
 

 

 

 

СИЛАБУСИ 

ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «МЕНЕДЖМЕНТ» 

для здобувачів вищої освіти 

другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальність 073 

Менеджмент» 

 

  



 

 СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

АНТИКРИЗОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної 

дисципліни 

Антикризовий менеджмент 

Повна офіційна назва закладу 

вищої освіти 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного 

підрозділу 

Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра менеджменту та інформаційних 

технологій 

Розробник Маренич А.І., кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри менеджменту та 

інформаційних технологій 

Рівень вищої освіти Другий рівень вищої освіти, НРК – 8 рівень, 

QF-LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

15 тижнів протягом 2-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни Обсяг дисципліни становить 6 кредитів ЄКТС, 

180 годин, з яких 60 годин становить 

контактна робота з викладачем (30 годин 

лекцій, 30 годин практичних занять), 20 годин 

підготовка та захист індивідуальної 

дослідницької роботи, 100 годин становить 

самостійна робот, атестація: диф. залік 

Мова викладання Українською мовою 

Викладач Маренич А.І., кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри менеджменту та 

інформаційних технологій 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни вибіркова  

Передумови для вивчення 

дисципліни 

Вивчення дисциплін: «Менеджмент 

організацій та адміністрування», УБС-студія 

«Управління людськими ресурсами». 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 



 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування компетентностей  в галузі 

антикризового управління діяльністю підприємства, а саме: системи знань i 

навичок управління у кризових ситуаціях, розв’язання складних завдань 

стратегічного значення та організації системи управління, адекватної вимогам 

сучасної економіки. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. 

Теоретичні основи антикризового управління підприємством 

Тема 1. Загальні основи антикризового управління. 

Предмет та зміст дисципліни. Мета, завдання курсу і його структура. 

Основні проблеми антикризової діяльності, які розглядатимуться у процесі 

вивчення курсу. Види кризових явищ на підприємстві. Типологія кризових явищ, 

причин та наслідків їх виникнення. Сутність, загальні та особливі 

характеристики кризових явищ. 

Тема 2. Діагностика кризових ситуацій на підприємстві. 

Сутність, завдання та функції контролінгу на підприємстві. Інструменти та 

методи контролігну. Система раннього попередження та реагування. 

Прогнозування банкрутства. Характерні риси санаційного аудиту.  

Методика та етапи проведення санаційного аудиту. Програма аудиту. 

Види оцінки санаційної спроможності підприємства. Виявлення сильних і 

слабких сторін на підприємстві. Прийняття рішення про доцільність санації чи 

ліквідації підприємства. Складання акта аудиторської перевірки. 

Тема 3. Банкрутство, як правовий механізм регулювання діяльності 

підприємства. 

Банкрутство та ліквідація підприємств в системі загального та 

спеціального права. Поняття і зміст банкрутства підприємства та умови його 

виникнення. Фіктивне банкрутство. Приховане банкрутство. Умисне 

банкрутство.  

Фінансове забезпечення ліквідаційних процедур. Продаж майна банкрута. 

Процедура ліквідації підприємства, що визнано банкрутом. 

Тема 4. Основи формування антикризової програми підприємства. 

Прогнозування та планування як особливий тип прийняття управлінських 

рішень. Завдання та принципи прогнозування та планування. Структура та склад 

плану. Бюджетне планування діяльності підприємств. Види та основні ознаки 

бюджетів.  

Склад та етапи процесу складання бюджету. Стратегічне та гнучке 

бюджетування. Вибір найкращого плану й еластичність рішень. Параметри та 

рішення. Оперативне управління виробництвом.  

Тема 5. Санація підприємства. 
Мета та зміст фінансової санації. Організація менеджменту санації на 

підприємстві. Типи санаційних заходів. Порядок проведення санації. Види 

фінансової санації підприємств. Економічний зміст і мета санації балансу. 



 

Санаційний прибуток та його складові. Приклади санації балансу підприємства.  

 

Змістовий модуль 2. Методи та прийоми антикризового менеджменту 

Тема 6. Внутрішній механізм стабілізації підприємства. 

  Внутрішні джерела фінансової стабілізації. Збільшення вхідних грошових 

потоків, що мають внутрішній характер. Збільшення виручки від реалізації. 

Реструктуризація активів. Мобілізація прихованих резервів. Рефінансування 

дебіторської заборгованості. Згортання інвестицій. Зменшення вихідних 

грошових потоків. Зниження собівартості продукції та виробництва.  

Тема 7. Зовнішні джерела фінансової санації. 

Участь кредиторів у фінансуванні санації підприємства-боржника. Конверсія 

боргу у власність. Пролонгація та реструктуризація існуючої заборгованості. 

Надання додаткових кредитних ресурсів. Мотиви участі кредиторів у санації 

підприємства. Форми фінансової участі персоналу в санації підприємства.  

Тема 8. Реструктуризація, як інструмент фінансового оздоровлення 

підприємства. 

Реструктуризація в системі санації підприємства. Заходи покращення 

організаційної структури підприємства в умовах санації. Покращення трудової 

дисципліни та мотивації праці в кризових умовах. Поняття та суть реінженірінгу 

бізнес-процесів. Маркетинг-менеджмент та його вплив на санацію підприємства. 

Людський фактор та його вплив на здійснення санації в українських умовах.  

Тема 9. Особливості кадрового менеджменту в кризових ситуаціях. 

Особливості формування антикризового кадрового потенціалу на підприємстві. 

Антикризова кадрова політика на підприємстві. Формування антикризових груп. 

Реформування системи управління та контролінгу на підприємстві в кризових 

умовах. Сутність і типологія конфліктів у трудовому колективі підприємства. 

Методи та способи подолання конфліктів. Управління конфліктами на 

підприємстві. 

Тема 10. Оцінювання ефективності функціонування системи 

антикризового управління. 
Основні напрями оцінювання ефективності функціонування антикризової 

системи управління підприємства. Показники організаційно-технічного рівня 

підприємства. Оцінювання соціальної ефективності реалізації антикризових 

заходів на підприємстві. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Використовувати основні інструменти діагностики фінансового 

стану підприємства з метою виявлення потенційних і наявних 

кризових ситуацій та явищ 

РНД 2 Здійснювати корегування методики прогнозування банкрутства з 

урахуванням специфіки галузей 

РНДЗ Виконувати вибір оптимальних методів діагностики банкрутства 



 

РНД 4 Виявляти й оцінювати ступінь впливу негативних факторів на 

фінансово-господарське положення підприємства 

РНД5 Визначати та конкретизувати функції управління при виборі 

пріоритетів розвитку під час кризи 

РНД 6 Проектувати ефективні управлінські рішення, спрямовані на 

реалізацію антикризової стратегії 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН1 Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний 

науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в 

непередбачуваних умовах; 

РН2 Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх 

вирішення; 

РН6 Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації 

управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи 

вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну 

відповідальність. 

РН13 Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, 

матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації 

(підрозділу). 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Загальні основи антикризового управління. Л.1,2 П.1,2 

Тема 2. Діагностика кризових ситуацій на підприємстві. Л.2,3 П.2,3 

Тема 3. Банкрутство, як механізм регулювання діяльності підприємства. Л.4,5 

П.4,5 

Тема 4. Основи формування антикризової програми підприємства. Л.5,6 П.5,6 

Тема 5. Санація підприємства. Л.7,8 П.7,8 

Тема 6. Внутрішній механізм стабілізації підприємства. Л.8,9 П.8,9 

Тема 7. Зовнішні джерела фінансової санації. Л.10,11 П.10,11 

Тема 8. Реструктуризація, як інструмент фінансового оздоровлення 

підприємства. Л.11,12 П.11,12 

Тема 9. Особливості кадрового менеджменту в кризових ситуаціях. Л.13,14 

П.13,14 

Тема 10. Оцінювання ефективності функціонування системи антикризового 

управління. Л.14,15 П.14,15 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 



 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– розрахункові роботи; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. (кейси) 

НД 2. Самостійна робота 

8. Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації 

з використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, мозковий штурм, розв’язок 

ситуаційних вправ (кейсів));  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах).  

Лекції надають здобувачам основний теоретичний матеріал з питань 

антикризового управління, що є основою для самостійного навчання, а також 

сприяють розвитку у здобувачів здатності до узагальнення та критичного 

мислення через участь в дискусіях. Лекції доповнюються практичними 

заняттями, що надають студентам можливість застосовувати теоретичні знання 

на реальних прикладах. Практичні заняття сконструйовані з застосуванням 

методів практико-орієнтованого навчання, і передбачають розв’язок студентами 

кейсів на основі можливих реальних ситуацій. Самостійне навчання сприяє 

підготовці до лекцій, практичних занять, а також роботи індивідуально та в 

невеликих групах для підготовки презентацій, що будуть представлені іншим 

групам, та для виконання індивідуальних та групових ситуаційних вправ на 

практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе 

складання заходу підсумкового 

семестрового контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – до заходу 

підсумкового семестрового 

контролю не допускається, 

необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 

1-34 

 

9.2 Методи оцінювання 



 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Антикризовий 

менеджмент» - диференційований залік. 

1. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, 

контрольна робота, захист результатів виконання індивідуальних робіт (кейсів), 

аналітично-розрахункова робота, опитування тощо. 

2. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни 

«Антикризовий менеджмент», наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною 

«Антикризовий менеджмент» 
Найменуванн

я заходу 

поточного 

контролю (І 

траєкторія) 

Максималь

на 

кількість 

балів за 

захід 

поточного 

контролю 

Найменування 

заходу поточного 

контролю  

(ІІ траєкторія) 

Максимальна 

кількість 

балів за захід 

поточного 

контролю 

Найменування 

заходу 

поточного 

контролю  

(ІІІ траєкторія) 

Максималь

на кількість 

балів за 

захід 

поточного 

контролю 

Практичне 

заняття 1 

5 Практичне заняття 

1 

5 Практичне 

заняття 1 

5 

Практичне 

заняття 2 

5 Практичне заняття 

2 

5 Практичне 

заняття 2 

5 

Практичне 

заняття 3 

5 Практичне заняття 

3 

5 Контрольна 

робота (тести) 

10 

Практичне 

заняття 4 

5 Практичне заняття 

4 

5 Індивідуальна 

робота 1 

10 

Практичне 

заняття 5 

5 Практичне заняття 

5 

5 Індивідуальна 

робота 2 

10 

Практичне 

заняття 6 

5 Практичне заняття 

6 

5 Індивідуальна 

робота 3 

10 

Практичне 

заняття 7 

5 Індивідуальна 

робота 1  

10 Залікова 

контрольна 

робота 

50 

Практичне 

заняття 8 

5 Індивідуальна 

робота 2 

10   

Практичне 

заняття 9 

5 Індивідуальна 

робота 3 

10   

Практичне 

заняття 10 

5 Індивідуальна 

науково-дослідна 

робота 

20   

Практичне 

заняття 11 

5 Модульна 

контрольна робота 

10   

Практичне 

заняття 12 

5 Контрольна 

робота (тести) 

10   

Індивідуальн

а робота 1 

10     

Індивідуальн

а робота 2 

10     

Контрольна 

робота 

(тести) 

10     

Всього 100 Всього 100 Всього 100 
 



 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання ЗН1. Мультимедійна та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

1. Тюріна Н. М. Антикризове управління: 

навчальний посібник / Н. М. Тюріна, Н. С. 

Карвацка, І. В. Грабовська. - К. : ЦУЛ, 2012. - 448 с. 

2. .Портна О.В. Антикризове управління 

підприємством: Навч. посібник / Портна О.В., 

Єршова Н.Ю., Юр’єва І.А. Львів: Видавництво 

«Магнолія 2006», 2013. – 283 с. 

 

  



 

І СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Інвестиційний менеджмент 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу 

Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра менеджменту та інформаційних 

технологій 

Розробник 

Гаряга Леся Олегівна, кандидат 

економічних наук, доцент, доцент кафедри 

менеджменту та інформаційних технологій 

Рівень вищої освіти 
Другий рівень вищої освіти, НРК – 8 рівень, 

QF-LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

15 тижнів протягом 1-го семестру 

 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин становить 

контактна робота з викладачем (30 годин 

лекцій, 30 годин практичних занять), 20 

годин підготовка та захист індивідуальної 

роботи, 100 годин становить самостійна 

робот, атестація: екзамен 

Мова викладання Українська 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Вибіркова  

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти теоретичних 

знань та практичних навиків щодо формування та управління інвестиційною 

діяльністю підприємства, вибору інвестиційної стратегії та оцінки інвестиційного 

ринку. 

4. Зміст навчальної дисципліни 



 

Тема 1. Сутність, мета та функції інвестиційного менеджменту 

Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності підприємства. Роль інвестицій у 

забезпеченні ефективного стратегічного розвитку підприємства та зростання його 

ринкової вартості. Поняття валових та чистих інвестицій. Класифікація інвестицій 

підприємства за об’єктами інвестування, характером участі в цьому процесі, періодом 

інвестування та іншими ознаками. Сучасні форми державного регулювання 

інвестиційної діяльності підприємств в Україні. Суб’єкти інвестування, їх основні 

типи. Поняття інвестиційного менеджменту як професійної діяльності і наукового 

напряму. Зв’язок теорії інвестиційного менеджменту з теорією загального 

менеджменту підприємства. 

Основна мета інвестиційного менеджменту, її підпорядкованість стратегії 

економічного розвитку підприємства. Основні завдання інвестиційного менеджменту 

– забезпечення високих темпів економічного розвитку підприємства за рахунок 

ефективної інвестиційної діяльності, максимізації доходів (чистого грошового потоку), 

мінімізації інвестиційних ризиків підприємства, забезпечення проектних параметрів 

реалізації інвестиційних програм тощо. Основні функції інвестиційного менеджменту 

– розробка стратегічних напрямів інвестиційної діяльності підприємства, стратегії 

формування інвестиційних ресурсів підприємства на основі дослідження зовнішнього 

інвестиційного середовища та прогнозування кон’юнктури інвестиційного ринку; 

обґрунтування окремих проектів реального інвестування підприємства та їх оцінка; 

відбір ефективних фінансових інструментів на основі оцінки їх інвестиційної 

привабливості; формування інвестиційного портфеля підприємства та його оцінка; 

поточне планування та оперативне управління реалізацією інвестиційних програм і 

окремих проектів тощо. 

