
Менеджмент – це особливий вид 
діяльності, що перетворює 
неорганізований «натовп» в 
ефективну, цілеспрямовану і 
продуктивну групу. 

П. Друкер



Одним із найважливіших факторів функціонування і розвитку підприємств і фірм на

сучасному етапі є управлінська діяльність. Менеджмент передбачає високий ступінь

свободи керівників і підлеглих в умовах невизначеності ситуації. Саме тим він відрізняється

від звичайного управління. Глибоке вивчення теорії та практики менеджменту зумовлене

широким виходом вітчизняних підприємств і зовнішньоекономічних об’єднань на світові

ринки. Сучасні фахівці мають обов’язково знати проблеми теорії і практики менеджменту,

оскільки без таких знань неможливо ефективно працювати у галузі управління

виробництвом, а також зовнішньоекономічними зв’язками на рівні підприємств.

Пропонуємо ознайомитись із віртуальною виставкою «Менеджмент – наука управління», на

якій представлені книги, що будуть корисними для науковців, студентів економічних

спеціальностей і широкому колу читачів.



• Менеджмент : Теоретичні основи і 
практикум : навч. посіб. . — Київ : 
Магнолія плюс, Львів : Новий світ-
2000, 2003. — 336 с. 

• У теоретичній частині висвітлено 
фундаментальні засади 
менеджмента , його сутність та 
значення, стан розвитку, методи та 
функції. Практикум містить 
різноманітні  за формою  вправи ( 
тести, ділові ігри, ситуації, задачі 
тощо).



• Колпаков В.М. Самоменеджмент: 
навч. посіб. / В. М. Колпаков. —
Київ : ДП Видавничий дім 
Персонал, 2008. —529 с.

• У підручнику викладено 
теоретико-методологічні засади 
самоуправління життєдіяльністю 
і діяльністю людини, 
запропоновано варіанти 
стратегічного самоуправління.



• Василенко О. П. Менеджмент 
організації : навч. посіб. / О. П. 
Василенко. Г. О. Коваленко, О. О. 
Поліщук — Умань : Видавець 
Сочинський, 2010. — 492 с.

• Посібник містить теоретичні 
основи менеджменту організації, 
його принципи, функції і методи 
управління, що дає можливість 
на підставі визначеного 
конкретного кола обов’язків 
кожного виконавця, чіткого 
розподілу функцій управління.



• Хміль Ф. І. Менеджмент : підручник / 
Ф. І. Хміль. — Київ : Академвидав, 
2005. — 608 с.

• У підручнику розкрито загальні засади, 
закони, закономірності, принципи та 
методи менеджменту, проаналізовано 
ставлення і розвиток науки 
менеджменту , сутність і основні риси 
виробничо-господарської організації, 
функції, процес і механізм 
менеджменту. Висвітлено роль і 
значення психології та організації праці 
у менеджменті, досліджено методи 
забезпечення ефективної діяльності 
організації.



• Дикань Н. В. Менеджмент : навч
посіб. / Н. В. Дикань, І. І. 
Борисенко.— Київ : Знання, 2008. 
— 389 с.

• У посібнику розкривається 
найважливіші особливості 
сучасного менеджменту, знання  
яких необхідне для фахівців  у 
галузі економіки і підприємництва. 
Крім теоретичного матеріалу  
відповідно до програми у посібнику 
наводяться плани семінарських 
занять.



• Дідковська Л. Г. Менеджмент : 
навч. посіб. / Д. Г. Дідковська, П. 
Л. Гордієнко. — Київ : Алерта
КНТ, 2007. — 516 с.

• У посібнику розкрито основні 
функції, категорії , методи 
менеджменту, основні 
закономірності процесу 
управління сучасними 
організаціями. Велика увага 
приділена питанням виникнення 
та розвитку  менеджменту в 
сучасних умовах. 



• Менеджмент : навч. посіб./ С.І. 
Михайлов. Т. І. Балановська, О. 
С. Степасюк, С. В. Гордієнко. За 
ред. С. І. Михайлова. — Вінниця: 
Нова Книга, 2006. — 416 с.

• В навчальному посібнику 
висвітлено теоретичні основи 
функції, технології основних 
напрямів, соціально-економічних 
і психологічних аспектів 
менеджменту.



• Робинс Стивен П. Менеджмент : 
учеб. пособ. /Стивен П. Робинс, 
Мери Коултер —6-е изд. Пер. с 
англ. — Москва : Изд. Дом 
Вильямс, 2002. —880 с.

• Учебное пособие поможет 
получить представление о 
менеджменте как о науке 
управлении и 
предпринимательской функции. 
В пособии большое количество 
примеров из реальной практики.



• Герчикова И. Н. Менеджмент : учебник
/ И. Н. Герчикова.— 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва * ЮНИТИ, 1995. —
480 с.

• Учебник состоит из трех частей : 
основы менеджмента, экономический
механизм менеджмента и 
регулирование предпринимательской
деятельностю. Экономический
механизм менеджмента
рассматривается на трех уровнях : 
внутрифирменное управление, 
управление производством и 
управление персоналом.



