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Дайджест «Менеджмент та адміністрування» підготовлений на основі
видань з фонду бібліотеки Національного університету харчових технологій:
книг, навчальних видань, монографій, довідників за 2013-2017 рр. Видання
адресоване науковцям, викладачам, студентам та всім зацікавленим

У ХХІ столітті жорстка конкуренція у суспільстві вимагає від кожної
організації мати особу, яка спроможна, маючи у своєму розпорядженні визначену
кількість матеріальних та трудових ресурсів, реалізовувати їх якомога більш
ефективно на користь своєї організації та кожного її співробітника.
Саме тому мистецтво управління перетворилося у науку управління –
менеджмент (від англ. "management" – управління, завідування, організація).
Менеджер – це людина, яка має планувати, організовувати, координувати та
контролювати певні процеси на підприємстві.
Метою цього дайджесту є ознайомлення наукових працівників, викладачів,
аспірантів і студентів університету з вибірковим аналітичним обзором видань за
2013-2017 роки з менеджменту та адміністрування.

У сучасних умовах саме менеджмент розглядається як один із
базисних елементів економіки разом із землею, капіталом і кадрами.
Завдяки впровадженню системного підходу менеджмент все більше
трактується як універсальний спосіб раціональної організації не лише
виробничих, а й соціальних, політичних і культурних процесів. У
«Термінологічному словнику бізнесу й менеджменту» (1997р.) термін
«менеджмент» визначається, по-перше, як управління, керівництво,
адміністрація, дирекція, регулювання, управлінський апарат,
організація; по-друге, як приватна особа або група осіб, які відповідають
за аналіз, формулювання рішень і здійснення необхідних дій на благо
організації; по-третє, як адміністративне керівництво, тобто як функція, що включає
планування та координацію діяльності в межах організації.
У «Словнику американських бізнес-термінів» (1994р.) до вищенаведених визначень
додається ще й такий складник, як «процес управління організацією», а зміст менеджменту
тлумачиться як:
1. мистецтво і наука планування, організації, керівництва й контролювання роботи інших
людей заради досягнення певних цілей;
2. процес ухвалення рішень і лідерство;
3. група людей в організації, до обов’язків яких входить ухвалення рішень і здійснення
процесу управління. Література цього напряму досить насичена термінологією поняття
менеджменту, яке в широкому розумінні трактується як наука про теорію управління
виробництвом, що спрямована, по-перше, на людину як на основне джерело продуктивності
роботи, а по-друге, на реалізацію об’єктивних економічних законів і узгодження економічних
інтересів.
У вузькому розумінні менеджмент – це процес, спрямований на ефективне використання
ресурсів для досягнення організаційних цілей у постійно мінливих умовах. Слід зауважити, що
поняття «менеджмент» має дещо інший зміст, ніж поняття «управління».
В економічній літературі менеджмент як соціально-культурний феномен переймається
переважно організацією ефективної взаємодії рівноправних партнерів з метою розвитку
організації, яка функціонує в умовах зовнішнього середовища, що змінюється. На відміну від
менеджменту,
управління
меншою
мірою
артикулює
соціально-психологічними
(неформальними) важелями впливу на людей, завдяки чому більше значення в ньому надається
суто бюрократичним, формальним важелям впливу.
Сучасний менеджмент не лише є ефективною соціально-управлінською технологією, а й
свідомою системою координації людських дій, а також упорядкування міжособистісних і
соціальних відносин, які можуть бути дуже різними, такими як боротьба, ворожнеча, любов,
дружба, пошана, ринковий обмін, настанова, національна або класова спільність тощо.
З таким розуміння поняття менеджменту розглянемо сутність ресурсного підходу до
менеджменту. Основна ідея цього підходу полягає в тому, що характерна підприємствам
неоднорідність може бути стійкою завдяки наявності в них унікальних ресурсів та
організаційних здібностей, які водночас є джерелом економічних рент та визначають у зв’язку
із цим конкурентні переваги підприємств. Для оперування інструментарієм ресурсного підходу