Тема 2. Методичний інструментарій управління інвестиціями 

Концепція оцінки вартості грошей у часі під час здійснення інвестиційної 

діяльності підприємства. Методичний інструментарій визначення майбутньої і 

теперішньої вартості чистого грошового потоку від інвестиційної діяльності. Інфляція 

та її вплив на результати інвестиційної діяльності. Номінальна та реальна вартість 

чистого грошового потоку від інвестиційної діяльності. Врахування фактору інфляції 

при формуванні необхідного рівня дохідності інвестицій. Інфляційна премія та методи 

її розрахунку. Поняття інвестиційних ризиків. Класифікація інвестиційних ризиків за 

окремими ознаками. Поняття систематичного та несистематичного інвестиційних 

ризиків. Методичний інструментарій кількісної оцінки рівня інвестиційних ризиків. 

Премія за ризик та методи її розрахунку. Модель оцінки капітальних активів, основні 

допущення щодо її використання. Лінія надійності інвестиційного ринку, методи 

оцінки необхідного рівня дохідності інструменту інвестування, виходячи з рівня 

систематичного ризику. Поняття ліквідності інвестицій. Класифікація інвестицій 

підприємства за рівнем ліквідності. Методичний інструментарій оцінки рівня 

ліквідності інвестицій. Премія за ліквідність інвестицій та методи її розрахунку. 

Тема 3. Оцінка та прогнозування розвитку інвестиційного ринку 

Поняття інвестиційного ринку. Класифікація видів та сегментів інвестиційного 

ринку. Характеристика окремих видів та сегментів інвестиційного ринку України на 

сучасному етапі. Методи поточного спостереження кон’юнктури інвестиційного 

ринку. Поняття моніторингу інвестиційного ринку та принципи його організації на 

підприємстві. Основні параметри інвестиційного ринку, що спостерігається, зв’язок 

напрямів і особливостей інвестиційної діяльності підприємства з ними. Методи аналізу 

поточної кон’юнктури інвестиційного ринку. Прогнозування кон’юнктури 



 

інвестиційного ринку; основні етапи та методи його здійснення. 

Поняття інвестиційної привабливості галузей економіки. Методичні засади 

дослідження інвестиційної привабливості окремих галузей економіки. Чинники 

інвестиційної привабливості Черкаського регіону. 

Система основних показників, що характеризують інвестиційну привабливість 

галузей економіки. Поняття інвестиційної привабливості регіонів. Методичні засади 

дослідження інвестиційної привабливості окремих регіонів. Система основних 

показників, що характеризують інвестиційну привабливість регіонів. Поняття 

інвестиційної привабливості окремих підприємств. Методичні засади дослідження 

інвестиційної привабливості окремих підприємств. Система основних характеристик і 

показників інвестиційної привабливості окремих підприємств – стадія життєвого 

циклу, реальна вартість і структура сукупних активів, фінансовий стан, стан 

управління боргами, ринковою вартістю підприємства. 

Тема 4. Інвестиційна стратегія підприємства 

Поняття інвестиційної стратегії підприємства. Зв’язок інвестиційної стратегії із 

загальною стратегією економічного розвитку підприємства. 

Основні етапи процесу формування інвестиційної стратегії підприємства – 

визначення горизонту стратегічного управління інвестиційною діяльністю, 

формування її стратегічних цілей, обґрунтування стратегічних напрямів інвестиційної 

діяльності, стратегії формування інвестиційних ресурсів; структурування реалізації 

стратегії за періодами та іншими кількісними параметрами. 

Оцінка інвестиційної стратегії підприємства за критеріями відповідності 

загальній стратегії його економічного розвитку, внутрішньої збалансованості її 

розділів, узгодженості із зовнішнім інвестиційним середовищем, урахування впливу 

факторів зовнішнього інвестиційного середовища, ресурсного потенціалу 

підприємства, рівня інвестиційного ризику, проектної результативності тощо. 

Оптимізація співвідношення різних форм інвестування за окремими етапами реалізації 

його інвестиційної стратегії, виходячи із профільного спрямування діяльності 

підприємства, стадії його життєвого циклу, розміру, стану кон’юнктури окремих 

сегментів інвестиційного ринку тощо. 

Тема 5. Політика формування інвестиційних ресурсів підприємства 

Поняття інвестиційних ресурсів підприємства, класифікація, форми залучення. 

Завдання та основні етапи розробки політики формування інвестиційних ресурсів 

підприємства. Методичні засади розробки політики формування інвестиційних 

ресурсів підприємства. 

Визначення загальної потреби в інвестиційних ресурсах. Особливості розрахунку 

потреби в інвестиційних ресурсах підприємства для здійснення реальних та 

фінансових інвестицій. Сучасні методи фінансування окремих інвестиційних проектів 

і програм – повне самофінансування (за рахунок внутрішніх джерел формування 

інвестиційних ресурсів), акціонування, кредитне фінансування, фінансовий лізинг і 

селінг, змішане фінансування. 

Оптимізація структури джерел формування інвестиційних ресурсів за формами 

залучення і видами. Поняття вартості інвестиційних ресурсів. Середньозважена 

вартість інвестиційного капіталу. Оцінка вартості внутрішніх та зовнішніх джерел 

залучення власного капіталу для інвестицій. Методи оцінки вартості джерел 

позикового капіталу. 

Тема 6. Правила прийняття інвестиційних рішень 

Методичні підходи оцінки й відбору реальних інвестицій. Методи оцінки 



 

ефективності проектів реальних інвестицій. Критерії ефективності реальних 

інвестиційних проектів – чистий приведений дохід, індекс дохідності, період 

окупності, внутрішня норма дохідності та ін., порядок їх розрахунку. Взаємозв’язок 

окремих показників оцінки ефективності реальних інвестицій. Особливості оцінки 

ефективності незалежних і альтернативних проектів реальних інвестицій. 

Обґрунтування інвестиційних рішень про заміну капітальних активів у зв’язку з 

вибором «покупка -лізинг».  

Управління інвестиційними ризиками: профілактика, мінімізація і запобігання 

окремим видам інвестиційних ризиків. Правила прийняття інвестиційних рішень в 

умовах невизначеності і ризику. Методи оцінки одиничних ризиків проектів реальних 

інвестицій: аналіз чутливості, аналіз сценаріїв, імітаційного моделювання за методом 

Монте-Карло, аналіз дерева рішень. Методи оцінки несистематичних ризиків проектів 

реальних інвестицій. Методи оцінки ринкових (систематичних) ризиків проектів 

реальних інвестицій. Методи оцінки рівня ліквідності окремих реальних інвестиційних 

проектів та її вплив на прийняття інвестиційних рішень. 

Управління дисципліною. Види трудової дисципліни. Дисциплінарні відносини. 

Організаційні, економічні, виховні та правові методи управління дисципліною. 

Прогресивні дисциплінарні заходи для покращення роботи персоналу. 

Тема 7. Управління реальними інвестиціями підприємства 

Роль реального інвестування в розвитку підприємств. Характеристика основних 

форм реальних інвестицій підприємства – придбання цілісних майнових комплексів, 

нове будівництво, реконструкція, модернізація, придбання окремих видів 

матеріальних та нематеріальних активів тощо. 

Методичні засади управління реальними інвестиціями підприємства. Основні 

етапи процесу управління реальними інвестиціями на підприємстві – аналіз стану 

реального інвестування у передплановому періоді, визначення загальної потреби в 

реальному інвестуванні в плановому періоді, обґрунтування форм реального 

інвестування; розробка бізнес-планів реальних інвестиційних проектів, методи 

формування програми реальних інвестицій; управління забезпеченням реалізації 

окремих реальних інвестиційних проектів та інвестиційних програм. Бізнес-план 

реального інвестиційного проекту, методичні засади його розробки. Зміст бізнес-плану 

реального інвестиційного проекту та характеристика основних його розділів – резюме, 

характеристика продукту (послуги), розміщення об’єкта, аналіз ринку продукту, обсяг 

та структура виробництва продукту (послуги), які плануються, забезпеченість випуску 

продукту (послуги) основними факторами виробництва, стратегія маркетингу, 

фінансовий план, визначення потреби в інвестиційних ресурсах та джерел її 

фінансування, оцінка ризиків та форми їх страхування і мінімізації, графіки реалізації 

проекту, аналіз беззбитковості. Система основних показників, що входять до складу 

окремих розділів бізнес-плану реального інвестиційного проекту, та методи їх 

розрахунку. 

Принципи оперативного управління реалізацією реальних інвестиційних 

проектів. Календарний план реалізації реального інвестиційного проекту та порядок 

його розробки. Розподіл відповідальності і ризиків замовника та підрядчика під час 

реалізації інвестиційного проекту. 

Бюджет реального інвестиційного проекту, його види. Особливості розробки 

капітального бюджету. Зміст та порядок розробки поточного бюджету експлуатації 

реального інвестиційного проекту. Метод «гнучкого бюджету» реалізації 

інвестиційного проекту і принципи його розробки. Побудова системи моніторингу 



 

реалізації реальних інвестиційних програм і проектів. Аналіз резервів і можливостей 

нормалізації ходу виконання окремих інвестиційних проектів. Необхідність 

оперативного коригування форм реалізації інвестиційних проектів. Критерії 

припинення реалізації інвестиційного проекту та «виходу» із нього. 

Поняття програми реальних інвестицій та принципи її формування. Основні етапи 

формування програми реальних інвестицій на підприємстві. Методичні підходи до 

відбору реальних інвестиційних проектів, що можуть включатися до програми 

реальних інвестицій підприємства. Критерії відбору до програми реальних 

інвестиційних проектів. Методи спільного планування інвестиційних потреб і 

фінансових можливостей підприємства. Оптимізація програми реальних інвестицій 

підприємства. 

Тема 8. Управління фінансовими інвестиціями підприємства 

Цілі та умови здійснення фінансових інвестицій. Роль фінансового інвестування в 

забезпеченні встановлення фінансового впливу на інші підприємства, реалізації 

стратегічних цілей, що пов’язані з диверсифікацією операційної діяльності 

підприємства, забезпеченні дохідності тимчасового вільного капіталу, накопиченні 

інвестиційних ресурсів для реалізації реальних інвестицій. Характеристика основних 

форм фінансових інвестицій підприємства – вкладення в статутні фонди інших 

підприємств; розміщення тимчасово вільного капіталу в дохідні інструменти 

грошового ринку, вкладення капіталу в дохідні інструменти фондового ринку тощо. 

Методичні засади управління фінансовими інвестиціями підприємства. Основні 

етапи процесу розробки політики управління фінансовими інвестиціями на 

підприємстві – аналіз стану фінансового інвестування у передплановому періоді, 

визначення форм фінансового інвестування, оцінка інвестиційних якостей окремих 

фінансових інструментів, формування портфеля фінансових інвестицій та оперативне 

його коригування. Принципи й методи оцінки інвестиційної привабливості фінансових 

інструментів. 

Характеристика основних інструментів інвестування фондового ринку України, 

особливості показників і методів оцінки їх інвестиційної привабливості. Рейтингова 

оцінка інвестиційних якостей акцій, облігацій та інших цінних паперів. 

Характеристика основних інструментів інвестування грошового ринку України та 

інших, особливості показників і методів оцінки їх інвестиційної привабливості. 

Тема 9. Управління портфелем фінансових інвестицій підприємства 

Мета і завдання управління формуванням портфеля фінансових інвестицій 

підприємства. Типи портфелів фінансових інвестицій, їх характеристика. Принципи і 

послідовність здійснення процесу формування портфеля фінансових інвестицій 

підприємства. Особливості відбору інструментів інвестування до портфеля фінансових 

інвестицій: акцій, облігацій, ощадних сертифікатів та інших. Методичні підходи до 

мінімізації ризиків портфеля, у т.ч. через диверсифікацію фінансових інструментів. 

Загальна оцінка сформованого портфеля інвестицій підприємства за критеріями 

дохідності, ризику та ліквідності. Принципи та параметри оперативного управління 

портфелем фінансових інвестицій підприємства. Основні фактори, що впливають на 

зниження ефективності фінансових інвестицій, методи оцінки їх впливу. Організація 

системи моніторингу ефективності портфеля фінансових інвестицій. Обґрунтування 

управлінських рішень щодо реконструкції портфеля фінансових інвестицій, 

ефективних форм реінвестування капіталу. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

  



 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Інвестиційний менеджмент 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу 

Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра менеджменту та інформаційних 

технологій 

Розробник 

Гаряга Леся Олегівна, кандидат 

економічних наук, доцент, доцент кафедри 

менеджменту та інформаційних технологій 

Рівень вищої освіти 
Другий рівень вищої освіти, НРК – 8 рівень, 

QF-LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

15 тижнів протягом 1-го семестру 

 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин становить 

контактна робота з викладачем (30 годин 

лекцій, 30 годин практичних занять), 20 

годин підготовка та захист індивідуальної 

роботи, 100 годин становить самостійна 

робот, атестація: екзамен 

Мова викладання Українська 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Вибіркова  

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти теоретичних 

знань та практичних навиків щодо формування та управління інвестиційною 

діяльністю підприємства, вибору інвестиційної стратегії та оцінки інвестиційного 

ринку. 

4. Зміст навчальної дисципліни 



 

Тема 1. Сутність, мета та функції інвестиційного менеджменту 

Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності підприємства. Роль інвестицій у 

забезпеченні ефективного стратегічного розвитку підприємства та зростання його 

ринкової вартості. Поняття валових та чистих інвестицій. Класифікація інвестицій 

підприємства за об’єктами інвестування, характером участі в цьому процесі, періодом 

інвестування та іншими ознаками. Сучасні форми державного регулювання 

інвестиційної діяльності підприємств в Україні. Суб’єкти інвестування, їх основні 

типи. Поняття інвестиційного менеджменту як професійної діяльності і наукового 

напряму. Зв’язок теорії інвестиційного менеджменту з теорією загального 

менеджменту підприємства. 

