилю
керівництва у вітчизняному менеджменті та його характеристика
31. Обґрунтування ефективних методів впливу у вітчизняному
менеджменті
32. Доцільність використання основних методів та типів комунікацій в
процесі управління сучасною організацією
Структура реферату:
1. Зміст.
2. Вступ (мета, актуальність дослідження, оцінку сучасного стану
проблеми, тенденції розв’язання поставлених питань).
3. Теоретична частина (зміст дослідження, аналіз існуючих методів та
підходів до вирішення даної проблематики).
4. Практична частина (описано практику впровадження існуючих
методів і концепцій у діяльність українських організацій).
5. Висновки (оцінка одержаних результатів дослідження).
6. Список використаних джерел.
Обсяг реферату складає 20 - 25 сторінок формату А4, шрифт Times New
Roman, розмір шрифту 14, міжстроковий інтервал полуторний, поля з усіх боків
20 мм.
Сума балів за виконане завдання (розкривши повністю проблему
дослідження відповідно до поданої структури) – 10 балів при успішному
усному захисті.
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9. ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ІСПИТ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наука управління.
Мистецтво управління.
Культура управління.
Психологія управління.
Досвід управління.
Сучасні концепції управління.
Принципи управлінської діяльності.
Організація як структура і процес.
Організаційні відносини в системі менеджменту (делегування,
повноваження, відповідальність).
10. Поняття організаційної структури і структури управління
підприємств та їх вплив на організацію менеджменту.
11. Організаційне проектування.
12. Побудова комунікаційних зв’язків на підприємстві.
13. Складові елементи системи управління.
14. Структура системи управління.
15. Суть та зміст процесу управління.
16. Характеристики процесу управління.
17. Типи
процесів
управління
(лінійний,
коригований,
розгалужений, ситуаційний, пошуковий).
18. Концепція управління.
19. Закони і закономірності управління.
20. Поняття методів менеджменту.
21. Формальні і неформальні методи управління.
22. Економічні методи : сутність та фактори впливу на процес
управління.
23. Соціально-психологічні методи менеджменту.
24. Організаційні методи.
25. Адміністративні методи менеджменту.
26. Складові елементи управлінського процесу.
27. Створення адекватних умов здійснення управлінської діяльності.
28. Види та завдання менеджменту.
29. Сучасні технології управління.
30. Поняття управлінського рішення.
31. Характеристики управлінських рішень.
32. Фактори впливу на процес прийняття ефективних управлінських
рішень.
33. Класифікація управлінських рішень.
34. Аналітичний аспект діяльності менеджера в процесі пошуку
алгоритму прийняття управлінського рішення.
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35. Методи вдосконалення системи прийняття управлінських рішень
менеджером.
36. Визначення кордонів та форм управлінського процесу.
37. Поняття ефективності менеджера.
38. Роботи П. Друкера в контексті визначення ефективності
менеджерської діяльності.
39. Поняття ефективності організації.
40. Економічність та ефективність.

10. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Підчас вивчення студентами навчальної дисципліни «Концептуальні
засади менеджменту» застосовують такі методи навчання:
- Наочні: презентації до лекцій, аналіз аспірантами існуючої
управлінської як вітчизняної, так і зарубіжної практики,;
- Практичні: управлінські ситуації, завдання для семінарських
занять, самостійні завдання, індивідуальне навчально-дослідне
завдання.
11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
У процесі вивчення дисципліни «Концептуальні засади менеджменту»
використовуються методи поточного, проміжного та підсумкового контролю.
Поточний контроль рівня знань аспірантів передбачає перевірку рівня
підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Поточний контроль
здійснюється за напрямами:
 контроль за систематичністю й активністю роботи на семінарських
заняттях;
 контроль за виконанням завдань для самостійного опрацювання поза
межами аудиторних занять;
 контроль за рівнем засвоєння та творчого опрацювання у вигляді
індивідуальних завдань.
Модульний контроль рівня знань аспірантів здійснюється за результатами
двох підсумкових контрольних робіт зі змістових модулів.
Підсумковий контроль знань аспіранта здійснюється в кінці 3 семестру у
формі письмового іспиту.
При виведенні загальної оцінки аспіранта береться до уваги результати
поточного, проміжного та підсумкового контролю.
12. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЄТЬСЯ СТУДЕНТАМ
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Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність
у 3-му семестрі за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів:
Т1

Модуль 1
Т2
Т3
20

Т4

Модуль 2
Т5
Т6
20

ІНДЗ

Іспит

Всього

10

50

100

Протягом семестру оцінювання знань аспірантами проводиться за двома
змістовними модулями, розподіл балів за якими наведено в таблиці:
Види завдань, виконуваних аспірантами

Максимальна
кількість балів

1-й семестр
Змістовий модуль 1
1. Поточне опитування (усне опитування, розв’язування задач,
доповнення до виступу, участь у дискусіях)
2. Контрольне тестування по модулю 1
Разом
Змістовий модуль 2
1. Поточне опитування (усне опитування, розв’язування задач,
доповнення до виступу, участь у дискусіях)
2. ІНДЗ
3. Контрольне тестування по модулю 2
Разом

10
10
20
10
10
10
30

Оцінювання знань аспіранта здійснюється за 100-бальною шкалою
(університету, національною та ECTS):
Оцінка в балах