необхідно чітко визначитись із її ключовими поняттями – «ресурси», «рента», «компетенції»,
«здатності». Так, поняття «ресурс» і «рента» було виведено ще на етапі розвитку економічної
теорії.
Згідно з підходом послідовника ресурсної концепції Дж. Барні, ресурси – це всі активи,
можливості, організаційні процеси, інформація, знання, які контролюються підприємством і
надають можливості розробляти й реалізовувати стратегії, що забезпечують підвищення рівнів
раціональності та ефективності підприємства.
У «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» за редакцією В. Бусел
термін «ресурс» визначається як: «1) запаси чого-небудь, які можна використати за потреби; 2)
засіб, можливість, якими можна скористатися за необхідністю.
Ресурси відповідно до ресурсної концепції можна поділити на відчутні і невідчутні. Так,
до відчутних можна віднести натуральні ресурси (земельні ділянки), матеріальні ресурси
(обладнання, сировина), фінансові ресурси (власний та позиковий капітал). До невідчутних
ресурсів належать ті активи, що не пов’язані з людьми (торгова марка, патенти, ноу-хау,
репутація), та невідчутні людські ресурси (сильні лідери, знання та вміння, досвід, командна
робота, корпоративна культура).
Важливою умовою успішного функціонування підприємства є здатність перетворювати
ресурси підприємства у компетенції.
Поняття «компетенція» тлумачать як повноваження будь-якого органу чи посадової особи або
знання чи досвід у тій чи іншій області.
Отже, «компетенції – це здатність підприємства правильно використовувати й
удосконалювати наявні ресурси та створювати нові для підвищення цінності кінцевого
продукту, що повністю задовольнить потреби споживача, та дасть підприємству певні
конкурентні переваги». Досить чітко категоріальний апарат ресурсного підходу менеджменту
викладено в роботах Р. Гранта. Він зазначає, що ресурси виступають фактором виробничого
процесу, однак самі по собі вони непродуктивні. Для здійснення виробничої діяльності
необхідне об’єднання та координація груп ресурсів.
Потенціал групи ресурсів, як зазначає науковець, під час виконання певного завдання
або діяльності називається «здатність».
Тобто ресурси – це джерела здатності підприємства, де вони є основним джерелом її
конкурентної переваги. Саме ресурси та здатності створюють ренти. Чим більш унікальними є
ресурси, якими володіє підприємство, тим більшу ренту (вигоду) воно потенційно може
отримати.
У загальному розумінні рента визначається як особливий вид стабільного фіксованого
нетрудового доходу, безпосередньо не пов’язаного з будь-якою формою підприємницької
діяльності, що отримується власником обмежених ресурсів чи права в результаті їх
експлуатації. У теорії ресурсного підходу існує таке поняття, як «ресурсний потенціал».
Головна відмінність категорії «ресурсний потенціал» від категорії «ресурси» полягає в
тому, що як ресурсний потенціал, крім матеріальних та нематеріальних засобів,
використовується здатність персоналу та підприємства в цілому використовувати наявні засоби
та ресурси. Характеризуючи ресурсний потенціал, слід враховувати, що до його складу входять
не лише ресурси, призначені для споживання в конкретному періоді, а й їх страхові та інші
запаси. Тому ресурсний потенціал зображає й потенціальну, а не лише реальну, можливість
його споживання в процесі суспільного виробництва. Незважаючи на те, що початковий
поняттєвий апарат ресурсного підходу було розроблено у сфері моделювання процесів
виробництва та споживання в економічних системах, у сучасних умовах він стає все більш
популярним серед дослідників, що працюють у різних сферах гуманітарних, технічних та