Основна мета інвестиційного менеджменту, її підпорядкованість стратегії 

економічного розвитку підприємства. Основні завдання інвестиційного менеджменту 

– забезпечення високих темпів економічного розвитку підприємства за рахунок 

ефективної інвестиційної діяльності, максимізації доходів (чистого грошового потоку), 

мінімізації інвестиційних ризиків підприємства, забезпечення проектних параметрів 

реалізації інвестиційних програм тощо. Основні функції інвестиційного менеджменту 

– розробка стратегічних напрямів інвестиційної діяльності підприємства, стратегії 

формування інвестиційних ресурсів підприємства на основі дослідження зовнішнього 

інвестиційного середовища та прогнозування кон’юнктури інвестиційного ринку; 

обґрунтування окремих проектів реального інвестування підприємства та їх оцінка; 

відбір ефективних фінансових інструментів на основі оцінки їх інвестиційної 

привабливості; формування інвестиційного портфеля підприємства та його оцінка; 

поточне планування та оперативне управління реалізацією інвестиційних програм і 

окремих проектів тощо. 

Тема 2. Методичний інструментарій управління інвестиціями 

Концепція оцінки вартості грошей у часі під час здійснення інвестиційної 

діяльності підприємства. Методичний інструментарій визначення майбутньої і 

теперішньої вартості чистого грошового потоку від інвестиційної діяльності. Інфляція 

та її вплив на результати інвестиційної діяльності. Номінальна та реальна вартість 

чистого грошового потоку від інвестиційної діяльності. Врахування фактору інфляції 

при формуванні необхідного рівня дохідності інвестицій. Інфляційна премія та методи 

її розрахунку. Поняття інвестиційних ризиків. Класифікація інвестиційних ризиків за 

окремими ознаками. Поняття систематичного та несистематичного інвестиційних 

ризиків. Методичний інструментарій кількісної оцінки рівня інвестиційних ризиків. 

Премія за ризик та методи її розрахунку. Модель оцінки капітальних активів, основні 

допущення щодо її використання. Лінія надійності інвестиційного ринку, методи 

оцінки необхідного рівня дохідності інструменту інвестування, виходячи з рівня 

систематичного ризику. Поняття ліквідності інвестицій. Класифікація інвестицій 

підприємства за рівнем ліквідності. Методичний інструментарій оцінки рівня 

ліквідності інвестицій. Премія за ліквідність інвестицій та методи її розрахунку. 

Тема 3. Оцінка та прогнозування розвитку інвестиційного ринку 

Поняття інвестиційного ринку. Класифікація видів та сегментів інвестиційного 

ринку. Характеристика окремих видів та сегментів інвестиційного ринку України на 

сучасному етапі. Методи поточного спостереження кон’юнктури інвестиційного 

ринку. Поняття моніторингу інвестиційного ринку та принципи його організації на 

підприємстві. Основні параметри інвестиційного ринку, що спостерігається, зв’язок 

напрямів і особливостей інвестиційної діяльності підприємства з ними. Методи аналізу 

поточної кон’юнктури інвестиційного ринку. Прогнозування кон’юнктури 



 

інвестиційного ринку; основні етапи та методи його здійснення. 

Поняття інвестиційної привабливості галузей економіки. Методичні засади 

дослідження інвестиційної привабливості окремих галузей економіки. Чинники 

інвестиційної привабливості Черкаського регіону. 

Система основних показників, що характеризують інвестиційну привабливість 

галузей економіки. Поняття інвестиційної привабливості регіонів. Методичні засади 

дослідження інвестиційної привабливості окремих регіонів. Система основних 

показників, що характеризують інвестиційну привабливість регіонів. Поняття 

інвестиційної привабливості окремих підприємств. Методичні засади дослідження 

інвестиційної привабливості окремих підприємств. Система основних характеристик і 

показників інвестиційної привабливості окремих підприємств – стадія життєвого 

циклу, реальна вартість і структура сукупних активів, фінансовий стан, стан 

управління боргами, ринковою вартістю підприємства. 

Тема 4. Інвестиційна стратегія підприємства 

Поняття інвестиційної стратегії підприємства. Зв’язок інвестиційної стратегії із 

загальною стратегією економічного розвитку підприємства. 

Основні етапи процесу формування інвестиційної стратегії підприємства – 

визначення горизонту стратегічного управління інвестиційною діяльністю, 

формування її стратегічних цілей, обґрунтування стратегічних напрямів інвестиційної 

діяльності, стратегії формування інвестиційних ресурсів; структурування реалізації 

стратегії за періодами та іншими кількісними параметрами. 

Оцінка інвестиційної стратегії підприємства за критеріями відповідності 

загальній стратегії його економічного розвитку, внутрішньої збалансованості її 

розділів, узгодженості із зовнішнім інвестиційним середовищем, урахування впливу 

факторів зовнішнього інвестиційного середовища, ресурсного потенціалу 

підприємства, рівня інвестиційного ризику, проектної результативності тощо. 

Оптимізація співвідношення різних форм інвестування за окремими етапами реалізації 

його інвестиційної стратегії, виходячи із профільного спрямування діяльності 

підприємства, стадії його життєвого циклу, розміру, стану кон’юнктури окремих 

сегментів інвестиційного ринку тощо. 

Тема 5. Політика формування інвестиційних ресурсів підприємства 

Поняття інвестиційних ресурсів підприємства, класифікація, форми залучення. 

Завдання та основні етапи розробки політики формування інвестиційних ресурсів 

підприємства. Методичні засади розробки політики формування інвестиційних 

ресурсів підприємства. 

Визначення загальної потреби в інвестиційних ресурсах. Особливості розрахунку 

потреби в інвестиційних ресурсах підприємства для здійснення реальних та 

фінансових інвестицій. Сучасні методи фінансування окремих інвестиційних проектів 

і програм – повне самофінансування (за рахунок внутрішніх джерел формування 

інвестиційних ресурсів), акціонування, кредитне фінансування, фінансовий лізинг і 

селінг, змішане фінансування. 

Оптимізація структури джерел формування інвестиційних ресурсів за формами 

залучення і видами. Поняття вартості інвестиційних ресурсів. Середньозважена 

вартість інвестиційного капіталу. Оцінка вартості внутрішніх та зовнішніх джерел 

залучення власного капіталу для інвестицій. Методи оцінки вартості джерел 

позикового капіталу. 

Тема 6. Правила прийняття інвестиційних рішень 

Методичні підходи оцінки й відбору реальних інвестицій. Методи оцінки 



 

ефективності проектів реальних інвестицій. Критерії ефективності реальних 

інвестиційних проектів – чистий приведений дохід, індекс дохідності, період 

окупності, внутрішня норма дохідності та ін., порядок їх розрахунку. Взаємозв’язок 

окремих показників оцінки ефективності реальних інвестицій. Особливості оцінки 

ефективності незалежних і альтернативних проектів реальних інвестицій. 

Обґрунтування інвестиційних рішень про заміну капітальних активів у зв’язку з 

вибором «покупка -лізинг».  

Управління інвестиційними ризиками: профілактика, мінімізація і запобігання 

окремим видам інвестиційних ризиків. Правила прийняття інвестиційних рішень в 

умовах невизначеності і ризику. Методи оцінки одиничних ризиків проектів реальних 

інвестицій: аналіз чутливості, аналіз сценаріїв, імітаційного моделювання за методом 

Монте-Карло, аналіз дерева рішень. Методи оцінки несистематичних ризиків проектів 

реальних інвестицій. Методи оцінки ринкових (систематичних) ризиків проектів 

реальних інвестицій. Методи оцінки рівня ліквідності окремих реальних інвестиційних 

проектів та її вплив на прийняття інвестиційних рішень. 

Управління дисципліною. Види трудової дисципліни. Дисциплінарні відносини. 

Організаційні, економічні, виховні та правові методи управління дисципліною. 

Прогресивні дисциплінарні заходи для покращення роботи персоналу. 

Тема 7. Управління реальними інвестиціями підприємства 

Роль реального інвестування в розвитку підприємств. Характеристика основних 

форм реальних інвестицій підприємства – придбання цілісних майнових комплексів, 

нове будівництво, реконструкція, модернізація, придбання окремих видів 

матеріальних та нематеріальних активів тощо. 

Методичні засади управління реальними інвестиціями підприємства. Основні 

етапи процесу управління реальними інвестиціями на підприємстві – аналіз стану 

реального інвестування у передплановому періоді, визначення загальної потреби в 

реальному інвестуванні в плановому періоді, обґрунтування форм реального 

інвестування; розробка бізнес-планів реальних інвестиційних проектів, методи 

формування програми реальних інвестицій; управління забезпеченням реалізації 

окремих реальних інвестиційних проектів та інвестиційних програм. Бізнес-план 

реального інвестиційного проекту, методичні засади його розробки. Зміст бізнес-плану 

реального інвестиційного проекту та характеристика основних його розділів – резюме, 

характеристика продукту (послуги), розміщення об’єкта, аналіз ринку продукту, обсяг 

та структура виробництва продукту (послуги), які плануються, забезпеченість випуску 

продукту (послуги) основними факторами виробництва, стратегія маркетингу, 

фінансовий план, визначення потреби в інвестиційних ресурсах та джерел її 

фінансування, оцінка ризиків та форми їх страхування і мінімізації, графіки реалізації 

проекту, аналіз беззбитковості. Система основних показників, що входять до складу 

окремих розділів бізнес-плану реального інвестиційного проекту, та методи їх 

розрахунку. 

Принципи оперативного управління реалізацією реальних інвестиційних 

проектів. Календарний план реалізації реального інвестиційного проекту та порядок 

його розробки. Розподіл відповідальності і ризиків замовника та підрядчика під час 

реалізації інвестиційного проекту. 

Бюджет реального інвестиційного проекту, його види. Особливості розробки 

капітального бюджету. Зміст та порядок розробки поточного бюджету експлуатації 

реального інвестиційного проекту. Метод «гнучкого бюджету» реалізації 

інвестиційного проекту і принципи його розробки. Побудова системи моніторингу 



 

реалізації реальних інвестиційних програм і проектів. Аналіз резервів і можливостей 

нормалізації ходу виконання окремих інвестиційних проектів. Необхідність 

оперативного коригування форм реалізації інвестиційних проектів. Критерії 

припинення реалізації інвестиційного проекту та «виходу» із нього. 

Поняття програми реальних інвестицій та принципи її формування. Основні етапи 

формування програми реальних інвестицій на підприємстві. Методичні підходи до 

відбору реальних інвестиційних проектів, що можуть включатися до програми 

реальних інвестицій підприємства. Критерії відбору до програми реальних 

інвестиційних проектів. Методи спільного планування інвестиційних потреб і 

фінансових можливостей підприємства. Оптимізація програми реальних інвестицій 

підприємства. 

Тема 8. Управління фінансовими інвестиціями підприємства 

Цілі та умови здійснення фінансових інвестицій. Роль фінансового інвестування в 

забезпеченні встановлення фінансового впливу на інші підприємства, реалізації 

стратегічних цілей, що пов’язані з диверсифікацією операційної діяльності 

підприємства, забезпеченні дохідності тимчасового вільного капіталу, накопиченні 

інвестиційних ресурсів для реалізації реальних інвестицій. Характеристика основних 

форм фінансових інвестицій підприємства – вкладення в статутні фонди інших 

підприємств; розміщення тимчасово вільного капіталу в дохідні інструменти 

грошового ринку, вкладення капіталу в дохідні інструменти фондового ринку тощо. 

Методичні засади управління фінансовими інвестиціями підприємства. Основні 

етапи процесу розробки політики управління фінансовими інвестиціями на 

підприємстві – аналіз стану фінансового інвестування у передплановому періоді, 

визначення форм фінансового інвестування, оцінка інвестиційних якостей окремих 

фінансових інструментів, формування портфеля фінансових інвестицій та оперативне 

його коригування. Принципи й методи оцінки інвестиційної привабливості фінансових 

інструментів. 

Характеристика основних інструментів інвестування фондового ринку України, 

особливості показників і методів оцінки їх інвестиційної привабливості. Рейтингова 

оцінка інвестиційних якостей акцій, облігацій та інших цінних паперів. 

Характеристика основних інструментів інвестування грошового ринку України та 

інших, особливості показників і методів оцінки їх інвестиційної привабливості. 

Тема 9. Управління портфелем фінансових інвестицій підприємства 

Мета і завдання управління формуванням портфеля фінансових інвестицій 

підприємства. Типи портфелів фінансових інвестицій, їх характеристика. Принципи і 

послідовність здійснення процесу формування портфеля фінансових інвестицій 

підприємства. Особливості відбору інструментів інвестування до портфеля фінансових 

інвестицій: акцій, облігацій, ощадних сертифікатів та інших. Методичні підходи до 

мінімізації ризиків портфеля, у т.ч. через диверсифікацію фінансових інструментів. 

Загальна оцінка сформованого портфеля інвестицій підприємства за критеріями 

дохідності, ризику та ліквідності. Принципи та параметри оперативного управління 

портфелем фінансових інвестицій підприємства. Основні фактори, що впливають на 

зниження ефективності фінансових інвестицій, методи оцінки їх впливу. Організація 

системи моніторингу ефективності портфеля фінансових інвестицій. Обґрунтування 

управлінських рішень щодо реконструкції портфеля фінансових інвестицій, 

ефективних форм реінвестування капіталу. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 



 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни: 

РНД 1 Здобувач демонструє знання теоретичних основ та закономірностей 

здійснення інвестиційної діяльності, функціонування інвестиційного 

ринку, політики формування інвестиційних ресурсів, інвестиційної 

стратегії підприємства та розуміє правила прийняття інвестиційних 

рішень. 

РНД 2 Здобувач володіє вмінням ідентифікувати інвестиційні проблеми, а 

також обґрунтовувати методи їх вирішення в умовах необхідності 

підвищення ефективності бізнесу. 

РНД 3 Здобувач використовує методичний інструментарій управління 

інвестиціями для прийняття рішень щодо управління інвестиційними 

проектами організації. 

