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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
Процес трансформації освіти України в європейський освітній простір 

висуває нові вимоги до ефективності менеджменту освітніх організацій, які 

зумовлені інноваційною педагогічною активністю, зростанням динамічності 

бізнес-середовища в освіті, глобалізацією економічних відносин, розвитком 

функцій і методів державного регулювання в галузі освіти. Становлення 

української державності, інтеграція у європейське і світове співтовариство, 

відмова від тоталітарних методів управління державою і побудова 

громадянського суспільства передбачають орієнтацію на людину, націю, 

пріоритет духовної культури, визначають основні напрями управління 

освітніми організаціями. Поряд з цим необхідність розв’язання глобальних 

проблем, що постають перед людством в новому  тисячолітті, вимагає 

високого рівня управління в галузі освіти, зростання інтелектуального і 

духовного потенціалу суб’єктів управління, підготовки нової генерації 

педагогів, здатних створювати інноваційні освітні і педагогічні технології, а 

також посилення навчально-виховної роботи у новій національній моделі 

освіти України. 

Програма навчальної дисципліни «Менеджмент міжнародної освіти" 

розроблена з урахуванням системного і функціонального підходів, які 

розглядають організацію як складну відкриту педагогічну систему, а 

управління нею як динамічний комплекс функціональних менеджментів: 

освітнього педагогічного, інноваційного, кадрового, операційного, фінан-

сового, інвестиційного, маркетингового тощо. 

В програмі розкриття загальних засад створення та функціонування 

освітніх організацій, питань теорії управління навчальною та вихованою 

діяльністю в закладах освіти сплановані для розгляду з урахуванням 

синергетичних та акмеологічних підходів до формування особистості 

суб’єкта навчально-пізнавальної діяльності, вимог Болонської Декларації, 

законодавчих та нормативних документів в освітній галузі. Це зумовлено 



також особливим  значенням формування самодостатньої особистості 

педагога-менеджера, як розвинутої індивідуальності. 

Методична розробка спирається на дослідження відомих науковців: 

антропологів, істориків, педагогів, психологів, соціологів, фізіологів, 

філософів, інших. Серед них: І.Д. Бех, М. Вебер,  Л.С. Виготський, М.Ф. 

Головатий, М.А. Йохна, Л.М. Карамушка, Г.М. Коджаспирова, Г.С. Костюк, 

О.М. Леонтьєв, Л.Е.  Орбан-Лембрик, С.С. Пальчевський, І.М. Писаревський,  

А.В. Петровський, О.В. Познякова, С.Л. Рубінштейн, В.П. Сладкевиич, В.В. 

Стадник,  Ф.-В. Тейлор,  Ю.Л. Трофімов,  Т.І. Туркот, А.Д. Чернявський, А. 

Файоль, М.М. Фіцула, В.Т. Шатун, І.В. Шереметьєва, Г.В. Щокін та інших. 

Управління навчальною та освітньою діяльністю як напрямок формування 

та розвитку освітньої сфери суспільства, і як  навчальну  дисципліну 

неможливо вивчити без практичної роботи організаційного та планового 

характеру, а також поглибленого вивчення наукової літератури. Це можливо 

лише за умови наближення до життя освітянської дійсності закладу освіти і 

практики на основі застосування здобутих теоретичних знань на практичних  

заняттях, при підготовці ділових та рольових ігор,  участі в них, розв’язанні 

управлінсько-педагогічних задач, тестів, ситуацій.  

У цілому навчальна програма дисципліни «Менеджмент міжнародної 

освіти»   підготовлена у відповідності з нормативними вимогами підготовки 

фахівців, що викладені у законодавчих та нормативних документах про вищу 

освіту. Її зміст орієнтує студентів  не тільки на творче засвоєння 

педагогічних знань, а й на вироблення умінь, навичок і бажання самостійного 

навчання, оволодіння  новою інформацією, уміння використовувати отримані 

знання на практиці. 

Основна МЕТА дисципліни надати майбутнім освітянським 

менеджерам систему знань про освіту   як об'єкт управління в умовах ди-

намічного  розвитку держави, суспільства,  що дало б можливість сформува-

ти у них чіткі уміння та навички управління процесами навчання і виховання 

у закладах освіти. 



Предметом вивчення дисципліни є система і процес управління 

освітніми  організаціями  в умовах сучасного розвитку держави, суспільства. 