природничих дисциплін, набуваючи статусу міждисциплінарного пояснювального принципу
взаємодії систем об’єктів.
Широке розповсюдження ресурсного підходу під час дослідження характеру взаємодії
об’єктів, різних за походженням, пов’язане з тим, що він дає можливість враховувати вимоги,
які висуває зовнішнє середовище, а також внутрішні можливості, що задовольняють зазначені
вимоги. Так, Р. Ш. Акбашева, З. Аллаяров, Б. Гершунський виділяють зовнішні та внутрішні
ресурси щодо особистості.
Під зовнішніми ресурсами науковці розуміють умови та засоби, що сприяють
особистісному розвитку людини та її діяльності, а саме:
– системи стимулів діяльності й розвитку: заходи щодо надання людині можливості
проявити свої досягнення, заходи стимулювання соціальної і професійної активності,
морального й матеріального заохочення за успіхи й досягнення;
– умови забезпечення людини інформацією, доступ в інформаційний простір, а також
процеси обміну інформацією, досвідом, ціннісними орієнтаціями;
– створення соціально-психологічного клімату колективу, сприяння його згуртованості,
демократичного стилю спілкування;
– організаційні умови, які передбачають чіткість управління, послідовність вимог до людей;
– матеріально-технічне забезпечення: розмір і регулярність виплати заробітної плати,
матеріальне стимулювання, оснащення робочих місць. На відміну від зовнішніх ресурсів,
внутрішні зумовлюють унікальність людини, вони є джерелом її розвитку, персоналізації.
У системі внутрішніх (індивідуальних) ресурсів особистості вчені виділяють такі
підсистеми:
– біогенетичні (пов’язані із спадковістю);
– фізіологічні (стан здоров’я, особливості
будови організму, фізична витривалість, вік, стать тощо);
– індивідуально-психологічні (рівень інтелектуального розвитку – інтелектуальні ресурси,
особливості емоційно-вольові сфери тощо).
Розвиток західними вченими-економістами С. Дежу, П. Балді, Ж. Морена ресурсного
підходу до стратегічного управління підприємствами розширив тлумачення ресурсів. У їх
працях розглядаються переваги ресурсної концепції стратегічного менеджменту порівняно з
класичною конкурентною парадигмою менеджменту, де не враховувалися належним чином
роль інформації та знань. Саме ці елементи вчені-економісти назвали основним стратегічним
ресурсом сучасної організації. «Сучасний економічний словник» (1999 р.) наводить таке
тлумачення категорії «ресурси фірми»: «…засоби, можливості, цінності, запаси фірми, джерела
її доходів, що забезпечують стабільну роботу фірми за основними видами її діяльності й
отримання прибутку».
Ресурсна концепція передбачає, що конкурентною перевагою на ринку є не продукція чи
стратегічні ринкові сегменти, а ресурси, які формують стратегічні компетенції сучасної
організації, які можна назвати портфелем організаційних можливостей. Таким чином, однією з
основних завдань сучасного менеджменту з позиції ресурсного підходу повинна стати
ідентифікації організаційних можливостей, які має у своєму розпорядженні підприємство, так
званого ресурсу менеджменту.
Сучасний менеджмент на сьогоднішньому етапі розвитку суспільства – це особливий
інструмент, функція, специфічний апарат, який забезпечує організації можливість досягнення
потрібних результатів. Особливість сучасного менеджменту полягає в тому, що він не лише є
ефективною соціально-управлінською технологією, а й свідомою системою координації
людських дій, а також упорядкування міжособистісних і соціальних відносин, які можуть бути

дуже різними (боротьба, ворожнеча, любов, дружба, пошана, ринковий обмін, настанова,
національна або класова спільність тощо).
Саме з таким розумінням сучасного менеджменту у статті проведено аналіз теоретичних
засад ресурсного підходу, який підкреслює, що характерна підприємствам неоднорідність може
бути стійкою завдяки наявності в них унікальних ресурсів та організаційних здібностей, які
водночас є джерелом економічних рент та визначають у зв’язку із
цим конкурентні переваги підприємств.
Баб’як М. М. Ресурсний підхід у сучасному менеджменті / М. М. Баб’як, Ю. С. Хомош //
Економіка і суспільство. – 2016. – Вип. 3. – С. 119–122.

International Management = [Міжнародний менеджмент] :
textbook / S. Gutkevych, A. Yermoshenko, A. Solomko, M. Khmara ;
[Нац. ун-т харч. технол.]. – Kharkiv : [w. p.], 2016. – 153 p.
Аbstract : In the textbook "International Management" in a complex, on the
basis of classical management the wide range of questions of regulation of the
foreign economic and international activity are described. The topics offered in
the textbook will allow students to learn a study material more effectively and
independently. The textbook will be useful for teachers, students and anyone
interested in theory of international management.

Бізнес-планування та аудит екологічних проектів : навч.
посіб. / С. В. Князь, Я. С. Богів, М. Т. Бець та ін. ; за ред. С. В.
Князя ; Нац. ун-т "Львів. політех.". – Львів : Львів. політехніка,
2015. – 368 с.
Анотація : Висвітлено процеси формування, оцінювання та аудиту
екологічних проектів і розроблення управлінських рішень, спрямованих
на реалізацію моніторингу бізнес-планів цих проектів для формування
конкурентних позицій підприємства на ринку. Зокрема, подано
характеристику бізнес-планування у системі екологічного менеджменту
підприємства, охарактеризовано бізнес-ідею як інноваційну основу екологічного проекту.
Висвітлено особливості аудиту бізнес-плану екологічного проекту, ринку екологічних товарів
та послуг, ресурсозбережних технологій у системі бізнес-планування еколого-інноваційної
діяльності. Навчальний посібник істотно розширює поле вітчизняних економічних досліджень,
формує основу для подальшого поглибленого вивчення явищ у сфері бізнес-планування та
аудиту екологічних проектів.