РНД 4 Здобувач вміє проводити оцінку та здійснювати прогнозування 

розвитку інвестиційного ринку. 

РНД 5 Здобувач здійснює аналіз та оцінку інвестиційної стратегії 

підприємства за відповідними критеріями, оптимізує співвідношення 

різних форм інвестування на окремих етапах реалізації інвестиційної 

стратегії. 

РНД 6 Здобувач демонструє уміння планувати необхідні обсяги інвестиційних 

ресурсів підприємства для ефективної реалізації політики формування 

інвестиційних ресурсів підприємства. 

РНД 7 Здобувач володіє різними методами оцінки та управління реальними 

інвестиціями підприємства. 

РНД 8 Здобувач володіє навичками оцінки ефективності фінансових 

інвестицій та прийняття рішень щодо необхідності їх реалізації. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН 1 Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний 

науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в  

непередбачуваних умовах 

РН2 Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх 

вирішення 

РН4 Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі 

ідеї 

РН5 Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному 

розрізах 

РН6 Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації 

управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги 

чинного законодавства, етичні міркування та соціальну 



 

відповідальність. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1. Види навчальних занять 

Тема 1. Сутність, мета та функції інвестиційного менеджменту. Л.1, ПР.1 

Тема 2. Методичний інструментарій управління інвестиціями Л.2, ПР.2 

Тема 3. Оцінка та прогнозування розвитку інвестиційного ринку Л.3-4, ПР.3-4 

Тема 4. Інвестиційна стратегія підприємства. Л.5-6, ПР.5-6 

Тема 5. Політика формування інвестиційних ресурсів підприємства. Л.7-8, ПР.7-8. 

Тема 6. Правила прийняття інвестиційних рішень. Л.9, ПР.9. 

Тема 7. Управління реальними інвестиціями підприємства. Л.10-11, ПР.10-11. 

Тема 8. Управління фінансовими інвестиціями підприємства. Л.12-13, ПР.12-13. 

Тема 9. Управління портфелем фінансових інвестицій підприємства. Л.14-15, 

ПР.14-15. 

7.2. Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– розрахункові та контрольні роботи; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8. Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, розв’язок ситуаційних вправ, підготовка 

аналітичних записок, презентація досліджень);  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах, тестування).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань інвестиційного 

менеджменту, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти, а 

також сприяють розвитку в студентів критичного мислення через участь в дискусіях. 

Лекції доповнюються практичними заняттями, що надають студентам можливість 

застосовувати теоретичні знання на реальних прикладах. Практичні заняття 

сконструйовані з застосуванням методів практико-орієнтованого навчання, і 

передбачають розв’язок студентами практичних задач, кейсів на основі реальних 

даних щодо інвестиційної діяльності підприємств, а також підготовку 

аналітично-оглядових завдань  з інвестиційного менеджменту. Самостійне навчання 

сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, а також роботи індивідуально та в 

невеликих групах для підготовки презентацій, що будуть представлені іншим групам, 

та для виконання індивідуальних та групових ситуаційних вправ на практичних 

заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 
 

Шкала Визначення Чотирибальна Рейтингова бальна 



 

оцінювання 

ECTS 

національна шкала 

оцінювання 

шкала оцінювання 

A Відмінно 5 (відмінно) 90-100 

B 
Добре 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
Задовільно 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX Незадовільно – можливе 

складання заходу 

підсумкового 

семестрового контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F Незадовільно – до 

заходу підсумкового 

семестрового контролю 

не допускається, 

необхідний повторний 

курс з навчальної 

дисципліни 

1-34 

 

9.2. Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Інвестиційний 

менеджмент» – екзамен. 

3. Форми поточного контролю під час навчальних занять: участь у обговоренні 

питань, які виносяться на практичні заняття, виконання тестових завдань, презентація 

та захист індивідуальної (дослідницько-аналітичної) роботи.  

4. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни 

«Інвестиційний менеджмент», наведено в таблиці. 

Таблиця 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною 

«Інвестиційний менеджмент» та їх оцінювання 

Найменування заходу 

поточного контролю 

(І траєкторія) 

Максимальна 

кількість балів за 

захід поточного 

контролю 

Найменування заходу 

поточного контролю 

(ІІ траєкторія) 

Максимальна 

кількість балів за 

захід поточного 

контролю 

Практичне заняття 1 2 Практичне заняття 1 2 

Практичне заняття 2 2 Практичне заняття 2 2 

Практичне заняття 3 2 Практичне заняття 3 2 

Практичне заняття 4 2 Практичне заняття 4 2 

Практичне заняття 5 2 Практичне заняття 5 2 

Практичне заняття 6 2 Контрольна робота 10 

Практичне заняття 7 2 Індивідуальна робота  20 

Практичне заняття 8 2 Аналітично-розрахункова 

робота 

5 

Практичне заняття 9 2 Тестування 5 

Практичне заняття 10 2   

Практичне заняття 11 2   

Практичне заняття 12 2   

Практичне заняття 13 2   

Практичне заняття 14 2   

Практичне заняття 15 2   

Індивідуальна робота 1 10   

Індивідуальна робота 2 10   



 

Екзамен 50 Екзамен 50 

Всього 100 Всього 100 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1. Засоби навчання ЗН1. Мультимедійна та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп’ютери, комп’ютерні системи та мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2. Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

1. Менеджмент інвестиційної діяльності: підручник / [М.П. 

Бутко, І.М. Бутко, М.Ю. Дітковська та ін.]; за заг. ред. М.П. 

Бутка. – К. : Центр учбової літератури, 2018. – 480 с. 

2. Бланк І.О. Інвестиційний менеджмент : опорний конспект 

лекцій / І.О. Бланк, Н.М. Гуляєва. – К. : КДТЕУ, 2013. – 211 

с. 

3. Ліпич Л.Г. Інвестиційний менеджмент: конспект лекцій / 

Л.Г. Ліпич. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2012. – 262 с. 

4. Докієнко Л.М. Інвестиційний менеджмент: навч. посіб. / 

Л.М. Докієнко, В.В. Клименко, Л.М. Акімова. – К. : 

Академвидав, 2011. – 408 с. 

5. Коюда В.О. Основи інвестиційного менеджменту / В.О. 

Коюда, Т.I. Лепейко, О.П. Коюда. – К. : Кондор, 2008. – 322 

с. 
 

  



 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Корпоративне управління 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу 

Черкаський навчально-науковий 

інститут, кафедра менеджменту та 

інформаційних технологій 

Розробник 

Гаряга Леся Олегівна, кандидат 

економічних наук, доцент, доцент 

кафедри менеджменту та інформаційних 

технологій 

Рівень вищої освіти 

Другий рівень вищої освіти, НРК – 8 

рівень, QF-LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – 

другий цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

15 тижнів протягом 1-го семестру 

 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин 

становить контактна робота з 

викладачем (30 годин лекцій, 30 годин 

практичних занять), 20 годин підготовка 

та захист індивідуальної роботи, 100 

годин становить самостійна робот, 

атестація: екзамен 

Мова викладання Українська 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Вибіркова  

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти 

теоретичних знань та практичних навиків щодо побудови системи 



 

корпоративного управління у сучасному соціально-економічному та 

політичному просторі. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Теоретичні основи корпоративного управління 

Сутність корпоративного менеджменту та його роль у процесі 

господарювання. Характеристика елементів корпоративного менеджменту. 

Принципи корпоративного менеджменту та вплив міжнародного співтовариства 

на їх узагальнення. Моделі корпоративних відносин: світовий досвід та 

особливості управління корпораціями в Україні. Еволюція формування 

корпоративної форми організації бізнесу. Основні характеристики інтеграційних 

процесів, типи та форми інтегрування. Корпоративна культура та її роль у 

корпоративному управлінні. Різновиди організаційних об’єднань 

корпоративного типу в різних секторах економіки. 

Тема 2. Сучасні моделі корпоративного управління 

Сутність та значення інсайдерських та аутсайдерських систем 

корпоративного управління. Теоретичні засади та характеристика 

англо-американської моделі. Принципи функціонування німецької 

(західноєвропейської) моделі. Основні риси та характеристика японської моделі. 

Тема 3. Зовнішня сфера корпоративного управління 

Форми державного регулювання ринку цінних паперів. Роль і функції 

Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Антимонопольне 

регулювання в корпоративному секторі. Управління корпоративними правами 

держави. Податкова політика в корпоративному секторі України. Сутність та 

роль депозитарної системи в корпоративному регулюванні. Види депозитарної 

діяльності та її суб’єкти. Фінансові посередники в системі корпоративного 

управління. Основні організаційні форми фінансового посередництва. Роль 

фондової біржі та систем позабіржової торгівлі в регулюванні руху акцій. 

Поняття фондової біржі. Організаційні засади функціонування фондової біржі. 

Позабіржова торговельна система. 

Тема 4. Корпоративна соціальна відповідальність та корпоративна 

культура 

Основні підходи до визначення корпоративної соціальної 

відповідальності. Позитивні якості корпоративної соціальної відповідальності. 

Характеристика типів корпоративної соціальної відповідальності. Сутність 

корпоративної філантропії. Необхідність та значення корпоративної культури. 

Характеристики корпоративної культури. 

Тема 5. Учасники корпоративних відносин та органи корпоративного 

управління 

Ключові учасники корпоративних відносин: світовий досвід та вітчизняна 

практика. Система органів корпоративного управління. Загальні збори 

акціонерів та їх повноваження. Наглядова рада та причини її створення. 

Повноваження Наглядової ради. Ревізійна комісія. Повноваження ревізійної 

комісії. Правління та його повноваження. Порядок формування органів 



 

управління та їх кількісний склад. Порядок роботи органів управління. Трудові 

відносний з посадовими особами органів управління корпорації. 

Відповідальність посадових осіб органів управління акціонерного товариства. 

Заходи щодо забезпечення інформаційної прозорості в Кодексі корпоративної 

поведінки. 

Тема 6. Стратегічне управління корпораціями 

Особливості тактичного і стратегічного управління корпораціями. 

Тактичне і стратегічне управління як інструмент реалізації потенціалу 

корпоративного управління. Визначення параметрів системи тактичного і 

стратегічного планування корпорації. Система погодження та затвердження 

стратегічних і поточних планових документів. Сутність та критерії формування 

системи тактичного і стратегічного моніторингу. Зв’язок результатів 

моніторингу з цілями та стратегією корпорації. Визначення цілей діяльності 

корпорацій. Характеристика підходів та загальні закономірності встановлення 

корпоративних цілей. Особливості визначення корпоративної місії та 

забезпечення її взаємозв’язку з місіями корпоративних формувань. 

Тема 7. Управління корпоративними витратами 

Сутність, класифікація та підходи до ідентифікації витрат. Особливості 

формування корпоративних витрат. Планування витрат корпорації. 

Організування центрів відповідальності. Мотивування працівників за 

оптимізацію витрат. Контролювання та регулювання корпоративних витрат. 

Резерви зниження корпоративних витрат. Форми фінансового забезпечення 

корпоративних витрат. 

Тема 8. Звітність та контролювання в системі корпоративного 

управління 

Вимоги до звітності учасників фондового ринку. Побудова фінансової 

звітності згідно з міжнародними та національними положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку. Розкриття звітної інформації учасниками фондового 

ринку. Консолідована фінансова звітність. Поняття та концептуальні засади 

корпоративного контролю. Система корпоративного контролю та її функції. 

Форми та моделі корпоративного контролю. Внутрішній та зовнішній аудит в 

корпораціях. Типові прийоми забезпечення правового захисту інвесторів за 

інсайдерської та аутсайдерської систем корпоративного менеджменту та 

контролю. Заходи щодо забезпечення функціонування механізмів 

корпоративного управління і контролю в Кодексі корпоративної поведінки. 

Тема 9. Оцінювання ефективності корпоративного управління 

Рейтингові оцінки якості корпоративного управління. Критерії фінансової 

оцінки якості різних систем корпоративного управління: показники зворотності 

банківських кредитів, акціонерна вартість і вартість «учасників». Методичні 

підходи до визначення ефективності корпоративного управління. Фактори 

підвищення ефективності корпоративного управління. Показники та 

особливості оцінювання ефективності корпоративного управління. Напрями 

підвищення ефективності управління корпораціями. Оцінка ефективності 

механізмів корпоративного управління. Організаційна ефективність: сутність, 

параметри та методи оцінки. Ефективність корпоративного управління як 



 

досягнення балансу інтересів. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни: 

РНД 1 Здобувач демонструє знання теоретичних основ корпоративного 

менеджменту, сучасних моделей корпоративного управління, 

зовнішньої сфери корпоративного управління, корпоративної 

соціальної відповідальності, корпоративної культури та розуміє роль 

та функції учасників корпоративних відносин та органів 

корпоративного управління. 

РНД 2 Здобувач володіє вмінням ідентифікувати проблеми корпоративного 

управління, а також обґрунтовувати методи їх вирішення в умовах 

необхідності підвищення ефективності бізнесу. 

РНД 3 Здобувач використовує методичний інструментарій управління 

корпоративними витратами. 

РНД 4 Здобувач вміє визначати параметри системи тактичного і 

стратегічного планування корпорації. 

РНД 5 Здобувач демонструє уміння порівнювати фінансову звітність 

корпорацій та застосовувати форми та моделі корпоративного 

контролю. 

РНД 6 Здобувач володіє навичками обґрунтування цілей, місії та 

корпоративної культури. 

РНД 7 Здобувач володіє навичками оцінки ефективності корпоративного 

управління. 

РНД 8 Здобувач володіє лідерськими навичками, розуміє функції органів 

корпоративного управління та вміє налагоджувати ефективну 

комунікацію у команді. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН 1 Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний 

науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління 

в  непередбачуваних умовах 

РН2 Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх 

вирішення 

РН4 Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі 

ідеї 

РН5 Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному 



 

розрізах 

РН6 Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації 

управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи 

вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну 

відповідальність. 