ЗАВДАННЯ навчальної дисципліни:   

- засвоїти теоретико-методологічні основи менеджменту організацій; 

- сприяти розумінню сутності, характеристик і ролі освітніх організацій 

як об'єктів управління; 

-  сформувати у студентів вміння і навички управління освітніми 

організаційними процесами та організаційною поведінкою суб’єктів процесу; 

- ознайомити студентів з напрямами підвищення іміджу освітньої 

організації та особистої ефективності її менеджерів; 

- сформувати уміння аналізувати чинники динамічного навчально-

виховного процесу в  організації;                   

-  надати знання процесу координування діяльності служб і підрозділів 

організації у сфері управління фінансами, інноваціями, інвестиціями, 

персоналом, маркетингом; 

- сформувати уміння   оцінювати ефективність розвитку організації. 

У результаті вивчення дисципліни "Менеджмент організацій" студенти 

повинні знати: 

•   предмет, завдання і зміст дисципліни; 

•   теоретико-методологічні основи менеджменту організацій; 

•   сутність, роль, характеристики і типи організацій в галузі освіти; 

•   напрями підвищення конкурентоспроможності організації на ринку 

освітніх послуг,  та особистої ефективності педагогів-менеджерів. 

Теоретичні знання мають бути закріплені практичними навичками 

системного комплексного вирішення управлінських проблем організацій. 

У зв'язку з цим студенти повинні вміти: 

•   аналізувати чинники динамічного середовища освітніх організацій;                   

•   приймати фахові рішення у процесі проектування і удосконалення 

організаційної та навчально-виховної діяльності в закладах освіти;  



•   розробляти стратегію розвитку освітніх організацій різних форм 

власності  та забезпечувати її реалізацію; 

•   координувати діяльність служб і підрозділів навчальних закладів у сфері 

управління фінансами, навчально-виробничою практикою, інноваціями, 

інвестиціями, персоналом, маркетингом; 

•   застосовувати сучасні технології управління навчально-виховним 

процесом і організаційною поведінкою персоналу; 

•   оцінювати ефективність розвитку освітньої організації.  

Дисципліна «Менеджмент міжнародної освіти» тісно пов'язана з усіма 

психолого-педагогічними та управлінськими дисциплінами, фінансовим ме-

неджментом, маркетингом, управлінням персоналом та іншими дис-

циплінами. 
 

11. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 
 

 

№ 

 

Курс - 5    Семестр – 9-10 
Всього годин у  семестрі -108 

Теми 

Кількість годин ,з них  

Примітка Л 
З 

С 
З 

П 
З 

І 
К 
Р 

С 
Р 
С 

Форма 
контро
лю 

 Модуль 1. Методологічні основи 
менеджменту організації. 

8 4   24 Т  

1 Методологія менеджменту 
організації в освіті 

2 2   6 У  

2 Наукові основи генези 
менеджменту  освітніх 
організацій. 

2    6 ПК  

3 Характеристики і типи 
менеджменту освітніх 
організацій. 

2    6 КР  

4 Особливості і функціонування 
менеджменту освітніх організацій 
різних форм власності. 

2 2   6 У  

 Модуль 2. Система 
функціонального менеджменту 
освітніх організацій. 

8 4   24 Т  

5 Стратегічний менеджмент 
освітньою організацією. 

2 2   6 У  

6  Менеджмент організації 
навчально-виховною  діяльністю. 

2 2   6 У  

7 Апаратний менеджмент освітньої 2    6 ПК  



організації. 
8 Менеджмент організації процесу 

ділового спілкування у ВНЗ. 
2    6 КР  

 Модуль 3. Система 
процесуального менеджменту 
освітньої  організації. 

8 4   24 Т  

9 Планування розвитку організації. 2 2   6 У  
10 Менеджмент організації 

колективу навчального закладу. 
2    6 ПК  

11 Менеджмент мотиваційної 
діяльності  персоналу НВЗ. 

2    6 КР  

12 Оцінка ефективного менеджменту 
освітньої організації. 

2 2   6 К  

 
Всього  108 годин 

24 12   72  Іспит.  

Форми контролю : усне опитування – У 
                                контрольні роботи – КР 
                                перевірка конспектів – ПК 
                                тестування – Т 
                                колоквіум –   К 

 
111. Зміст дисципліни за  модулями 

 
Змістовий модуль 1. Методологічні основи менеджменту організацій 

 в освіті.   
Тема 1. Методологія менеджменту організації в освіті. 

Організація як складова система та об’єкт управління. Методологія 

менеджменту організації в освіті. Взаємозв’язок внутрішніх елементів 

системи і факторів зовнішнього середовища. Системне управління 

організацією. Типологія системних концепцій менеджменту. Найважливіші 

принципи системного підходу (системного аналізу). Основні системні 

принципи: цілісність (принципове поєднання); структурність; 

взаємозалежність структури й середовища; ієрархічність; множинність опису 

кожної системи. Важливі системні ознаки виділення елементів і підсистем, 

що утворюють системи. Мета, завдання діяльності організацій в галузі 

освіти. 