Божидарнік, Т. В. Креативний менеджмент: навч. посіб. / Т. В.
Божидарнік, Н. М. Василик. – Херсон : Олді-плюс, 2014. – 498
с.
Анотація : Розкриті основні положення креативного менеджменту як
науки і виду управлінської діяльності. З цією метою висвітлені теоретичні
аспекти, які розкривають особливості творчості, креативності, креативної
особистості, менеджера креативного типу, формування креативного
середовища і управління креативністю на підприємстві та розвитку
творчого суспільства загалом.

Василенко, В. О. Конкурентоспроможність підприємств у
сфері туристичного бізнесу : навч. посіб. / В. О. Василенко, Т.
І. Ткаченко ; Таврійский нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. – Київ
: Освіта України, 2012. – 508 с.
Анотація : Посібник має прикладний характер і охоплюс основну
тематику професійно-орієнтованої дисципліни «Конкурентоспроможність
підприємств у сфері туристичного бізнесу» для ВНЗ III—IV рівнів, які
готують фахівців для сфери туризму. Кожна тема представлена матеріалом,
що відповідає типовими завданням діяльності та умінням зі спеціалізації
магістерської
програми
«Менеджмент
туристичної
індустрії»
та
«Туризмознавство (за видами)».

спеціальності

Катренко, А. В. Прийняття рішень: теорія та практика :
підручник / А. В. Катренко, В. В. Пасічник ; за ред. В. В.
Пасічника. – Львів : Новий світ-2000, 2013. – 447 с.
Анотація : Викладено як теоретичні засади, так і методи прийняття
рішень (ПР), а також практична реалізація рішень. Розглянуті історія
виникнення ПР, проблеми структурування практичних ситуацій ПР,
послідовність основних етапів ПР. Викладена теорія неметризованих та
метризованих бінарних відношень, які слугують для представлення
системи
переваг
децидента.
Розглянуті
теоретичні
основи
багатокритерійності, оптимальності за Парето, принципи прийняття рішень в
багатокритерійних задачах, проблема ПР в умовах невизначеності, класифікація видів
невизначеності, поняття ризику, лінгвістичної невизначеності та нечіткості. Наведені
властивості нечітких відношень та розглянуте нечітке відношення переваги і нечіткі моделі
оптимізації. Викладені концепція корисності та її реалізації в теорії ПР, постулати
раціонального вибору та парадокси, що виникають в практичних застосуваннях, умови
існування та види функцій корисності. Розглянуті проблеми структурування практичних
ситуацій ПР, методи дерева цілей, експертного оцінювання та оцінювання компетентності
експертів, метод аналітичної ієрархії, та наведені практичні застосування. Наведені постановка
задачі, моделі та методи багатоособового ПР шляхом голосування, правила та парадокси
голосування . Викладені методи ПР за умов багатокритерійності та невизначеності, метод
дерева рішень. Розглянуті психолінгвістичні аспекти ПР, характеристики децидента як системи
опрацювання інформації, типи пам"яті та їх особливості, проаналізовані результати практичних
досліджень, особливості отримання інформації від експертів, психологічні аспекти сприйняття
ризику, формальні і творчі компоненти у ПР.

Косач, І. А. Ділове адміністрування : менеджмент організацій
та управління змінами : навч. посіб. / І. А. Косач, Л. С.
Ладонько, І. В. Калінько ; Ченіг. держ. ін-т екон. і упр. – Київ :
Кондор, 2014. – 216 с.
Анотація : Наведено основні принципи організації та управління на
підприємствах, підходи та технології з управління змінами на
підприємстві в сучасних економічних умовах. Подано поняття
організаційного механізму менеджменту організацій, розкрито питання

організаційного розвитку підприємства та готовності до змін. Запропоновано класифікацію
змін, методи та правила впровадження організаційних змін, етапи подолання опору змінам на
підприємствах та в організаціях. Навчальний посібник призначено для студентів економічних
спеціальностей, науковців та аспірантів за відповідним напрямом наукових досліджень.