РН10 Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, 

взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення 

професійних задач 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Теоретичні основи корпоративного управління. Л.1, ПР.1 

Тема 2. Сучасні моделі корпоративного управління. Л.2, ПР.2 

Тема 3. Зовнішня сфера корпоративного управління. Л.3-4, ПР.3-4 

Тема 4. Корпоративна соціальна відповідальність та корпоративна культура. 

Л.5-6, ПР.5-6 

Тема 5. Учасники корпоративних відносин та органи корпоративного 

управління. Л.7-8, ПР.7-8. 

Тема 6. Стратегічне управління корпораціями. Л.9, ПР.9. 

Тема 7. Управління корпоративними витратами. Л.10-11, ПР.10-11. 

Тема 8. Звітність та контролювання в системі корпоративного управління. 

Л.12-13, ПР.12-13. 

Тема 9. Оцінювання ефективності корпоративного управління. Л.14-15, 

ПР.14-15. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– розрахункові та контрольні роботи; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації 

з використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, розв’язок ситуаційних вправ, 

підготовка аналітичних записок, презентація досліджень);  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах, тестування).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань 

корпоративного управління, що є основою для самостійного навчання 

здобувачів вищої освіти, а також сприяють розвитку в студентів критичного 

мислення через участь в дискусіях. Лекції доповнюються практичними 



 

заняттями, що надають студентам можливість застосовувати теоретичні знання 

на реальних прикладах. Практичні заняття сконструйовані з застосуванням 

методів практико-орієнтованого навчання, і передбачають розв’язок студентами 

практичних задач, кейсів на основі реальних даних, а також підготовку 

аналітично-оглядових завдань з корпоративного управління. Самостійне 

навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, а також роботи 

індивідуально та в невеликих групах для підготовки презентацій, що будуть 

представлені іншим групам, та для виконання індивідуальних та групових 

ситуаційних вправ на практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

A Відмінно 5 (відмінно) 90-100 

B 
Добре 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
Задовільно 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX Незадовільно – можливе 

складання заходу 

підсумкового 

семестрового контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F Незадовільно – до 

заходу підсумкового 

семестрового контролю 

не допускається, 

необхідний повторний 

курс з навчальної 

дисципліни 

1-34 

 

9. 2. Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Корпоративне 

управління» – екзамен. 

5. Форми поточного контролю під час навчальних занять: участь у обговоренні 

питань, які виносяться на практичні заняття, виконання тестових завдань, 

презентація та захист індивідуальної (дослідницько-аналітичної) роботи.  

6. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни 

«Корпоративне управління», наведено в таблиці. 

Таблиця 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною 

«Корпоративне управління» та їх оцінювання 

Найменування заходу 

поточного контролю 

(І траєкторія) 

Максимальна 

кількість балів за 

захід поточного 

контролю 

Найменування 

заходу 

поточного контролю 

(ІІ траєкторія) 

Максимальна 

кількість балів за 

захід поточного 

контролю 



 

Практичне заняття 1 2 Практичне заняття 1 2 

Практичне заняття 2 2 Практичне заняття 2 2 

Практичне заняття 3 2 Практичне заняття 3 2 

Практичне заняття 4 2 Практичне заняття 4 2 

Практичне заняття 5 2 Практичне заняття 5 2 

Практичне заняття 6 2 Контрольна робота 10 

Практичне заняття 7 2 Індивідуальна 

робота  

20 

Практичне заняття 8 2 Аналітично-розраху

нкова робота 

5 

Практичне заняття 9 2 Тестування 5 

Практичне заняття 10 2   

Практичне заняття 11 2   

Практичне заняття 12 2   

Практичне заняття 13 2   

Практичне заняття 14 2   

Практичне заняття 15 2   

Індивідуальна робота 1 10   

Індивідуальна робота 2 10   

Екзамен 50 Екзамен 50 

Всього 100 Всього 100 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1. Засоби навчання ЗН1. Мультимедійна та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп’ютери, комп’ютерні системи та мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2. Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

1. Швець Ф.Д. Корпоративне управління: навч. посіб. / 

Ф.Д. Швець. – Рівне : НУВГП, 2017. – 320 с. 

2. Ігнатьєва І.А. Корпоративне управління : підручник 

/ І.А. Ігнатьєва, О.І. Гафонова. – К. : ЦУЛ, 2013. – 600 

с. 

3. Поважний О.С. Корпоративне управління: 

підручник / О.С. Поважний, Н.С. Орлова, 

А.О. Харламова. – К.: Кондор-Видавництво, 2013. – 

244 с. 

4. Сергійчук С.І. Корпоративне управління : навч. 

посіб. / С.І. Сергійчук. – Миколаїв : НУК, 2016. – 228 с. 

5. Мальська М.П. Корпоративне управління: теорія та 

практика: підручник / М.П. Мальська, Н.Л. Мандюк, 

Ю.С. Занько. – К. : ЦУЛ, 2012. – 360 с. 

 

 

  



 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Маркетинговий менеджмент 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу Черкаський навчально-науковий 

інститут, кафедра менеджменту та 

інформаційних технологій 

Розробник Маренич А.І., кандидат економічних 

наук, доцент, доцент кафедри 

менеджменту та інформаційних 

технологій 

Рівень вищої освіти Другий рівень вищої освіти, НРК – 8 

рівень, QF-LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – 

другий цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

15 тижнів протягом 2-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин 

становить контактна робота з 

викладачем (30 годин лекцій, 30 годин 

практичних занять), 20 годин підготовка 

та захист індивідуальної дослідницької 

роботи, 100 годин становить самостійна 

робот, атестація: диф. залік 

Мова викладання Українською мовою 

Викладач Маренич А.І., кандидат економічних 

наук, доцент, доцент кафедри 

менеджменту та інформаційних 

технологій 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Вибіркова  

Передумови для вивчення дисципліни Вивчення дисциплін: «Менеджмент 

організацій та адміністрування», 

«Стратегічний менеджмент» 



 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів теоретичних знань в 

галузі маркетингової діяльності на підприємстві; закладення основних навичок 

практичного застосування прийомів та методів формулювання маркетингових 

стратегій на основі всебічного дослідження середовища, розроблення 

маркетингових планів, проектів та програм, створення системи 

маркетингового управління та забезпечення його ефективного функціонування у 

динамічному ринковому середовищі. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Процес маркетингового менеджменту 

Тема 1. Сутність, значення і завдання маркетингового менеджменту 

Сутність і значення маркетингового менеджменту. Управлінські концепції 

маркетингу: виробничо-орієнтована, продуктово-орієнтована, орієнтована на 

збут, ринкова (маркетингова), сучасна (стратегічна). 

Основні блоки в управлінні маркетингом та їх взаємозв’язок: цілі, 

концепції, стратегії, маркетингу, планування і організація маркетингу, контроль, 

аналіз і оцінка маркетингу, оперативне регулювання; інформаційна база. 

Завдання і функції маркетингового менеджменту. 

Сучасні тенденції розвитку маркетингового менеджменту. 

Тема 2. Механізм маркетингового менеджменту 

Зміст і технологія процесу управління маркетингом. Основні елементи 

технології управління маркетингом. Методи збору і обробки інформації 

з управління маркетингом. Метод експертно-аналітичного аналізу інформації 

з управління маркетингом. Прийняття рішень в управлінні маркетингом. 

Основні етапи процесу маркетингового менеджменту: аналіз ринкових 

можливостей, відбір цільових ринків, позиціонування товару на ринку, 

розробка маркетингової стратегії фірми, комплексу маркетингу, програм 

маркетингу, реалізація маркетингових програм, контроль маркетингової 

діяльності. 

Тема 3. Організація маркетингового менеджменту 

Основні принципи організації маркетингу на підприємстві. Структурні 

підрозділи, що можуть входити до складу служби маркетингу підприємства. 

Місце і роль маркетингових служб в системі управління маркетингом. 

Можливості інтегрованих і не інтегрованих маркетингових організаційних 

структур менеджменту. Неінтегровані та інтегровані маркетингові структури. 

Типові моделі побудови інтегрованих маркетингових структур: функціональна,     

товарна, орієнтована на групи споживачів, орієнтована на території, матрична. 

Змішані форми побудови маркетингових структур. 



 

Тимчасові форми організації маркетингу на підприємстві. Неформальні 

маркетингові структури. 

Тема 4. Створення маркетингових підрозділів підприємства 

 Функції, права та обов’язки служби маркетингу на підприємстві. Права 

служби маркетингу. Організаційні мережі та маркетинг партнерських відносин. 

Алгоритм створення організаційної структури маркетингу на підприємстві 

та характеристика його основних етапів: дослідження ринку підприємства, 

аналіз підприємства та констатація концепції його маркетингового 

менеджменту, формування концепції організації маркетингу підприємства, 

визначення цілей та завдань діяльності відділу маркетингу, формування його 

організаційної структури, розподілення функцій між окремими виконавцями, 

підбір кадрів, розроблення та запровадження системи стимулювання праці, 

контроль. Перевірка раціональності створеної організаційної маркетингової 

структури. 

Тема 5. Маркетингове планування 

Сутність та зміст маркетингового планування. Основні завдання 

маркетингового планування. Основні принципи маркетингового планування. 

Види планів маркетингу залежно від тривалості, масштабів, спрямованості 

процесу їх розроблення, об’єкта та предмета. Процес маркетингового 

планування та характеристика його  основних етапів: аналіз проблеми,  

визначення мети маркетингової діяльності, пошук альтернатив вирішення 

існуючої проблеми, прогнозування розвитку, оцінка найкращого варіанта 

вирішення проблеми, прийняття рішення та постановка планового завдання, 

супроводження плану. 

Вимоги до ефективної організації маркетингового планування. Причини 

невдач у маркетинговому плануванні. 

Змістовий модуль 2. Маркетингове стратегічне планування 

Тема 6. Маркетингові стратегії 

Сутність стратегії. Основна мета стратегічного маркетингу. Місце 

стратегічного маркетингу у процесі управління фірмою. Основні категорії 

стратегічного маркетингу. Елементи маркетингових стратегій. Класифікація 

стратегій: загальні, конкуренті, функціональні. 

Стратегії маркетингу: утримання конкурентних переваг (за Портером), 

росту (інтенсивного, інтегративного, диверсифікаційного), конкурентні (за Ф. 

Котлером). Класифікація маркетингових стратегій за Р. Майлзом та П. Сноу. 

Класифікація і характеристика підприємницьких стратегій за П. Друкером. 

Тема 7. Маркетингове стратегічне планування 

Сутність, предмет та завдання маркетингового стратегічного планування. 

Основна мета стратегічного планування. Переваги стратегічного планування. 

Завдання та функції маркетингового стратегічного планування. Принципи 

маркетингового стратегічного планування. 

Моделі маркетингового стратегічного планування. Основні аспекти 

стратегічного аналізу. Формулювання місії підприємства та його цілей. Вибір 

стратегії маркетингу підприємства. Сутність портфельного методу вибору 



 

стратегії підприємства. Метод Бостонської консалтингової групи. Матриця 

«ринок-продукт» (І. Ансоффа). Матриця 

«привабливість-конкурентоспроможність». Матриця Портера. 

Тема 8. Маркетингове тактичне планування 

Сутність і зміст маркетингового тактичного і оперативного планування 

маркетингу. Основні завдання тактичного та оперативного планування. 

Алгоритм розробки та структура маркетингового оперативного плану. 

Структура тактичного плану маркетингу. Бізнес-планування та розділи 

бізнес-плану. 

Розробка бюджету та планування витрат конкретних оперативних 

та тактичних маркетингових програм. Функціональні сфери діяльності 

підприємства, які охоплюються оперативним плануванням. 

Тема 9. Маркетингові програми 

Методика розробки маркетингових програм. Цілі маркетингу. Аналіз 

ринку, регіональної інвестиційної стратегії. Види маркетингових програм та їх 

класифікація. Розробка структури маркетингу: визначення можливих 

компонентів структури, аналіз і апробація компонентів, розподіл ресурсів 

(формування бюджету). Дослідження і кореляція дій комплексу маркетингу. 

Планування результатів (доходу). Реалізація плану. 

Стратегічні вікна і їх використання у стратегічному маркетинговому 

плануванні. Необхідні умови для здійснення маркетингових програм. Програми 

розвитку нового продукту. Програми ціноутворення і політики цін. Програми 

продажів. 

Тема 10. Контроль та аналіз маркетингової діяльності 

підприємства 

Сутність і процес контролю маркетингової діяльності фірми. 

Система та процес контролю маркетингової діяльності. Основні типи 

контролю: контроль щорічних планів, прибутковості, ефективності та 

стратегічний контроль. Контролінг маркетингової діяльності. Критерії 

ефективних форм контролю. Зміст та алгоритм аналізу маркетингової 

діяльності підприємства. Маркетинговий аудит потреб клієнтів шляхом 

навчання. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти: 

РНД 1 Здобувач демонструє знання та вміння щодо аналізу середовища 

організацій, а також методів аналізу та прогнозування розвитку їх 

зовнішнього середовища. 

РНД 2 Здобувач застосовує моделі і методи розробки системи 

маркетингової стратегї з урахуванням обраної політики діяльності 

організації. 

РНДЗ Здобувач визначає структуру маркетингових підрозділів та 



 

встановлює зв’язки між структурними елементами управління 

організацією; дає оцінку особливостям створення, функціонування, 

розвитку та ліквідації даних підрозділів. 

РНД 4 Здобувач досліджує та дає оцінку необхідності розроблення системи 

маркетингових планів, проектів та програм. 

РНД5 Здобувач ефективно володіє підходами до побудови системи 

маркетингового управління організаціями різних типів в межах 

формування єдиної, ефективно функціонуючої системи управління. 