Концепції та теорії менеджменту організацій: концепція "ідеальної 

бюрократії"; концепції управління за цілями, результатами, теорії "х", "у", 

"г", можливості їх застосування в практиці управління. Сучасні підходи до 



управління організаціями: системний, ситуаційний, процесний. Моделі 

менеджменту організацій. Методи  менеджменту  організацій:   економічні,   

організаційно адміністративні, соціально-психологічні. Функції менеджменту 

організацій: загальні та конкретні 

Література: 1, 2, 8, 9, 17, 22, 23, 26, 27, З1,37, 41, 48, 50, 51, 54, 60, 61. 

Тема 2. Наукові основи ґенези менеджменту освітніх організацій. 

Соціально-економічна сутність і особливості організації як об'єкта 

управління. Ґенеза поглядів на сутність та структуру організації.  Закони 

функціонування організації.  Етани розвитку організацій. Класифікація 

організацій: за цілями діяльності, за галузевою ознакою, за функціями, за 

формою власності, за правовим статусом тощо. 

Господарські товариства: акціонерне товариство, товариство з об-

меженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю, 

командитне товариство, повне товариство. Нові типи організацій: 

адхократичні, багатовимірні тощо. Конкурентні стратегії освітніх 

організацій, їх статус, та тенденції організаційних змін.  

Література: 1, 6, 8, 9, 17, 22, 23, 26, 29, З2,37, 41, 48, 50, 51, 54, 59, 60. 

Тема 3. Характеристики і типи менеджменту освітніх організацій. 

 Законодавчі та нормативні документи про організацію освіти в Україні. 

Структура системи освіти в Україні: дошкільні навчальні заклади; середні 

заклади освіти; професійно-технічна освіта; вищу освіту; післядипломну 

освіту;  аспірантуру; докторантуру; самоосвіту. Основні принципи освіти.  

Типи менеджменту освітніх організацій.  Класифікація менеджменту 

організації за цілями діяльності. Органи управління освітою. Загальна 

характеристика діяльності вищих навчальних закладів згідно нового Закону 

«Про вищу освіту».  

Література: 1, 5, 12,13, 15, 16, 22, 23, 26, 29, 33, 34, 39, 40, 42, 43, 48, 51, 56. 

Тема 4. Особливості  функціонування менеджменту освітніх організацій 

різних форм власності. 



Державна політика у галузі вищої освіти та її принципи. Шляхи 

формування  та реалізації державної політики у сфері освіти. Право громадян 

на вищу освіту. Державні та галузеві стандарти вищої освіти. Загальна 

характеристика ЄКТС. Типи менеджменту  не державних організацій освіти. 

Загальна характеристика  основних понять не державної освіти: автономія; 

академічна мобільність; академічна свобода; акредитація освітньої програми; 

вища освіта. Правовий  статус та  повноваження засновника  не державного  

ВНЗ. Статут н/д ВНЗ. Ліцензування освітньої діяльності. Акредитація 

освітньої програми. Відкритість прийняття рішень і провадження діяльності 

вишів. 

Література:  7- 14, 9, 16, 17, 26, 27, 29, 31, 42, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 60. 

 
Змістовий модуль 2. Система функціонального менеджменту 

освітніх організацій. 
Тема 5. Стратегічний менеджмент освітньої організації. 

Сутність, специфіка стратегічного менеджменту. Загальна характеристика 

стратегічного менеджменту в галузі освіти. Типи стратегії менеджменту 

освітніх організацій. Маркетингове середовище закладу освіти. Місія 

освітньої організації. Основні форми стратегії менеджменту у галузі 

освіти.Стратегія розвитку освітньої організації. Стратегічний план розвитку 

ВНЗ: технологія, методика. Бізнес-план освітньої організації. Зовнішні 

зв’язки у системі стратегічного розвитку освітніх організацій. Маркетинг 

освітніх послуг. 

Література: 1, 5, 12,13, 15, 16, 22, 23, 26, 29, 33, 34, 39, 40, 42, 43, 48, 51, 55. 

Тема 6. Менеджмент організації управління навчально-
виховною  діяльністю. 

Управління навчальною діяльністю в освітній організації. Структура 

педагогічної системи у ВНЗ. Дидактика у системі управління навчальною 

діяльністю. Закономірності і принципи навчального процесу. Організаційно-

методичне забезпечення навчального процесу: навчальний графік, навчальна 

та робоча програма, тематичний план. Загальна характеристика ОПП і ОКХ  



підготовки фахівця. Організаційний менеджмент виховного процесу у 

закладі освіти. Виховний процес у період навчальних занять, поза аудиторної 

роботи. Робота кураторів навчальних груп. Робота з батьками студентів. 