• Федоренко В. Г. Основи 
менеджменту : підручник . В.Г 
Федоренко. — Київ: .Алерта, 
2007. — 420 с.

• В підручнику розглянуто питання 
вивчення основ менеджменту на 
всіх рівнях виробництва і 
державної діяльності.У
підручнику вказані посилання на 
різні джерела спеціальної 
літератури, у яких висвітлені 
питання з певної теми. У кінці 
книги наводиться 
термінологічний словник.



• Мартиненко М. М. Основи 
менеджменту : підручник / М. 
М. Мартиненко. — Київ : 
Каравела, 2005, — 496 с.

Підручник об’єднує теоретичні 
основи менеджменту і методи 
практичного їх використання в 
діяльності підприємства.

•



• Осовська Г. В. Основи 
менеджменту. Практикум : навч. 
посіб. / Г. В. Осовська, І. В. 
Копитова. — Київ : Кондор, 2005. 
— 581 с.

• У навчальному посібнику викладені 
методичні основи менеджменту, 
розглядаються головні процеси 
менеджменту, його функції та 
методи. Особлива увага приділена 
питанням організації роботи 
працівників апарату управління, 
прийняттю управлінських рішень, 
інформаційному забезпеченню 
управлінської праці.



• Сухарський В. С. Менеджмент (загальний з 
основами спеціального) : навч. посіб. / В. С. 
Сухарський. — Тернопіль : Астон, 2004. — 528 
с.

• У книзі науково  та комплексно  висвітлено 
теоретичні, методологічні і практичні засади 
менеджменту, проблеми створення 
різноманітних організаційних структур та їх 
функціонуваня у період формування елементів 
ринкових відносин  в економіці. Показано роль 
управління в суспільстві, його закони, 
закономірності та принципи , методи, функції, 
управління трудовими і фінансовими ресурсами, 
операційного  і стратегічного менеджменту, 
значення оточуючого середовища, засоби 
передачі,фіксації та використання інформації, 
документообігу, зв’язку та їх вплив на 
ефективність роботи  організаційних структур.



• Менеджмент : підручник. — Львів : 
Магнолія плюс, 2004. — 352 с.

• У підручнику  розглянуто 
фундаментальні засади 
менеджменту його сутність та 
значення, стан розвитку, методи та 
функції. Значна увага приділена 
питанням прийняття управлінських 
рішень, керівництва та лідерства, 
організації праці менеджера, 
комунікації та інформації в 
менеджменті.



• Стадник В. В. Менеджмент : підручник 
/ В. В. Стадник, М. А. Йохна. 2-ге вид., 
доп. — Київ : Академвидав, 2007. —
472 с.

• У підручнику узагальнено і 
систематизовано теоретичні 
напрацювання і практичний досвід  
сучасного менеджменту: розкрито 
сутність, механізми та особливості 
ефективної системи управління 
організаціями , технології 
менеджменту, здійснення 
управлінських функцій, а також методи 
обґрунтування управлінських рішень.



• Середюк О. Д. Теорія та практика 
менеджменту : навч. посіб. / О. Д. 
Середюк. — Київ : Професіонал, 
2004.— 432 с.

• Розглядаються проблеми теорії і 
практики менеджменту як наукової 
системи управління організаціями. 
Розкрито сутність, мету, принципи, 
функції й методи менеджменту. 
Наведено характеристики  й якості 
менеджерів, показано їхнє 
призначення, роль та вимоги до 
них. 



• Завадський Й. С. Менеджмент : підручник /Й. С. 
Завадський. В 3-х т.— Т.1.— 3-є вид. — Київ : 
Європейський ун-тет,2001. — 542 с.

• У підручнику комплексно висвітлено  проблеми 
менеджменту та підприємницької діяльності в 
умовах ринкової економіки з урахуванням нових 
тенденцій розвитку світової економічної науки і 
практики. Різнобічно висвітлено функції 
менеджменту, проблеми створення 
інформаційних систем, управління операційною 
діяльністю, трудовими і фінансовими 
ресурсами, здійснення обліково-аналітичних і 
банківських операцій, управління за умов 
ризику, страхування ризикованого менеджменту. 
Розглянуто процес управління маркетингом, 
систему маркетингових досліджень, вибір 
цільових ринків, сучасні підходи до 
ціноутворення, конкуренції, реклами і 
стимулювання збуту.



• Завадський Й. С. Менеджмент : підручник / 
Й. С. Завадський. В 2-х т. — Т. 2. — Київ : 
Європейський ун-тет.,2002. — 640 с.

• Всебічно висвітлені основні питання теорії 
та методології державного управління і 
регулювання економіки, структури і 
функції органів державного управління за 
ринкових умов, економічний механізм 
господарювання, адміністративні, 
економічні та соціально-психологічні 
методи менеджменту. Розглянуто 
особливості організації менеджменту у 
виробничих, переробних підприємствах, 
підприємствах малого бізнесу, управління 
комерційним підприємством і 
агросервісними підприємствами.