РНД 6 Здобувач формує комунікаційну стратегію у маркетинговій 

діяльності та використовує фахові знання для вирішення 

практичних ситуацій. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН1 Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний 

науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в 

непередбачуваних умовах; 

РН2 Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх 

вирішення; 

РН7 Організовувати  та  здійснювати  ефективні  комунікації  всередині  

колективу, з представниками різних професійних груп та в 

міжнародному контексті; 

РН13 Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, 

матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації 

(підрозділу). 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

 

Змістовий модуль 1. Процес маркетингового менеджменту  

Тема 1. Сутність, значення і завдання маркетингового менеджменту. Л.1,2 П.1,2 

Тема 2. Механізм маркетингового менеджменту. Л.2,3 П.2,3 

Тема 3. Організація маркетингового менеджменту. Л.4,5 П.4,5 

Тема 4. Створення маркетингових підрозділів підприємства. Л.5,6 П.5,6 

Тема 5. Маркетингове планування. Л.7,8 П.7,8 

Змістовий модуль 2. Процес маркетингового менеджменту 

Тема 6. Маркетингові стратегії. Л.8,9 П.8,9 

Тема 7. Маркетингове стратегічне планування. Л.10,11 П.10,11 

Тема 8. Маркетингове тактичне планування. Л.11,12 П.11,12 



 

Тема 9. Маркетингові програми. Л.13,14 П.13,14 

Тема 10. Контроль та аналіз маркетингової діяльності підприємства. Л.14,15 

П.14,15 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– розрахункові роботи; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. (кейси) 

НД 2. Самостійна робота 

8. Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації 

з використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, мозковий штурм, розв’язок 

ситуаційних вправ (кейсів));  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах).  

Лекції надають здобувачам основний теоретичний матеріал з питань 

маркетингового менеджменту, що є основою для самостійного навчання, а також 

сприяють розвитку у здобувачів здатності до узагальнення та критичного 

мислення через участь в дискусіях. Лекції доповнюються практичними 

заняттями, що надають студентам можливість застосовувати теоретичні знання 

на реальних прикладах. Практичні заняття сконструйовані з застосуванням 

методів практико-орієнтованого навчання, і передбачають розв’язок студентами 

кейсів на основі можливих реальних ситуацій. Самостійне навчання сприяє 

підготовці до лекцій, практичних занять, а також роботи індивідуально та в 

невеликих групах для підготовки презентацій, що будуть представлені іншим 

групам, та для виконання індивідуальних та групових ситуаційних вправ на 

практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Шкала 

оцінюванн

я ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна 

шкала 

оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе 2 (незадовільно) 35-59 



 

складання заходу 

підсумкового семестрового 

контролю 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – до 

заходу підсумкового 

семестрового контролю не 

допускається, необхідний 

повторний курс з навчальної 

дисципліни 

1-34 

 

9.2 Методи поточного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи формативного оцінювання:  

 опитування та усні коментарі викладача за його результатами; 

  настанови викладача в процесі виконання практичних завдань, рекомендації 

до виконання аналітичних завдань, побудови ментальних карт; 

 обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних практичних завдань, 

ситуаційних вправ, роботи в групах, аналітичних записок. 

9.3 Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Маркетинговий 

менеджмент» - диференційований залік. 

7. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, 

контрольна робота, захист результатів виконання індивідуальних робіт (кейсів), 

аналітично-розрахункова робота, опитування тощо. 

8. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни 

«Маркетинговий менеджмент», наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною 

«Маркетинговий менеджмент» 
Найменуван

ня заходу 

поточного 

контролю (І 

траєкторія) 

Максималь

на 

кількість 

балів за 

захід 

поточного 

контролю 

Найменування 

заходу поточного 

контролю  

(ІІ траєкторія) 

Максимальн

а кількість 

балів за захід 

поточного 

контролю 

Найменуванн

я заходу 

поточного 

контролю  

(ІІІ 

траєкторія) 

Максималь

на 

кількість 

балів за 

захід 

поточного 

контролю 

Практичне 

заняття 1 

5 Практичне 

заняття 1 

5 Практичне 

заняття 1 

5 

Практичне 

заняття 2 

5 Практичне 

заняття 2 

5 Практичне 

заняття 2 

5 

Практичне 

заняття 3 

5 Практичне 

заняття 3 

5 Контрольна 

робота (тести) 

10 

Практичне 

заняття 4 

5 Практичне 

заняття 4 

5 Індивідуальна 

робота 1 

10 

Практичне 

заняття 5 

5 Практичне 

заняття 5 

5 Індивідуальна 

робота 2 

10 



 

Практичне 

заняття 6 

5 Практичне 

заняття 6 

5 Індивідуальна 

робота 3 

10 

Практичне 

заняття 7 

5 Індивідуальна 

робота 1  

10 Залікова 

контрольна 

робота 

50 

Практичне 

заняття 8 

5 Індивідуальна 

робота 2 

10   

Практичне 

заняття 9 

5 Індивідуальна 

робота 3 

10   

Практичне 

заняття 10 

5 Індивідуальна 

науково-дослідна 

робота 

20   

Практичне 

заняття 11 

5 Модульна 

контрольна 

робота 

10   

Практичне 

заняття 12 

5 Контрольна 

робота (тести) 

10   

Індивідуаль

на робота 1 

10     

Індивідуаль

на робота 2 

10     

Контрольна 

робота 

(тести) 

10     

Всього 100 Всього 100 Всього 100 

 

 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.2 Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та 

мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

3.  Маркетинговий менеджмент: 

Навч.посібник / Під заг.ред. 

М.І.Бєлявцева. – К.: Центр навчальної 

літератури, 2006. – 407 с. 

4. Пелішенко В.П. Маркетинговий 

менеджмент. Навч. посібник - К.: Центр 

навч. літератури 2003. – 200 с. 

 

  



 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Інституціональна економіка 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу Черкаський навчально-науковий 

інститут, кафедра менеджменту та 

інформаційних технологій 

Розробник Маренич А.І., кандидат економічних 

наук, доцент, доцент кафедри 

менеджменту та інформаційних 

технологій 

Рівень вищої освіти Другий рівень вищої освіти, НРК – 8 

рівень, QF-LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – 

другий цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

15 тижнів протягом 2-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин 

становить контактна робота з 

викладачем (30 годин лекцій, 30 годин 

практичних занять), 20 годин підготовка 

та захист індивідуальної дослідницької 

роботи, 100 годин становить самостійна 

робот, атестація: диф. залік 

Мова викладання Українською мовою 

Викладач Маренич А.І., кандидат економічних 

наук, доцент, доцент кафедри 

менеджменту та інформаційних 

технологій 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни вибіркова  

Передумови для вивчення дисципліни «Глобальна економіка» 



 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів навичків 

інституційного аналізу ситуацій господарського життя, а також практичні 

вміння моделювати і прогнозувати поведінку економічних суб'єктів в певних 

інституційних рамках для прийняття ефективних управлінських рішень. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Інституціоналізм як напрям економічної думки 

Тема 1. Витоки інституціоналізму: критика класичної та неокласичної 

шкіл 

Основні положення класичної політичної економії. Історична школа: «бунт 

проти формалізму» (Ф. Ліст, Г. Шмоллер, М. Вебер). Розвиток класичної 

традиції: неокласика. Неокласична дослідницька програма: «жорстке ядро» і 

«захисна оболонка». Межі застосовності неокласичного підходу. «Старий» 

інституціоналізм (Т. Веблен, Дж. Коммонс, У. Мітчелл). Методологічний 

індивідуалізм і холізм. Спонтанна еволюція інститутів і інституціональний 

детермінізм 

Тема 2. Структура інституціональної теорії 

«Дерево» інституціоналізму. Неоінституціоналізм: критика «захисної оболонки» 

неокласики. Теорія прав власності. Теорія оптимального контракту. 

Інституційна теорія держави. Теорія суспільного вибору. Теорія інформації. 

Теорія трансакційних витрат. Нова інституціональна економіка: критика 

«жорсткого ядра» неокласики. Теорія ігор. Теорія неповної раціональності. 

Економіка контрактів. Інститути та інституціональне середовище. 

Тема 3. Роль інститутів в економіці 

Поняття інституту: трактування Т. Веблена, Дж. Коммонса, Д. Норта. Формальні 

правила і неформальні обмеження. Політичні, економічні правила і правила 

контрактації. Взаємозв'язок і проблема узгодження формальних і неформальних 

інститутів. Стійкість і мінливість інститутів. Координаційна роль інститутів. 

Концепції становлення інститутів ринкового господарства (А. Сміт, К. Маркс, 

М. Вебер, К. Поланьї, Д. Норт). 

Тема 4. Норма як основний елемент інституційного середовища 

Поняття норми. Теорія суспільного вибору: норма як результат раціонального 

вибору. Економіка контрактів: норма як передумова раціональної поведінки. 

Типи контрактів. Проблема співвідношення контрактів. Раціональність як норма 

поведінки. Соціологічний аргумент: екзогенний характер раціональності. 

Експериментальна економіка: емпіричне спростування раціональної поведінки. 

Теорія неповної раціональності: когнітивні обмеження раціонального вибору. 

Раціональність, заснована на процедурі. 

Тема 5. Природа та значення трансакційних витрат 



 

Трансакція як елемент інституційного аналізу. Класифікація трансакцій Дж. 

Коммонса. «Коузіанская революція»: облік в економічному аналізі 

трансакційних витрат (Р. Коуз). Визначення трансакційних витрат. Поведінкові 

передумови трансакційних витрат: обмежена раціональність (Г. Саймон) і 

опортунізм (О. Вільямсон). Роль інформації в сфері трансакційних витрат. 

Теорія суспільного вибору: роль витрат узгодження. Теорія угод: роль 

неоднорідності інституційного середовища. 

Класифікація трансакційних витрат: "ex ante" і "ex post". Проблема виміру 

трансакційних витрат (Г. Демсец, Д. Норт, Дж. Уолліс). Дослідження 

трансакційних витрат на мікро (О. Вільямсон) і макрорівні (Д. Норт). 

Трансакційний сектор. Фактори розширення трансакційного сектора. 

Трансакційні витрати: «тертя» в економічних системах (Я. Корнаї). Трансакційні 

витрати в українській економіці: національна специфіка. 

Тема 6. Власність в інституціональному аналізі 

Власність як інститут («правила гри»). Власність як пучок правомочностей. 

Специфікація прав власності: загальне право і романо-германське право. 

Структура прав власності: класифікація А. Оноре. Основні правові режими прав 

власності: режими приватної, державної та комунальної власності, їх переваги та 

недоліки. 

Рішення проблеми зовнішніх ефектів: А. Пігу і Р. Коуз. Актуалізація теореми 

Коуза (Дж. Стиглер). Формулювання теореми Коуза: дві  версії. Доказ теореми 

Коуза. Проблема оптимальної структури власності. Проблема специфікації прав 

власності. Проблема ненульових трансакційних витрат. Інституційний аналіз 

пострадянської приватизації 

Тема 7. Природа контрактації 

Поняття контракту. Теорія контрактних стимулів: фактор асиметричної 

інформації (Дж. Акерлоф). Проблема несприятливого відбору. Проблема 

«морального ризику». Теорія трансакційних витрат: вибір оптимального 

контракту (О. Вільямсон). Контракт про продаж. Контракт про наймання. 

Типологія контрактів: класичний, неокласичний та імпліцитний контракти. 

Тема 8. Межа між організацією і ринком 

Організація: два підходи до аналізу. Організація в широкому сенсі (О. 

Вільямсон). Три базових способу організації: ринок, ієрархія, гібридне угоду. 

Організація в вузькому сенсі (П. Девіс, Д. Норт). Порівняльна характеристика 

інституту та організації. Фактори, що визначають оптимальний розмір 

організації: специфічність активу, невизначеність, схильність сторін до ризику, 

складність угоди, ціна доступу до закону. 

Тема 9. Інституційний аналіз домашнього господарства 

Домашнє господарство як організація. Функції домашнього господарства в 

економіці. Поняття рутини. Рутинний характер діяльності домашнього 

господарства: інерційність інституціональних змін в економіці. Типологія 

домашніх господарств. Домашнє господарство в командній економіці. Домашнє 

господарство у ринковій економіці. Домашнє господарство в перехідній 

економіці. 

 



 

10. Методологічні підходи до аналізу фірми 

Неокласична теорія: фірма як «чорний ящик». Неоінституціональна теорія: 

трансакційні витрати як причина існування фірми (Р. Коуз). Проблема 

оптимального розміру фірми. Фірма як мережа контрактів (А. Алчіян, Г. 

Демсец). Підприємець як власник найбільш специфічного ресурсу фірми. 

Підприємець як суб'єкт рішення нерутинних задач (Й. Шумпетер). 

Постановка проблеми взаємовідносин принципала і агента. Способи вирішення 

проблеми принципала і агента: змагання агентів, участь агента в результати 

спільної діяльності, фірма як коаліція агентів. Вибір внутрішньофірмової 

структури як спроба вирішення проблеми принципала і агента. Унітарна 

структура. Холдингова структура. Мультідівізіонная структура. Змішана 

структура. 

Фірма: залежність від попередньої траєкторії розвитку. Організаційна культура. 

Роль рутин у функціонуванні фірми. Фактори, що визначають траєкторію 

організаційного розвитку. Основні типи фірм. Підприємство, що діє в командній 

економіці. Американська фірма. Японська фірма. Підприємство перехідного 

періоду. 

 

Змістовий модуль 2. Інституційна теорія економічної політики держави 

Тема 11. Держава як інститут 

Поняття і функції держави. Теорії виникнення держави (Т. Гоббс, Дж. Локк, А. 

Сміт, Дж. Б'юкенен, М. Олсон, Д. Норт). Типологія держав: проблема 

принципала і агента. 

«Контрактна держава». «Експлуататорських держава». Емпіричні методи оцінки 

характеру держави. 

Тема  12. Інституційні проблеми функціонування держави 

«Кордон» держави. «Провали» держави (відсутність чітких критеріїв 

ефективності діяльності, високий ступінь невизначеності результатів діяльності 

і ін.). Концепція 

«інтердепенденціі порядків»: взаємовплив економічних і політичних структур 

(В. Ойкен). Теорія суспільного вибору: модель політичного обміну (Дж. 

Б'юкенен, Г. Таллок). Проблема рентоорієнтованої поведінки. 

