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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Існуючі в нашому житті негаразди часто виправдовують 

тим, що в Україні бракує ефективних менеджерів. Справді, за 

радянських часів такої спеціальності в номенклатурі підготовки 

фахівців у вищій школі не значилось. Наразі демократичні та 

ринкові зміни у всіх сферах життя довели, що без 

професіоналів, спеціально підготовлених до виконання 

управлінських функцій, не обійтись. Кваліфіковані управлінці 

(менеджери), здатні швидко приймати рішення й готові нести 

відповідальність за їх результати, потрібні в будь-якій сфері 

діяльності: бізнесі, освіті, медицині, виробництві, навіть у 

художній творчості. 

Проблема підготовки фахівців, здатних ефективно          

працювати в умовах внутрішньої та міжнародної конкуренції, 

визначати конкретні цілі, брати  на себе відповідальність за        

результати власної діяльності, працювати в команді, приймати 

рішення організаційного плану, розуміти та переконувати 

інших, долати конфлікти й непорозуміння набуває особливої 

актуальності за умов реструктуризації політичного та 

економічного життя в українському суспільстві. В ієрархії 

суспільних цінностей розвинених країн забезпеченість 

суспільства висококваліфікованими менеджерами становить 

один із найсуттєвіших чинників, що впливають на розвиток 

економіки, культури, соціальних та політичних процесів.  

Тож цей посібник призначається для студентів, які ставлять 

собі за мету досягти успіху в набутті навичок управління,         

працюючи не тільки із співвітчизниками, а й з іноземними 

партнерами – представниками різних країн і культур. Знання 

особливостей міжнародного менеджменту допоможе випускникам 

університету знайти порозуміння з потенційними партнерами в 

бізнесі та в повсякденному спілкуванні. 

Автор 
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Do you use English in your work or in your studies? Perhaps 

you are planning to work in management. Or maybe you are a       

student doing a management course or a business studies               

programme. If you need to improve your knowledge of management 

and management terms, this book will help you. You can broaden 

your knowledge of basic management concepts, key words and       

essential expressions so that you can communicate more effectively 

and confidently in your work and for your studies. 

 

There are six modules in the book. The first module is a basic 

introduction to management functions, terms and concepts. The      

remaining five modules each cover a different area of management 

including leadership and organizational culture, managing change 

and the external environment. You can either work through the 

book from beginning to end or select chapters according to your 

interests and needs. 

 

Each module ends with a special test. Many different kinds of 

tests are used, including sentence transformation, gap-filling, word 

families, multiple choice and short reading texts. There is a key at 

the back of the book so that you can check your answers, and a 

word list to help you revise key vocabulary. Some tests also have 

useful tips (advice) on language learning or further professional     

information. The tips offer important extra help, especially as they 

introduce some additional key language. 

 

Your vocabulary is an essential resource for effective         

communication. The more words you know, the more meanings you 

can express. This book will help you develop your specialist          

vocabulary still further. Using the tests you can check what you 

know and also learn new concepts and new words in a clearly      

structured framework.  

TO THE STUDENT 
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1. Що таке ―менеджмент‖ у вашому розумінні? 

2. Які якості, на ваш погляд, повинен мати менеджер? 

3. Чи могли б ви описати менеджмент як професію, таку,        

наприклад, як юриспруденція чи бухгалтерія? 

4. На вашу думку, чим робота менеджера відрізняється від 

роботи простого службовця? 

5. Є менеджери, які управляють не людьми, а, наприклад, 

комп’ютерним центром чи конвейєром. Чи можуть вони 

вважатись менеджерами, якщо не мають підлеглих? 

6. Чи можна вважати викладача коледжа або університету    

менеджером? Обгрунтуйте свою відповідь. 

7. У чому виявляється спільне й відмінне в діяльності              

менеджера на різних рівнях організації виробництва, навча-

льно-виховного процесу чи сфери послуг? 

8. Чи важливо для менеджера знати соціокультурні особливості 

спілкування в різних країнах? Як впливають навички          

комунікативної поведінки, прийняті в різних країнах, на 

співпрацю в професійній сфері? 

9. Чи існує поняття ―національного менеджмента‖? Що ви 

розумієте під цим поняттям? 

10. Яку користь може принести вам набуття практичних       

навичок управління в процесі навчання в університеті? 

 

Дякуємо за відповідi! 

 

АНКЕТА ДЛЯ СТУДЕНТІВ 
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