Луцяк, В. В. Забезпечення конкурентоспроможності малих
виробничих підприємств засобами стратегічного управління :
монографія / В. В. Луцяк ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ :
НУХТ, 2014. – 284 с.
Анотація : Розглянуто існуючі методичні підходи до визначення сутності
малого виробничого підприємства, основних його форм та підходів до
управління його діяльністю. Встановлено основні проблеми га
перспективи їх вирішення в сфері нормативно-правової о регулювання
діяльності малих виробничих підприємств. Розглянуто систему стратегій та їх розвиток з
позицій малого виробничого підприємства Запропоновано основоположні принципи організації
діяльності малого виробничого підприємства, загальну структуру стратегій, методичний підхід
до вибору стратегії розвитку видів економічної діяльності національної економіки. Доповнено
існуючі підходи до визначення конкурентоспроможності підприємства та адаптовано їх до умов
діяльності малого виробничого підприємства. Книга розрахована на менеджерів, які
здійснюють маркетингову діяльність у малих виробничих підприємствах.

Мальська, М. П. Управління діяльністю підприємств
корпоративного типу (АТ і ТзОВ) : підручник / М. П. Мальська,
Н. Л. Мандюк, Ю. С. Занько ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. –
Київ : ЦУЛ, 2013. – 290 с.
Анотація : Системно викладені основи корпоративного менеджменту –
теорія і практика управління корпоративними підприємствами в умовах
ринкової економіки. Висвітлені проблеми управління корпоративними
правами власників, раціонального управління акціонерними товариствами
та товариствами з обмеженою відповідальністю, специфіка роботи фондового ринку та шляхи
встановлення балансу інтересів інвесторів, менеджерів і держави в межах норм чинного
законодавства.

Марущак, С. М. Оцінка та управління підприємницькими
ризиками : навч. посіб. / С. М. Марущак, Г. В. Єфімова, О. В.
Пащенко ; Нац. ун-т кораблебуд. ім. адмірала Макарова. –
Херсон : Олді-плюс, 2014. – 296 с.
Анотація : Розглядаються методологічні і теоретико-методологічні
принципи кількісного аналізу і обліку ризику різних видів діяльності
підприємств і установ. Викладені основні методи зниження ризику, а також
правила ухвалення оптимальних управлінських рішень з врахуванням
чинників неповної визначеності і ризику. Містить велику кількість прикладів і фактичних
матеріалів, які ілюструють теоретичні положення.

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : підручник /
С. О. Гуткевич, М. Д. Корінько, М. І.Пугачов та ін. ; за ред. С.
О. Гуткевич ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., перероб.
– Донецьк : Світ книг, 2013. – 726 с.
Анотація : Розглядається як важлива сфера господарської діяльності
підприємств, тому у підручнику комплексно дані методологічні,
організаційні та правові засади здійснення зовнішньоекономічної
діяльності, інструментарій менеджменту в цій сфері, розглянуті особливості
зовнішньоекономічної діяльності на сучасному етапі розвитку економіки України.

Міжнародний менеджмент : підручник / С. О. Гуткевич, Г. В.
Дмитренко, І. Г. Оніщенко, Ю. М. Сафонов ; за ред. д. е. н.,
проф.С. О. Гуткевич. – К.: Кафедра, 2015. – 535 с.

Анотація : Комплексно, на основі класичного менеджменту висвітлено широке коло питань
регулювання зовнішньоекономічної і міжнародної діяльності. Запропоновані у підручнику
питання та тести дозволять студентам більш ефективно самостійно вивчати навчальний
матеріал.

Менеджмент : навч. посіб. / Г. Є. Мошек, М. М. Ковальчук, Ю.
В. Поканєвич та ін. ; за ред. Г. Є. Мошека ; Київ. нац. торг.-екон.
ун-т. – 2-ге вид., доп., перероб. – Київ : Ліра-К, 2013. – 550 с.
Анотація : Узагальнено і систематизовано сучасні підходи до
менеджменту організації вітчизняних і зарубіжних фахівців у галузі
управління, детально і в логічній послідовності розглянуто програмні
питання фундаментальної нормативної дисципліни «Менеджмент». При
розробці структури і змісту висвітлення програмних питань з курсу
«Менеджмент», формуванні завдань для практичних та семінарських занять, а
також здійснення модульного контролю знань студентів, авторами враховано багаторічний
досвід викладення дисциплін менеджерського циклу в Київському національному торговельноекономічному університеті. До кожної теми надаються методичні вказівки щодо її вивчення,
модульні практичні завдання у вигляді творчих аналітично-розрахункових задач, кейсів та
алгоритми їх розв’язування, контрольні завдання для самостійної роботи та тести для контролю
і оцінювання отриманих знань, перелік питань, тестових завдань для прийняття іспитів
(заліків), а також термінологічний словник. Особливістю навчального посібника є те, що він
ґрунтується на сучасних літературних джерелах і ресурсах Internet; усі творчі аналітичнорозрахункові задачі та кейси підготовлені за матеріалами конкретних підприємств, що дасть
змогу студентам наблизитися до реальних умов їх діяльності і набути навичок щодо конкретних
технологій управлінської роботи.