Тема  13. Позалегальна економіка як об'єкт інституціонального аналізу 

Позалегальний сектор економіки: проблема трактування. Ціна підпорядкування 

закону (Е. де Сото). Структура позалегальної економіки: неофіційна економіка, 

фіктивна економіка, кримінальна економіка. Методологія аналізу позалегальної 

економіки: монетарний метод, метод балансів витрат і доходів, аналіз 

зайнятості, метод технологічних коефіцієнтів, опитування, соціологічний метод. 

Порівняльний аналіз параметрів легальної, неофіційної і кримінальної угод. Ціна 

поза легальної економіки: мікроекономічний аспект. Позитивні та негативні 

наслідки функціонування позалегальної економіки: макроекономічний аспект. 

Позалегальний ринок як інституціональна структура. Кримінальна мережа. 

Проблема передбачення економічної злочинності. 

Тема 14. Механізм інституційних змін. Феномен інституціональної 

пастки. 



 

Нова економічна історія (Р. Фогель, Д. Норт). Інституційна еволюція. Залежність 

від попередньої траєкторії розвитку. Теорія ідеології: інерційність 

інституційного розвитку. Теорія суспільного вибору: проблемність 

інституціональних інновацій. Теорія ігор: поширеність норми як перешкода для 

її зміни. QWERTY-ефекти (П. Девід). 

Поняття інституціональної пастки (В. Полтерович). Бартерна пастка. Пастка 

тіньової економіки. Корупційна пастка. Способи виходи з інституціональних 

пасток: мікроекономічні заходи, швидке економічне зростання, еволюція 

громадянської  культури, системна криза 

Тема 15 Інституційні реформи. Інституційний аналіз радянської та 

пострадянської економіки 

Класифікація стратегій інституційних реформ: шокова терапія, вирощування 

інститутів, стратегія проміжних інститутів. Конгруентність і конфлікт інститутів 

(Д. Норт, В. Полтерович, А. Олійник). Вибір між шоковою терапією і 

градуалізмом. Основні інституціональні моделі становлення капіталізму (Р. 

Нурєєв). 

Вибір інституційної системи: ефективність чи стабільність. Еволюція радянської 

економіки. Інституційна конституція радянської економіки: простий 

утилітаризм, ціннісно-раціональна дія, персоніфікована довіра, проголошуваний 

легалізм. Інституційна модель поведінки виробника. Теорія конвергенції (Дж.К. 

Гелбрейт). Аналіз радянської системи прийняття рішень. 

Інституційна безперервність і стратегія «Вашингтонського консенсусу». 

Феномен тіньової економіки. Економічні суб'єкти пострадянської України: 

інституціональний аналіз. Інституційна конституція сучасної української 

економіки (В. Геєць). Стратегія проміжних інститутів для України (А. 

Гриценко). 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни: 

РНД 1 Здобувач демонструє знання щодо закономірностей 

інституціонального розвитку економіки. 

РНД 2 Здобувач застосовує понятійно-категоріальний апарат 

інституціональної економіки в професійній діяльності; 

РНД 3 Здобувач аналізує процеси і явища, що відбуваються в суспільстві; 

РНД 4 Здобувач використовує інституціональний інструментарій для 

аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища бізнесу 

(організації). 

РНД 5 Здобувач володіє навичками пошуку і використання інформації, що 

характеризує інституціональне середовище. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 



 

РН1 Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний 

науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в 

непередбачуваних умовах; 

РН2 Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх 

вирішення; 

РН9 Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та 

іноземною мовами; 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Витоки інституціоналізму: критика класичної та неокласичної шкіл. Л.1, 

П.1 

Тема 2. Структура інституціональної теорії. Л.2, П.2 

Тема 3. Роль інститутів в економіці. Л.3, П.3 

Тема 4. Норма як основний елемент інституційного середовища. Л.4, П.4 

Тема 5. Природа та значення трансакційних витрат. Л.5, П.5 

Тема 6. Власність в інституціональному аналізі. Л.6, П.6 

Тема 7. Природа контрактації. Л.7, П.7 

Тема 8. Межа між організацією і ринком. Л.8, П.8 

Тема 9. Інституційний аналіз домашнього господарства. Л.9, П.9 

Тема 10. Методологічні підходи до аналізу фірми. Л.10, П.10 

Тема 11. Держава як інститут. Л.11, П.11 

Тема 12. Інституційні проблеми функціонування держави. Л.12, П.12 

Тема 13. Позалегальна економіка як об'єкт інституціонального аналізу. Л.13, 

П.13 

Тема 14. Механізм інституційних змін. Феномен інституціональної пастки.  Л.14, 

П.14 

Тема 15. Інституційні реформи. Л.15, П.15 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– розрахункові роботи; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. (кейси) 

НД 2. Самостійна робота 

8. Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації 

з використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, мозковий штурм, розв’язок 

ситуаційних вправ (кейсів));  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах).  



 

Лекції надають здобувачам основний теоретичний матеріал з питань 

інституціональної економіки, що є основою для самостійного навчання, а також 

сприяють розвитку у здобувачів здатності до узагальнення та критичного 

мислення через участь в дискусіях. Лекції доповнюються практичними 

заняттями, що надають студентам можливість застосовувати теоретичні знання 

на реальних прикладах. Практичні заняття сконструйовані з застосуванням 

методів практико-орієнтованого навчання, і передбачають розв’язок студентами 

кейсів на основі можливих реальних ситуацій. Самостійне навчання сприяє 

підготовці до лекцій, практичних занять, а також роботи індивідуально та в 

невеликих групах для підготовки презентацій, що будуть представлені іншим 

групам, та для виконання індивідуальних та групових ситуаційних вправ на 

практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Шкала 

оцінюванн

я ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна 

шкала 

оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе 

складання заходу 

підсумкового семестрового 

контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – до 

заходу підсумкового 

семестрового контролю не 

допускається, необхідний 

повторний курс з навчальної 

дисципліни 

1-34 

 

9.2 Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Інституціональна 

економіка» - диференційований залік. 

1. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, 

контрольна робота, захист результатів виконання індивідуальних робіт (кейсів), 

аналітично-розрахункова робота, опитування тощо. 

2. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни 

«Інституціональна економіка», наведено в таблиці 4. 



 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною 

«Інституціональна економіка» 
Найменування 

заходу поточного 

контролю (І 

траєкторія) 

Максимальна 

кількість балів за 

захід поточного 

контролю 

Найменування 

заходу поточного 

контролю  

(ІІ траєкторія) 

Максимальна 

кількість балів за 

захід поточного 

контролю 

Практичне заняття 1 5 Практичне заняття 1 5 

Практичне заняття 2 5 Практичне заняття 2 5 

Практичне заняття 3 5 Контрольна робота 10 

Практичне заняття 4 5 Індивідуальна 

науково-дослідна 

робота 

30 

Практичне заняття 5 5 Залікова контрольна 

робота 

50 

Практичне заняття 6 5   

Практичне заняття 7 5   

Практичне заняття 8 5   

Практичне заняття 9 5   

Практичне заняття 

10 

5   

Практичне заняття 

11 

5   

Практичне заняття 

12 

5   

Індивідуальна 

робота 1 

10   

Індивідуальна 

робота 2 

10   

Контрольна робота 

(тести) 

10   

Всього 100 Всього 100 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.3 Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

5. Інституційні основи інноваційного розвитку 

економіки : навчальний посібник / ред. : В. Є. 

Новицький. - К. : КНТ, 2008. - 360 с. 

6. Інституційні чинники розвитку фінансового 

сектору економіки в умовах ринкової 

трансформації : монографія / ред. : В. М. Соболєв. - 

К. : УБС НБУ, 2010. - 350 с. 

 

  



 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної 

дисципліни 

Управління проектами 

Повна офіційна назва закладу 

вищої освіти 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного 

підрозділу 

Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра менеджменту та інформаційних 

технологій 

Розробник Маренич А.І., кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри менеджменту та 

інформаційних технологій 

Рівень вищої освіти Другий рівень вищої освіти, НРК – 8 

рівень, QF-LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – 

другий цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

15 тижнів протягом 2-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин 

становить контактна робота з викладачем 

(30 годин лекцій, 30 годин практичних 

занять), 20 годин підготовка та захист 

індивідуальної роботи, 100 годин 

становить самостійна робота, атестація: 

диф. залік 

Мова викладання Українською мовою 

Викладач Маренич А.І., кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри менеджменту та 

інформаційних технологій 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Вибіркова  

Передумови для вивчення 

дисципліни 

Вивчення навчальних дисциплін 

«Стратегічний менеджмент», «Менеджмент 

організацій та адміністрування» 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів компетентностей щодо 

системи теоретичних і прикладних знань з ефективного планування та реалізації 

проектів для досягнення встановлених проектних цілей та забезпечення 

очікувань стейкхолдерів. 

4. Зміст навчальної дисципліни 



 

Змістовий модуль 1. Теоретичні та методологічні засади проектного 

менеджменту 

Тема 1. Характеристика управління проектами в сучасній економіці 

Сутність проектного менеджменту та проектів. Мета, завдання, предмет і 

об'єкт навчальної дисципліни. Дефініція проектного менеджменту. Функції та 

процеси управління проектами. Поняття проекту. Класифікація проектів. Умови 

виникнення проектів. 

Життєвий цикл проектів. Сутність життєвого циклу проекту. Властивості 

життєвого циклу. Характеристика змісту та властивостей фаз, стадій і етапів 

проектного циклу. Види робіт, що виконуються на різних стадіях циклу. 

Менеджмент проектів. Сутність управління проектами. Основні вимоги і 

завдання управління проектами. Технічний та соціокультурний аспекти 

проектного менеджменту. 

Тема 2. Організація управління проектами 

Стандарти управління проектами. Огляд наявних стандартів розробки 

проектів. Види стандартів. Аналіз життєвого циклу проекту згідно зі стандартом 

РМВОК. 

Основні процеси проекту та їх взаємозв'язок. Процеси ініціації — 

прийняття рішення про початок проекту; процеси планування — формулювання 

цілей і критеріїв успіху проекту, а також розробка робочих планів щодо їх 

досягнення; процеси виконання — координація людей та інших ресурсів для 

виконання плану; процеси аналізу — визначення відповідності плану і 

виконання проекту цілям, критеріям, прийняття рішень щодо коригування; 

процеси управління — розробка дій, що коректують, узгодження цих дій, 

затвердження та застосування; процеси завершення — формалізація виконання 

проекту і підготовка проекту до систематичного завершення. 

Проектування організаційної структури управління проектами. Види та 

характеристики організаційних структур управління проектами. Функціональна 

та матрична організації. Переваги проектноорієнтованої організаційної 

структури управління. Способи переходу до проектно-орієнтованої форми 

організації. 

Розвиток організаційних структур та його тенденції. Характеристика 

рухомих і гнучких структур. Сучасні організаційні структури управління та їх 

зміст: зовнішні, горизонтальні та віртуальні структури. 

Тема 3. Команда і ключові людські фактори у проектному 

менеджменті 

Формування та розвиток команди. Огляд підходів до формування 

проектної команди. Основні характеристики проектної команди та її склад. 

Принципи формування команди. Модель формування ефективної проектної 

команди. 

Організація ефективної команди проекту. Типи проектних команд: 

спільно-взаємодіючий, спільноіндивідуальний, спільно-творчий тип. Зв'язок 

організаційних культур, управлінських форм і типів управлінської діяльності. 

Ознаки організаційної культури. Групова динаміка. Управління персоналом 

команди проекту. Основні завдання управління проектною командою. Джерела 



 

і ресурси залучення персоналу. Методи оцінки персоналу. Основні підходи до 

сприйняття персоналу команди. Особливості людських ресурсів. Мотивація 

членів та всієї проектної команди. 

Змістовий модуль 2. Практичні питання проектного менеджменту 

Тема 4. Планування змісту та структури проекту 

Методологія проектного планування. Мета і функції планування проекту. 

Зміст планових проектних робіт та вимоги щодо послідовності їх виконання. 

Методологічні підходи до проектного планування - традиційний і 

систематичний підходи, багатостадійне та багаторівневе планування. CTR- 

методологія. Інтеграція проекту. Формування інформаційної системи 

управління проектом (PMIS). 

Компоненти структуризації проекту. Сутність та зміст методології 

структуризації. Характеристика підсистем робочої структури. Основні ознаки 

робочого пакету. Витрати та їх структуризація. Матриця відповідальності та її 

розробка. 

Поєднання структур проекту. Двонапрямлена структура проекту: сутність та 

методи створення. Формування три-напрямленої структури проекту на основі 

поєднання робочої, організаційної і витратної структур. Кодування складових 

проекту. CTR-словник для середніх та великих проектів. 

Тема 5. Планування проекту у часі 

Планування послідовності робіт. Основні принципи побудови та порівняння 

ADM- та PDM-графіків. Система PERT. 

Основи сітьового планування проекту. Основна мета, завдання розробки 

сітьових графіків. Сітьова діаграма проекту. Види зв'язку у PERT-графіках. 

Методи розрахунку параметрів сітьового графіка (ранні, пізні строки 

початку і закінчення, критичний шлях, критичні та некритичні роботи, запас 

часу щодо некритичних робіт). Тривалість робіт проекту та її визначення. 

Оптимістичний, песимістичний та найімовірніший прогнозний час тривалості 

виконання робіт. Оцінка тривалості проекту на основі аналогів. Моделювання 

тривалості робіт. Оптимізація сітьового графіка, скорочення тривалості 

виконання проекту. 

Календарне планування проекту. Календарний план: сутність, завдання й 

види. Принципи та способи планування проектів у часі. Методи календарного 

планування. Діаграма Ганта (основні параметри і порядок побудови). 

Тема 6. Управління проектними витратами 

Характеристика ресурсів, що використовуватимуться в проекті. Види 

проектних витрат, методика розрахунку витрат проекту. Особливості 

планування матеріальних витрат і трудових витрат. Послідовність складання 

проектного бюджету, інвестиційний план. Розрахунок поточних витрат проекту. 

Баланс грошових потоків. 

Вибір джерел ресурсного забезпечення проекту. Вимоги до джерел 

забезпечення проекту. Ранжування джерел. Адміністрування контрактів. 

Визначення типу контракту. План залучення інвестицій (джерела проектного 

фінансування). 