• Туленков М. В. Сучасні теорії 
менеджменту : навч. посіб./ М. В. 
Туленков. — Київ : Каравела, 2007. 
— 304 с.

• В навчальному посібнику 
розглянуто аналіз концептуальних 
засад сучасного менеджменту, 
висвітлено сутність і зміст основних 
теорій, концепцій і моделей 
організації управління, що задіяні в 
реалізації державної соціальної й 
економічної політики та широко 
застосовується у світовій 
управлінській практиці.



• Андреева Т. Є.  Менеджмент : 
переддипломна практика та дипломне 
проектування : навч. посіб. / Т. Є. 
Андрєєва,  О. П.Бушенко. — 2-ге вид., 
допов. та перероб. — Харків : Бурун 
Книга, 2007. — 143 с.

• У навчальному посібнику поданий 
систематизований широкий 
теоретичний і практичний матеріал із 
розробленим комплектом необхідних 
документів на допомогу студентам для 
проходження переддипломної практики  
і розробки дипломної роботи.



• Баєва О. В. Основи менеджменту : 
Практикум : навч. посіб. / О. В. 
Баєва, Н. І. Новальська, Л. О. 
Згалат-Лозинська. — Київ : Центр 
учбової літератури, 2007, — 524 с.

• В навчальному посібнику 
представлено ситуаційно-
аналітичний і ситуаційно-
розрахункові задачі, ділові 
ігри,практичні завдання, тести, 
самооцінки менеджерських якостей, 
які можуть бути використані при 
формуванні практичних навичок та 
вмінь у студентів.



• Родченко В. В.Менеджмент : навч. 
посіб. / В. В. Родченко, В. О. 
Новак.— Київ : НАУ, 2001. — 400 с.

• Поглиблено розкриті основні 
функції та структури управління, 
методи обґрунтування та прийняття 
управлінських рішень, методи та 
стилі управління, конфліктів в 
трудових колективах, менеджмент в 
умовах кризових ситуацій, 
маркетинг в системі менеджменту, 
міжнародний досвід управління 
персоналом, ефективність 
управлінської діяльності.



• Шегда А.В. Менеджмент : навч. 
посіб. / А. В. Шегда. — Київ : 
Знання, КОО, 2002, — 583 с.

• Головна увага у посібнику 
приділяється економічній 
природі, сутності, функціям, 
принципам і методам здійснення 
ефективного менеджменту 
організацій. Розкриваються 
системи мотивацій, економічний 
та організаційний механізми 
управління сучасними 
підприємницькими структурами



• Шокун В. В. Основи менеджменту : 
навч. посіб.для дистанційного навчання 
/ В. В. Шокун, Т. І. Пішеніна.— Київ : 
Університет Україна, 2005. —340 с.

• Навчальний посібник знайомить читача 
з головними принципами і функціями 
менеджменту у діловодстві, розкриває 
зміст усіх компонентів управлінської 
діяльності, пояснює особливості та 
проблеми комунікацій, маркетингу й 
етики менеджменту. Поглиблено 
розкриті такі питання, як мотивація 
персоналу, методи розв’язання
конфліктних ситуацій, маркетинг у 
системі менеджменту.



• Черваньов Д. М.Менеджмент
інноваційно-інвестиційного розвитку 
підприємств України : монографія / Д. 
М. Черваньов, Л. І. Нейкова. — Київ : 
Знання, 1999. — 514 с.

• Монографія присвячена дослідженню 
проблеми збереження підприємств 
промислового комплексу України, їх 
реконструктризації і забезпечення 
подальшого розвитку. На широкому 
фактичному матеріалі показано 
залежність реалізації інноваційної 
стратегії розвитку підприємства від 
інвестиційної політики держави



• Сухарський В.С. Менеджмент : навч. посіб. / В. 
С. Сухарський. — Тернопіль : Астон, 2004. —
340 с.

• У доступній формі показано роль управління у 
суспільстві , його закони , закономірності та 
принципи, методи, функції управління 
трудовими і фінансовими ресурсами, значення 
оточуючого середовища, засобів передачі 
фіксації та використання інформації, 
документообігу, зв’язку та їх вплив на 
ефективність роботи організаційних структур. 
Розглянуто способи прийняття оптимальних 
рішень, технологічні цикли, функціональний 
розподіл праці, управління в умовах 
несподіванок та ризику, основи міжнародного , 
менеджменту, раціональну організацію праці в 
апараті управління.



• Юргутіс І. А. Основи 
менеджменту : навч. посіб. / І. А 
Юргутіс, І. І. Кравчук. — Київ : 
Освіта,1998. — 253 с.

• У посібнику  розглянуто історію 
розвитку менеджменту, наукові 
школи, теоретичні основи й 
практика менеджменту. 
Створення і регулювання 
діяльності фірм  та їхнє 
інформаційне забезпечення.