90-100
81-89
71-80
61-70
51-60
0-50

Оцінка ECTS

Визначення

За національною шкалою

А
В
С
D
Е
FX

Відмінно
Дуже добре
Добре
Задовільно
Достатньо
Не достатньо

Відмінно
Добре
Задовільно
Незадовільно

Загалом, оцінювання знань аспранта ґрунтується на таких критеріях:
Оцінка «відмінно»:
 студент у повному обсязі володіє програмним матеріалом,
 вільно і логічно-аргументовано висвітлює проблеми стратегічного
управління,
 бачить місце питання, яке розглядається, у контексті загальної теорії та
історії менеджменту,
 при відповіді на питання посилається на рекомендовану програмою курсу
додаткову науково-монографічну літературу,
 вміє показати методологічне значення теорій і систем стратегічного
управління для вибору шляхів вирішення конкретних соціальноекономічних прикладних проблем;
Оцінка «добре»:
 студент володіє фактичним матеріалом курсу, але допускає окремі
неістотні помилки,
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 висновки й узагальнення, які він зробив, не є вичерпними,
 відсутні посилання на додаткову літературу,
 практичне застосування теоретичних знань є дещо розпливчастим;
Оцінка «задовільно»:
 студент в основному володіє фактичним матеріалом курсу, але в окремих
аспектах питань припускається істотних помилок,
 не в змозі самостійно робити чіткі закінчені висновки й узагальнення та
пов’язати теоретичні знання з практикою,
 виклад матеріалу утруднений, неповною мірою використовується
категоріальний апарат навчальної дисципліни;
Оцінка «незадовільно»:
 студент не володіє матеріалом курсу, не орієнтується в його
проблематиці,
 при спробі викладу матеріалу припускається грубих помилок,
 не може зробити жодних висновків та узагальнень,
 не бачить взаємозв’язку теорії та практики, яка розглядається.

13. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
До системи методичного забезпечення дисципліни належить програма
курсу, робоча навчальна програма, плани семінарських занять, завдання для
самостійної роботи, тестові завдання.
14. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основна література:
1. Ґріфін Р. Основи менеджменту. Підручник / Р. Ґріфін., В. Яцура; Наук.
ред. В. Яцура, Д. Олесневич. – Львів: БаК, 2001. – 642 с.
2. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Підручник. Видання 3-є,
перероблене і доповнене / Г.В. Осовська, О.А. Осовський. – К.: «Кондор», 2006.
– 664 с.
3. Яцура В. В. Менеджмент. Навчальний посібник / В. В. Яцура, О. П.
Жук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2008. – 444 с.
Додаткова література:
1.
Баєва О.В. Основи менеджменту: практикум: Навч. Посібник /
Баєва О.В., Ковальська Н.І., Згалат-Лозинська Л.О. – К.: Центр учбової
літератури, 2007. – 524 с.
2. Виноградський М. Д. Менеджмент в органiзацiї / Виноградський М.
Д., Виноградська А. М., Шканова О. М. – К.: Кондор, 2004.
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3. Гірняк О. М. Менеджмент. Теоретичні основи і практикум:
навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / О. М. Гірняк, П. П.
Лазановський. – К. : Магнолія плюс, Львів : Новий світ – 2000, 2003. – 336 c.
4. Дафт Р.Л. Менеджмент / Р.Л. Дафт. – СПб: Питер, 2001. – 832 с.
5. Дикань Н. В. Менеджмент / Н. В. Дикань, I. I.Борисенко. - К.: Знання,
2008.
6. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту : підручник / О.Є. Кузьмін, О.Г.
Мельник. - 2-е вид., випр., допов. - К.: Академвидав, 2007. - 464 с.
7. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. Підручник / О.Є. Кузьмін, О.Г.
Мельник. – К.: Академ-видав. 2003. – 416 с.
8. Кузьмін О.Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту : навч.
посіб. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. - 3-е вид., допов. і перероб. - Л. : Нац. ун-т
«Львів, політехніка» (Інфор.-видав. центр «ІНТЕЛЕКТ+» Ін-ту післядипломної
освіти) ; «Інтелект-захід», 2007. -384 с.
9. Менеджмент: теорія і практика : навч. посіб. / А.А. Мазаракі, Г.Є.
Мошек, Л.А. Гомба та ін. -К. : Атіка, 2007. - 564 с.
10. Мескон М.Х. Основы менеджмента: Пер. с англ. / Мескон М.Х.,
Альберт М., Хедоури Ф. – М.: Дело, 2003. – 702 с.
11. Пилипенко С.М. Менеджмент: навчальний посібник / Пилипенко
С.М., Пилипенко А.А., Оленко В.І. – Харків: Вид. ХДЕУ. 2002. – 208 с.
12. Сухарський В. С. Менеджмент (загальний з основами спеціального) /
В. С. Сухарський. – Тернопіль : Астон, 2004. – 528 с.
13. Туленков М. В. Сучасні теорії менеджменту : навч. посіб. / М. В.
Туленков. – К. : Каравела, 2007. – 304 с.
14. Хміль Ф. І. Основи менеджменту : підручник / Ф. І. Хміль. – К. :
Академвидав, 2003. – 608 с.
15. Хомяков В. I. Менеджмент підприємства / В.І. Хомяков. - К.: Кондор,
2005.
16. Шегда А. В. Менеджмент: навч. посіб. / А. В. Шегда. – К.: Знання,
КОО, 2002. – 583 с.
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