Інноваційні форми виховної роботи у ВНЗ. 

Література: 1, 4, 8, 9, 16, 17, 26, 27, 29, 31, 42, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 59. 

Тема 7. Апаратний менеджмент  освітньої організації. 

Апаратний менеджмент в організації освіти як управлінська проблема. 

Управління апаратом освітньої організації. Технологія управління. 

Соціально-психологічні  компетентності працівників апарату управління. 

Планування особистої роботи  працівників апарату  управління. Контроль 

діяльності апарату. Організація робочого місця працівника апарату.  Зміст, 

специфіка видів і форм освітянських службових нарад. Планування наради. 

Класифікація нарад. Нарада «Мозковий штурм», «Метод Дельфа», 

«Кінгесьо». Підготовка доповіді і проекту рішення.  

Література: 1, 5, 12,13, 15, 16, 22, 23, 26, 29, 33, 34, 39, 40, 42, 43, 48, 51, 56. 

 

 

 

Тема 8. Менеджмент процесу ділового спілкування 

 у закладах освіти. 

Управління процесом ділового спілкування. Ділове спілкування в освіті, 

психолого-педагогічний аспект.  Особливості і правила ділового спілкування. 

Форми ділового спілкування. Стилі ділового спілкування. Спілкування за 

методом Карнегі. «Циганський» стиль спілкування. Правила проведення 

ділових зустрічей, переговорів. Менеджмент організації  прийому 

відвідувачів. Форми відвідування у системі менеджменту. Правила і норми 

поведінки при прийомі відвідувачів. Планування і підготовка відвідувань.  

Література: 1, 5, 12,13, 15, 16, 22, 23, 26, 29, 33, 34, 39, 40, 42, 43, 48, 51, 57. 

Тема 9. Планування розвитку організації. 



Значення і принципи планування менеджменту організації. Передумова 

планування. Цінність і важливість планування. Функції та принципи 

планування. Довгострокове, середньострокове та оперативне планування. 

Методи планування. Робочий календарний план. Менеджмент планування 

навчально-виховним процесом. План структурного підрозділу ВНЗ (за 

вибором студента). Форми планів навчально-виховним процесом. Розклад 

занять. Менеджмент організації навчальної роботи. Організація методичної 

роботи. Менеджмент інновацій в галузі освіти. Менеджмент організації поза 

аудиторної роботи зі студентами. Управління практичною роботою 

студентів. Конкурентне орієнтування студентів. 

Література: 1, 12,13, 15, 16, 22, 23, 26, 29, 33, 34, 39, 40, 42, 43, 48, 51, 56. 

 

Змістовий модуль 3. Система процесуального менеджменту освітньої  

організації. 

Тема 10. Менеджмент організації колективу навчального закладу. 

Дефініція, роль і місце трудового колективу в системі менеджменту 

освітньої організації. Якості трудового освітянського колективу: оплата 

праці, робоче місце, керівництво, службова кар’єра, соціальні гарантії і блага. 

Фактори впливу на ефективну роботу персоналу: рівень  кваліфікації, 

свобода висловлювань та ініціатив, сполучення волі і самодисципліна, 

солідарність, інформованість, справедливість і самоповага. Причини 

розчарування працівників у своїй роботі. Методи управління трудовим 

колективом: збір інформації про кандидатів, оцінка кадрів, якості працівника, 

навчання працівників, консультування, оцінка трудової діяльності, інші. 

Література: 1, 5, 12,13, 15, 16, 22, 23, 26, 29, 33, 34, 39, 40, 42, 43, 48, 51, 56. 

Тема 11. Менеджмент мотиваційної діяльності  персоналу НВЗ. 

Мотивація як  вид управлінської діяльності. Сутність, значення і 

необхідність мотивації персоналу. Функції мотивації. Мотивація і процес 

формування розумних потреб. Дефініція понять: потреби, винагороди, 

цінності, мотиви, стимули. Динаміка впливу мотивації на основні 



компоненти діяльності людини: зусилля, старання, наполегливість, 

сумлінність, цілеспрямованість. Основні теорії та концепції мотиваційного 

менеджменту: змістовні (Ф. Тейлор, А. Маслову, ін.); процесуальні (В. 

Врума, Б. Скінера, Дж.С. Адамса, «Z» У. Оучі, ін.); контролю.  Мотиваційний 

менеджмент освітньої організації. Особливості управління мотивацією 

персоналу освітньої організації. Менеджмент організації колективу 

навчального закладу. Сутність колективу і його вплив на поведінку 

працівника. Види, типи колективів закладу освіти. 

Література: 1, 5, 12,13, 15, 16, 22, 23, 26, 29, 33, 34, 39, 40, 42, 43, 48, 51, 60. 