Менеджмент ресторанного господарства : навч. посіб. / Л. М.
Яцун, , О. В. Новікова, , Л. Д. Льовшина та ін. ; Харк. держ. унт харч. та торг. – Харків : Світ книги, 2017. – 486 с.
Анотація : Розглянуті основні теоретичні положення менеджменту в
ресторанному господарстві. Висвітлені питання планування, мотивації,
контролю, координації. Особлива увага приділена ролі менеджера в

системі управління бізнес-процесами підприємств ресторанного господарства.

Менеджмент і маркетинг туризму : навч. посіб. / Т. М.
Афонченкова, , О. В. Булюк, , Б. П. Масенко та ін. ; за ред. О.
Є. Лугініна. – Київ : Ліра-К, 2013. – 364 с.
Анотація : Розглядається сучасна теорія і практика менеджменту і
маркетингу туризму, доповнюючи небагаточисельні навчальні видання в
Україні за даною тематикою. Зроблена спроба у стислій формі одночасно
висвітлити основні питання менеджменту і маркетингу в туристичній
діяльності. Посібник складається зі вступу, двох частин, і списку
літературних джерел з менеджменту і маркетингу в туристичній діяльності.
Матеріал посібника охоплює основні теми освітньо-професійних програм з менеджменту і
маркетингу туризму. Після кожного розділу наводяться запитання до самоконтролю знань.
Перша частина «Менеджмент туризму» присвячена розгляду питань з еволюції менеджменту,
функціям менеджменту з урахуванням специфіки туристичної діяльності та іншим актуальним
напрямкам в практичній діяльності сучасного менеджера в індустрії туризму. Частина 1
укладена О. Є. Лугініним, О. В. Булюк, Ю. В. Панченко. Н. В. Федотовою. У другій частині
«Маркетинг туризму» розглянуті основні напрямки маркетингових досліджень, комунікацій і
посередницької діяльності в туризмі, сучасні маркетингові стратегії і підходи до цінової
політики в туристичній діяльності. Частина 2 укладена Т. М. Афонченковою, Б. П. Масенко.

Поважний, О. С. Корпоративне управління : підручник / О. С.
Поважний, Н. С. Орлова, А. О. Харламова ; Дон. держ. ун-т
упр. – Київ : Кондор-Вид-во, 2013. – 244 с.
Анотація : Надано можливість засвоїти сучасні тенденції розвитку
корпоративного управління; структуру корпоративних відносин,
методологічні засади побудови систем корпоративного управління;
моделей корпоративного управління; принципів державного регулювання
механізмів корпоративного управління в Україні та в світі. Структура

підручника акцентує увагу на ключових елементах сучасного корпоративного управління в
Україні.

Свидрук, І. І. Креативний менеджмент : навч. посіб. / І. І.
Свидрук ; Вищ. навч. закл. "Львів. комерц. акад." – Київ : ЦУЛ,
2016. – 224 с.
Анотація : Висвітлено засади управління креативними процесами на
підприємствах. Розглядаються теоретичні аспекти і шляхи практичного
застосування знань в галузі креативного менеджменту. Матеріал викладено
з урахуванням закордонного і вітчизняного досвіду в цьому порівняно
новому напрямку менеджменту, що дозволить студентам отримати необхідні
знання, виявити та розвинути якості і навички, необхідні для ефективної роботи
креативного управлінця.

Свидрук, І. І. Теорія організації : підручник / І. І. Свидрук, Ю.
Б. Миронов, О. О. Кундицький. – Львів : Новий Світ-2000,
2013. – 176 с.
Анотація : Наведено теоретико-методологічні засади створення й
функціонування організацій у мінливих умовах сучасного ринкового
соціально-економічного середовища. Розглянуто основні організаційні
теорії і моделі. Організація досліджена як система та як соціум.
Приділено значну увагу зовнішньому та внутрішньому середовищу
організації, організаційному проектуванню, організаційній культурі тощо.