Тема 12. Оцінка ефективного менеджменту освітньої організації. 
 Менеджмент якості освіти у ВНЗ. Менеджер як фахівець управління 

контролем якості освітньої організації. Влада і вплив у діяльності 
менеджерів. Рейтингова оцінка діяльності викладачів, структурних 
підрозділів ВНЗ. Сутність і роль контролю в управлінні. Суб'єкти і об'єкти 
контролю. Принципи організації контролю: спрямованості на головне, 
об'єктивності, економічності, орієнтації на кінцевий результат, інші. 
Класифікація управлінського контролю: за часом проведення, за способом 
організації, за спрямованістю. Фінансовий, адміністративний, технологічний, 
кадровий, маркетинговий контроль. Етапи процесу контролю: визначення 
стандартів і норм, порівняння досягнутих результатів з визначеними 
стандартами, проведення коригуючих дій. Методи документального і 
фактичного контролю. Рекомендації щодо проведення ефективного 
контролю. Контролінг як концепція керівництва ефективністю розвитку 
організації.  
Література: 7, 8, 12,13, 15, 16, 22, 23, 26, 29, 33, 34, 39, 40, 42, 43, 48, 51, 61. 

 
1V. ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ, РЕФЕРАТІВ: 

 
1. Менеджмент як необхідний компонент успіху освітньої організації. 
2. Еволюція пріоритетів у розвитку менеджменту.  
3. Управлінська праця у вищому навчальному закладі. 
4. Організація маркетингового управління освітньою  діяльністю 

організації. 
5. Організація управління з використання інформаційних технологій в 

освіті. 
6. Удосконалення маркетингу послуг в освітній організації. 
7. Умови підвищення ефективності управління закладом освіти. 
8. Організаційно-економічний механізм функціонування організації (на 

прикладі освітнього закладу не державної форми власності). 
9. Стратегічне управління в системі менеджменту освітніх організацій. 



10. Стратегічний аналіз становища навчального закладу. 
11. Формування сучасних  підходів до  визначення  стратегічного 

управління в галузі освіти. 
12. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища освітньої організації 

та формування місії. 
13. Формування інноваційної та  інвестиційної стратегій  в галузі освіти. 
14. Аналіз конкурентного становища освітньої організації. 
15. Організаційне проектування: методи та чинники, що впливають на 

вибір типу організаційної структури управління. 
16. Інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень в освітній 

організації. 
17. Факультет в системі педагогічного менеджменту освітньої організації. 
18. Організація управління на кафедрі. 
19. Педагогічний менеджмент організаційної системи «Коледж» (на 

прикладі конкретного навчального закладу). 
20. Менеджмент організаційної освітньої системи ЗОШ (на прикладі 

конкретної організації). 
21. Організація робочого часу та робочого місця педагога-менеджера на 

основі використання інформаційних технологій. 
22.  Освітня інфраструктура навчального закладу, її значення та складові. 
23.   Управління навчально-матеріальними ресурсами у закладі освіти. 
24.   Розвиток соціально-психологічних методів управління навчально-

виховним процесом у ВНЗ в умовах становлення ринкових відносин. 
25. Управління конкурентоспроможністю освітніх послуг. 
26. Державне регулювання діяльності освітніх організацій в Україні. 
27. Управління організаційними комунікаціями (на прикладі окремого 

навчального закладу). 
28. Управління мотивацією персоналу. 
29. Управління організаційними конфліктами. 
30. Влада і вплив у діяльності менеджера. 
31. Управління організаційною культурою. 
32. Методичні підходи до визначення ефективності управління в ор-

ганізації. 
33. Якість освіти: поняття, значення і фактори забезпечення якості. 
34. Основні вимоги до якостей сучасного педагога-менеджера. 
35. Функції та методи менеджера в галузі освіти. 

 
V. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1.  Сутність і властивості організації як об'єкта управління в галузі освіти. 
2.  Організаційно-правові форми навчальних закладів в Україні. 
3.  Типи і особливості діяльності недержавних навчальних закладів. 
4.  Типи об'єднань освітніх організацій та їх характеристика. 
5.  Системний підхід до управління освітньою організацією. 



6.  Характеристика впливових факторів зовнішнього середовища освітньої 
організації. 
7.  Внутрішнє середовище освітньої організації. 
8.  Загальна структура організації. 
9.  Сутність, роль і порядок проектування організаційної структури 
управління. 
10.  Елементи проектування організаційної структури управління. 
11.  Типи І особливості бюрократичних структур управління. 
12.  Типи і особливості адаптивних структур управління. 
13.  Сутність, склад і типи навчально-виховної структури організації. 
14.  Організація управління освітньою інфраструктурою навчального закладу. 
15.  Принципи управління організацією. 
16.  Методи управління організацією. 
17.  Концепція управління за цілями. 
18.  Система менеджменту організації. 
19.  Сутність, роль і особливості стратегічного менеджменту. 
20.  Зміст процесу стратегічного управління. 
21.  Типи стратегій розвитку організацій. 
22.  Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту. 
23.  Функції фінансового менеджменту. 
24.  Показники фінансового стану освітньої організації. 
25.  Система управління персоналом освітньої організації. 
26.  Формування і розвиток персоналу освітньої організації. 
27.  Оцінювання і атестація персоналу. 
28.  Сутність, роль і зміст операційного менеджменту. 
29.  Управління матеріально-технічним забезпеченням навчально-виховного 
процесу. 
30.  Оперативне управління навчально-виховним процесом. 
31.  Сутність, роль і завдання інноваційного менеджменту організації. 
32.  Організація інноваційного процесу в закладі освіти. 
33.  Економічна сутність і класифікація інвестицій. 
34.  Сутність, завдання і функції інвестиційного менеджменту. 
35.  Склад і характеристика інвестиційного проекту. 
36.  Сутність, роль і зміст управління маркетингом в організації. 
37.  Планування в системі управління маркетингом. 
38.  Організація маркетингової діяльності в закладі освіти. 
39.  Контроль маркетингової діяльності організації. 
40.  Планування розвитку діяльності освітньої організації. 
41.  Класифікація цілей в організації. "Дерево" цілей. 
42.  Зміст і особливості процесу прийняття організаційних рішень. 
43.  Методи прийняття управлінських рішень. 
44.  Сутність, роль і види управлінської інформації в організації. 
45.  Управління інформаційними системами. 
46.  Мотиваційний менеджмент у системі освітньої організації. 
47.  Методи мотиваційного менеджменту. 



48.  Управління педагогічними колективами на різних стадіях розвитку 
організації.  
49.  Модель організаційного конфлікту. 
50.  Процес управління організаційними конфліктами. 
51.  Сутність, роль та складові організаційної культури. 
52.  Технологія формування організаційної культури. 
53.  Модель сучасного менеджера освітньої організації. 
54.  Сутність, роль і складові конкурентоспроможності організації. 
55.  Управління якістю освіти. 
56.  Управління ефективністю навчально-виховного процесу в організації. 
57.  Управління витратами в організації. 
58.  Підходи до оцінки ефективності менеджменту організацій. 
59.  Показники ефективності діяльності організації. 
60.  Проблеми менеджменту організацій в Україні. 
61.  Перелічіть основні закони, що регулюють діяльність організації в 
Україні. 
62.  Сутність, цілі та основні принципи приватизації. 
63.  Методи та способи приватизації. 
64.  Організація та порядок проведення приватизації державного майна на 
підприємствах. 
65.  Послідовність здійснення основних заходів щодо заснування освітньої 
організації. 
66.  Розробка установчих документів, статуту, установчого договору. 
67.  Державна підтримка діяльності підприємств (організацій). 
68.  Сутнісно-змістовна характеристика ринкового середовища діяльності 
закладів освіти. 
69.  Види ринків та функції ринку. 
70.  Інфраструктура ринку та її складові.    • 
71.  Організація як соціально-економічна та виробнича система високого 
рівня складності. 
72.  Навчальний заклад  як відкрита система. 
73.  Загальна характеристика основних  підсистем ВНЗ: навчальна, виховна, 
просторова, інформаційна, соціальна (кадрова), управлінська, фінансово-
економічна.  
74.  Сутність та складові системи функціонального менеджменту. 
75.  Яка послідовність здійснення наступних заходів: визначення цілей та 
завдань, формування стратегії, ситуаційний аналіз, розробка місії організації? 
76.  Поясніть основні підходи до раціоналізації процесу проектування 
організації. Які чинники впливають на результати проектування? 
77.  Принципи департаментизації у сучасних організаціях адаптивного типу. 
78.  Які закономірності та особливості внутрішніх складових організації 
треба враховувати, проектуючи робочі місця та службові приміщення у 
закладах освіти? 
79.  У чому полягають наслідки відносного перебільшення та зменшення 
масштабу керованості? 



80.  Наведіть приклади централізації та децентралізації влади та повноважень 
в організації. 
81.  Лінійні та штабні повноваження. 
82.  Ієрархія менеджменту у сучасних умовах господарювання. 
83.  Горизонтальний розподіл праці та координація діяльності в організації. 
84.  Методологічні основи обґрунтування множинних цілей діяльності 
навчального закладу. 
85.  Організація керівництва освітньою організацією. 
86.  Вимоги до формування системи цілей. 
87.  "Дерево" цілей. 
88.  Соціальні проблеми управління освітніми  організаціями. 
89.  Методи управління сучасними організаціями в освіті. 
90.  Технологія прийняття управлінських рішень. 

 
V1. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

Основна 
1. Андросюк В.М. Педагогічний менеджмент і психодидактика: Навч. 
посіб. – Тернополь: Економічна думка, 2008. – 216 с. 
2. Бебик В. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному 
суспільстві: психологія, технології техніка паблік рилейшнз: моногр. — К.: 
МАУП, 2005.— 44 0 с. 
3. Безпека життєдіяльності .- К.: Знання, 2006.- 397 с.  
4. Бех І.Д. Виховання особистості. – К., 2003. 
5. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові 
відносини:Підручник. — К.: Знання, 2004. — 535 с. 
6. Діденко А. Н. Сучасне діловодство: Бланки, статути, 
положення,інструкції, службові листи, протоколи, довідки, акти, договори, 
накази, контракти, заяви, анкети. — К.: Либідь, 2001. — 383 с. 
7. Закон України  «Про  освіту» Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 
34; ВВР, 1996, № 21; 1998 №48; 2001, № 2-3. 
8. Закон України «Про вищу освіту від 01.07.2014 № 1556-VII  
9. Закон України «Про електронні документи та електронний 
документообіг» // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 36 . — 
Ст. 275. 
10. Закон України «Про інформацію» // Відомості Верховної Ради України. 
— 1992. — № 4  — Ст. 65 0. 
11. Закон України «Про колективні договори і угоди» // Закони України. — 
К.: Ін-т законодавства, 1997. — т. 6. 
12. Закон України «Про охорону праці» від 14.10.92 № 2695- ХІІ // 
Законодавство України про охорону праці: у 3 т. — К., 1995. — т. 1. — С. 265 
–291. 
13. Закон України «Про пожежну безпеку» від 17.12.93 // Законодавство 
України про охорону праці. — т. 3. — С. 507–53 0. 
14. Закон України «Про організації роботодавців» // Офіц. вісн. України. — 
2001. — №25. — Ст. 1097. 



15. Збірник нормативних актів України щодо організації навчально-
виховного процесу у вищому навчальному закладі. – К.: МАУП, 2003. 
16. Карамушка Л.М.  Психологія управління : навч. посіб. - К. : Міленіум, 
2003. - 344 с 
17. Кодекс законів про працю України. — К.: Паливода, 2007. — 104 с. 
18. Колот А. М. Мотивація персоналу: підруч. — К.: КНЕУ, 2002. —337 с. 
19. Кормич Б. А. Інформаційна безпека: організаційно-правові 
основи:Навч. посіб. — К.: Кондор, 2004. — 384 с. 
20. Кулешов С. Г. Управлінське документознавство: Навч. посіб. — 
К.:ДАКККіМ, 2003. — 57 с. 
21. Менеджмент: навч. посіб. / за ред. Г. В. Щокіна, М. Ф. Головатого, О. 
В. Антонюка . П. Сладкевича. — К.: МАУП, 2007. — 760 с. 
22. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління : посіб. - К. : Академвидав, 
2003. - 568 с. 
23. Найдьонов І.М. Викладання фінансово-економічних дисциплін: 
методика, технологія, управління .- К.: «Центр учбової літератури», 2014.- 
730 с.  
24. Про затвердження Положення про державний вищий заклад освіти: 
Постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 р.№ 1074 // Освіта 
України: Нормативно-правові документи. — К.: 2001. — С.429–446. 
25. Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні 
(ступеневу освіту): Постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 
р. № 65 // Освіта України: Нормативно-правові документи. — К.: Міленіум, 
2001. — С. 375–381. 
26. Психологія управління: підручник.-К: Знання, 2011.- 415с.  
27. Управление  факультетом .- М.: 2008.- 696 с. 
28. Хміль Ф. Управління персоналом: Підручник. — К.: Академвидав, 
2006. — 488 с. 
29. Хриков Є.М. Управління навчальним закладом .- К.: 2006.- 366 с.  
30. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи .- К.: 2010. – 456 с. 

31. Туркот Т.І. Педагогіка вищої школи. – К.: Кондор, 2011. – 628 с. 

Додаткова 
32. Артемова Л.В. Педагогіка і методика вищої школи: (навч. - метод. 
посібник).: Кондор, 2008, - 272 с.    
33. Аніщенко О.В. Проблема наукової організації праці в історії розвитку 
педагогічної науки і практики в Україні (кінець Х1Х – ХХ ст.): монографія. – 
Ніжин.: 2008. – 496 с.  
34. Головатий М.Ф. Менеджмент недержавної системи освіти у новітній 
Україні: концептуальні засади у соціальній політиці // Наукові праці МАУП. 
–К., 2009. –Вип. 1(20).   



35. Головко В. І., Мінченко А. В., Шарманська В. М. Фінансово-
економічна діяльність підприємства: контроль, аналіз та безпека: Навч. посіб. 
— К.: ЦНЛ, 2006. — 44 8 с. 
36. Гриньова В. М., Салун М. М. Організація виробництва: підруч. —
Харків: ВД “Інжек”, 2007. — 576 с. 
37. Должанський І. З. Конкурентоспроможність підприємства: Навч. посіб. 
— К.: ЦУЛ, 2006. — 36 0 с. 
38. Єгупов Ю. А. Організація виробництва промислового 
підприємства:навч. посіб. — К.: ЦУЛ, 2006. — 496 c. 
39. Гордієнко К. Д. Діловодство в роботі секретаря: практичний посіб. — 
К.: КНТ, 2006. — 280 с. 
40. Закон України “Про державну статистику” від 13.07.2000№ 1922-ІІІ 
(1922-14) // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 43 . —Ст. 36 2. 
41. Інформаційна безпека держави у світлі розвитку сучасних 
інформаційних технологій// Практична психологія та соціальна робота. —
2006. — № 12. — С. 79. 
42.  Концептуальні основи управління ризиками компаній // Фінансовий 
ринок України. — 2006. — № 4. — С. 32–34 . 
43. Менеджмент: Термінологічний словник-довідник / за ред. Г. В. Щокіна, 
М. Ф. Головатого, О. В. Антонюка, В. П. Сладкевича. — К.: МАУП, 2007 — 
744 с. 
44. Набок М.В. Підвищення ефективності управління – визначальний 
чинник розвитку загальної середньої освіти. // Педагогіка і психологія. – 2012 
- № 3. 
45. Найдьонов І.М. Навчально-методичний комплекс дисципліни “Основи 
психології та педагогіки”: Навч. посіб. Видан. 2-ге, перероб. та доп.- К.:  
2009. – 280 с. 
46. Найдьонов І.М. Проблеми модернізації ефективності освіти. У збір. 
Освіта у ХХ1 столітті: шляхи розвитку. Вип. 3  // МАУП. – К.: ДП 
“Видавничий  0-72 дім “Персонал”, 2012.  
47. Найдьонов І.М. Етика-естетика: дидактичний зміст: Навчальний 
посібник.- Кондор, 2011.- 550 с.  
48. Найдьонов І.М. Педагогічна практика фахівця-магістра: проблеми, 
причини, шляхи оптимізації. У збір. Освіта у ХХ1 столітті: шляхи розвитку. 
Вип. 5  // МАУП. – К.: ДП “Видавничий  0-72 дім “Персонал”, 2013.  
49. Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, 
установи і організації за порушення нормативних актів про охорону праці: 
затв. постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1993 № 754 // 
Законодавство України про охорону праці: У 3 т. — К., 1995. — т. 1. — С. 
492–496. 
50. Попов В.П., Крайнюченко И.В. Феномен  управления. //Менеджмент и 
кадры.- 2013.- № 7-8.  
51. Резник С.Д. Управление кафедрой .- М.: 2009.- 606 с. 
52. Романова Л. В. Управління підприємницькою діяльністю: Навч. посіб. 
— Донецьк: ЦНЛ, 2006. — 240 с. 



53. Семенов Г. А. Організація і планування на підприємстві: Навч. посіб. 
— К.: ЦУЛ,2006 — 56 0 с. 
54. Свердан М. Р. Основи діловодства. — Чернівці: Рута, 2004. — 184 с. 
55. Сердюк О. Д. Теорія та практика менеджменту: навч. посіб. — К.: 
Професіонал, 2004. — 432 с. 
56. Скібіцька Л. І., Скібіцький О. М. Менеджмент: Навч. посіб. — К.: ЦНЛ, 
2007. — 416 с. 
57. Субботин С.А. Стили планирования. // Менеджмент и кадры.- 20013.- 
№ 12.  
58. Стадник В. В., Йохна М. А. Менеджмент: підручник. — 2-ге вид., випр. 
і допов. — К.: Академвидав, 2007. — 472 с. 
59. Шимко О. В. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. — К.: 
ЦУД, 2006. - 296 с. 
60. Щёкин Г. Организация и психология управления персоналом: учеб.-
метод. пособие. — К.: МАУП, 2002. — 832 с. 
61. Щёкин Г. В. Основы кадрового менеджмента: Учебник. — 5- е изд., 
стереотип. — К.: МАУП, 2004. — 280 с. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Київ МАУП 2018
	Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління
	персоналом
	ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

	11. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

	Менеджмент організації процесу ділового спілкування у ВНЗ.
	Всього  108 годин