Оптимізація кількості ресурсів. Планування проектних витрат і бюджету 



 

проекту в часі. Побудова та інтерпретація бананоподібної кривої. Сутність 

ресурсних гістограм, алгоритм їх побудови. Згладжування ресурсних гістограм 

за умов недостатньої кількості ресурсів. Підходи до скорочення тривалості 

проекту. Коригування строків виконання робіт з урахуванням можливості їх 

фінансування. 

Тема 7. Контроль виконання проекту 

Система контролю дотримання параметрів проекту. Контрольний цикл та 

його елементи. Інструментарій контролю проектів. Контролювання 

календарних планів та бюджетів підрозділів. Звітність у системі контролю 

(завдання, принципи побудови, форми подання). 

Методи контролю реалізації проекту. Контрольні дати та показники. Цільові 

плани. Система контролю «витрати-графік» (C/SCS). Проекти в 

контрольованому середовищі (PRINCE), моніторинг витрат проекту в часі. 

Тема 8. Управління ризиками проекту 

Поняття та загальні принципи аналізу ризиків. Поняття невизначеності, 

сутність ризику. Фактори впливу на ризики та їх динаміку. Загальні принципи 

аналізу ризиків. Послідовність етапів процесу аналізу ризиків. 

Визначення та оцінка потенційних ризиків. Оцінка ймовірності настання 

ризикової події. Визначення рівня ризику. Методи визначення рівня ризику. 

Визначення робіт щодо запобігання ризику. Методи зниження рівня ризику. 

Вплив ризиків на інші процеси управління. Розробка плану управління ризиком. 

Тема 9. Управління якістю проектів 

 Поняття та загальні принципи аналізу якості проектів. Концепція 

управління якістю проектів. Фактори якості проектів.  Норми і стандарти якості 

робіт. 

Управління забезпеченням якості проекту. Основні елементи та функції 

управління якістю проекту. 

Контроль якості проекту. Заходи програми контролю якості проекту. 

Тема 10. Втілення результатів проекту. 

Аналіз результатів системи проектування. Причини та варіанти припинення 

проектної діяльності. 

Дослідження та прогнозування ефективності проектної діяльності. Звіт про 

проектну діяльність. Завдання при закінченні проектної діяльності. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти: 

РНД 1 Здобувач вибирає та використовує необхідний науковий, методичний 

і аналітичний інструментарій для управління проектами з метою 

забезпечення конкурентоспроможності компанії;  

РНД 2 Здобувач визначає цілі проекту, розробляє статут проекту та інші 

документи стадії ініціації, презентує стратегію виконання проекту 

його стейкхолдерам з використанням ефективних презентаційних 

навичок; 

РНДЗ Здобувач ідентифікує витрати на виконання проекту, формує бюджет 

проекту, програми; приймає обґрунтовані рішення у сфері 

менеджменту проектів; 



 

РНД 4 Здобувач формує комплексний план управління проектом, 

збалансований з урахуванням проектних обмежень, використовуючи 

відповідні інструменти; 

РНД5 Здобувач обирає найбільш адекватну організаційну структуру і 

систему мотивації проектної команди з врахуванням особливостей 

проекту; 

РНД 6 Здобувач оцінює статус проекту на контрольну дату, визначає 

причини виявлених проблем і розробляє необхідні коригувальні 

заходи.  

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН1 Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний 

науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління 

в непередбачуваних умовах; 

РН 3 Проектувати ефективні системи управління організаціями; 

РН 4 Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати 

підприємницькі ідеї; 

РН7 Організовувати  та  здійснювати  ефективні  комунікації  всередині  

колективу, з представниками різних професійних груп та в 

міжнародному контексті; 

 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

1. Характеристика управління проектами в сучасній економіці. Л. 1,2 П. 1,2 

2. Організація управління проектами. Л. 3,4 П. 3,4 

3. Команда і ключові людські фактори у проектному менеджменті. Л. 5 П. 5 

4. Планування змісту та структури проекту. Л. 6,7 П. 6,7 

5. Планування проекту у часі. Л. 7,8 П. 7,8 

6. Управління проектними витратами. Л. 9,10 П. 9,10 

7. Контроль виконання проекту. Л. 10,11 П. 10,11 

8. Управління ризиками проекту. Л. 12,13 П. 12,13 

9. Управління якістю проектів. Л. 13,14 П. 13,14 

10. Втілення результатів проекту. Л. 15 П. 15 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– розрахункові роботи; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. (кейси) 

НД 2. Самостійна робота 

8. Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації 

з використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, мозковий штурм, розв’язок 

ситуаційних вправ (кейсів));  



 

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах).  

Лекції надають здобувачам основний теоретичний матеріал з питань управління 

проектами, що є основою для самостійного навчання, а також сприяють розвитку 

у здобувачів здатності до узагальнення та критичного мислення через участь в 

дискусіях. Лекції доповнюються практичними заняттями, що надають студентам 

можливість застосовувати теоретичні знання на реальних прикладах. Практичні 

заняття сконструйовані з застосуванням методів практико-орієнтованого 

навчання, і передбачають розв’язок студентами кейсів на основі можливих 

реальних ситуацій. Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, 

практичних занять, а також роботи індивідуально та в невеликих групах для 

підготовки презентацій, що будуть представлені іншим групам, та для виконання 

індивідуальних та групових ситуаційних вправ на практичних заняттях, участі в 

них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 
Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе 

складання заходу підсумкового 

семестрового контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – до заходу 

підсумкового семестрового 

контролю не допускається, 

необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 

1-34 

 

9 Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Управління 

проектами» - диференційований залік. 

3. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, 

контрольна робота, захист результатів виконання індивідуальних робіт, 

розрахункові роботи, опитування тощо. 

4. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни 

«Управління проектами», наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною 

«Управління проектами» 
Найменуван

ня заходу 

поточного 

контролю (І 

Максималь

на 

кількість 

балів за 

Найменування 

заходу поточного 

контролю  

(ІІ траєкторія) 

Максимальн

а кількість 

балів за захід 

поточного 

Найменуванн

я заходу 

поточного 

контролю  

Максималь

на 

кількість 

балів за 



 

траєкторія) захід 

поточного 

контролю 

контролю (ІІІ 

траєкторія) 

захід 

поточного 

контролю 

Практичне 

заняття 1 

5 Практичне 

заняття 1 

5 Практичне 

заняття 1 

5 

Практичне 

заняття 2 

5 Практичне 

заняття 2 

5 Практичне 

заняття 2 

5 

Практичне 

заняття 3 

5 Практичне 

заняття 3 

5 Контрольна 

робота (тести) 

10 

Практичне 

заняття 4 

5 Практичне 

заняття 4 

5 Індивідуальна 

робота 1 

10 

Практичне 

заняття 5 

5 Практичне 

заняття 5 

5 Індивідуальна 

робота 2 

10 

Практичне 

заняття 6 

5 Практичне 

заняття 6 

5 Індивідуальна 

робота 3 

10 

Практичне 

заняття 7 

5 Індивідуальна 

робота 1  

10 Залікова 

контрольна 

робота 

50 

Практичне 

заняття 8 

5 Індивідуальна 

робота 2 

10   

Практичне 

заняття 9 

5 Індивідуальна 

робота 3 

10   

Практичне 

заняття 10 

5 Індивідуальна 

робота 4 

10   

Практичне 

заняття 11 

5 Модульна 

контрольна 

робота 

10   

Практичне 

заняття 12 

5 Контрольна 

робота (тести) 

20   

Індивідуаль

на робота 1 

10     

Індивідуаль

на робота 2 

10     

Індивідуаль

на робота 3 

10     

Всього 100 Всього 100 Всього 100 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.4 Засоби навчання ЗН1. Мультимедійна  та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

1. Управління проектами: процеси планування 

проектних дій: підручник / І.В. Чумаченко, В.В. 

Морозов, Н.В. Доценко, А.М. Чередниченко. – К.: 

КРОК, 2014. – 673 с.  

2. Управління проектами : Навч.посібник / заг.ред. 

М.І.Бєлявцева. – К.: Центр навчальної літератури, 

2006. – 407 с. 

 

 



 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва 

навчальної 

дисципліни 

Управління бізнесом 

Повна 

офіційна 

назва 

закладу 

вищої освіти 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва 

структурног

о підрозділу 

Черкаський навчально-науковий інститут,кафедра менеджменту 

та інформаційних технологій 

Розробник 

Колодій Сергій Юрійович, доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри  

менеджменту та інформаційних технологій  

Рівень вищої 

освіти 

Другий рівень вищої освіти, НРК – 8 рівень, QF-LLL – 7 рівень, 

FQ-EHEA – другий цикл 

Семестр 

вивчення 

навчальної 

дисципліни 

15 тижнів протягом 2-го семестру 

 

Обсяг 

навчальної 

дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів ЄКТС, 180 годин, з яких 

60 годин становить контактна робота з викладачем (30 годин 

лекцій, 30 годин практичних занять), 20 годин підготовка та 

захист індивідуальної дослідницької роботи, 100 годин становить 

самостійна робот, атестація: екзамен 

Мова 

викладання 
Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус 

дисципліни 

Вибіркова навчальна дисципліна для освітньої програми 

«Менеджмент» 

Передумови 

для вивчення 

дисципліни 

Вивчення дисциплін: «Менеджмент організацій та 

адміністрування», УБС-студія «Управління людськими 

ресурсами». 



 

Додаткові 

умови 
Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є досягнення студентами сучасного 

конструктивного, фундаментального мислення та системи спеціальних знань у 

галузі глобальної економіки, формування у студентів розуміння механізмів 

функціонування глобальних ринків, а також набуття практичних навичок аналізу 

динаміки глобальних економічних показників. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. Бізнес, його організаційно-правові форми та 

управління 

Тема 1. Основи підприємництва 
Етимологічний аналіз термінів «бізнес» і «підприємництво». 

Соціально-економічна природа бізнесу. Моделі підприємницького бізнесу. 

Підприємництво як сучасна форма господарювання. Основні принципи 

підприємництва. Обмеження в здійсненні підприємницької діяльності. 

Організаційні форми підприємницької діяльності, їхні переваги і недоліки. 

Основні форми підприємництва в економічно розвинутих країнах. Особливості 

організації підприємницької діяльності в економічно розвинутих країнах. 

Тема 2. Зміст функцій управління бізнесом 
Аналіз інформації про бізнес. Виявлення резервів підвищення ефективності 

бізнесу. Різноманітне планування бізнесу. Економічна оцінка варіантів плану. 

Вибір планово-управлінського рішення. Мотивація підприємницької діяльності. 

Оперативно-виробниче планування. Контроль виконання рішень в бізнесі. 

Координація діяльності в бізнесі. Моніторинг виробничо-господарської 

діяльності підприємства. Оцінка відхилень від плану. 

Тема 3. Малий бізнес 
Значення і види малого підприємництва. Роль та функції малого 

підприємництва. Специфічні функції малого підприємництва. Переваги малого 

бізнесу порівняно з великим виробництвом. Перспективність підприємств 

малого бізнесу. Шляхи утворення малих підприємств. Економічна діяльність 

малого підприємства. Державна підтримка малого бізнесу. Форми підтримки і 

захисту інтересів малих підприємств в Україні. Підтримка малого бізнесу за 

кордоном. Сучасні тенденції розвитку малого та середнього бізнесу в Україні. 

Проблеми малого бізнесу в Україні та шляхи їх подолання. Основні причини 

гальмування розвитку малого підприємництва в Україні. 

 

Змістовний модуль 2. Координація бізнесу, витрати та результати 

функціонування 

Тема 4. Організація і розвиток власної справи. 



 

Початковий етап створення власного підприємства. Основні складові рішення 

щодо створення власної справи. Вимоги до вибору виду діяльності. Види 

бізнесової діяльності у сферах господарської діяльності. Розробка 

техніко-економічне обґрунтування (ТЕО). Показники, що застосовуються для 

підготування рішення про доцільність вкладення засобів. Документальне 

оформлення підприємницької діяльності: Статут підприємства, засновницький 

(установчий) договір. Проведення державної реєстрації. Керування створеним 

підприємством. Припинення діяльності підприємств бізнесу. Скасування 

державної реєстрації. 

Тема 5. Планування в бізнесі, зміст та порядок розробки бізнес-плану. 
Планування в бізнесі. Вимоги до бізнес-плану. Призначення, цілі, функції й 

завдання бізнес-плану. Зміст і структура бізнес-плану: титульний аркуш, зміст, 

резюме, галузь, фірма та її продукція, дослідження ринку продукції та послуг, 

план і стратегія маркетингу, план виробництва продукції, 

організаційно-юридичний план, фінансовий план, оцінювання і страхування 

ризиків, додатки. Складові бізнес-плану за стандартами BFM Group Ukraine. 

Тема 6. Зовнішнє середовище господарювання підприємства 
Вплив зовнішнього середовища на діяльність підприємства. Сутність 

мікросередовища і макросередовища господарювання та їхні основні складові. 

Класифікація чинників макросередовища, які впливають на діяльність 

підприємств. Діагностика і оцінка основних чинників макросередовища: рівень 

та темпи інфляції, коливання курсу національної валюти відносно валют інших 

держав, умови одержання кредиту, процентна банківська ставка, темпи 

економічного зростання, чинники законодавчого та 

адміністративного  характеру,соціальні, технологічні, екологічні 

чинники.  Ринкове середовище господарювання підприємства. 

Тема 7. Оцінка ефективності інвестицій в створення і розвиток бізнесу 
Умови порівняння витрат і результатів підприємницького проекту. Абсолютна, 

абсолютно-порівняльна і порівняльна ефективність інвестицій. Показники 

ефективності інвестиційних вкладень. Найпростіші методи економічної оцінки 

проектів і сфера їх можливого застосування.  

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни: 
Код Заплановані результати навчання за навчальною дисципліною 

РНД 1 Студент демонструє знання загальних законів, методів та принципів управління в 

конкретних проблемних ситуаціях 

РНД 2 Студент розробляє стратегію розвитку підприємства в умовах необхідності 

підвищення ефективності бізнесу 

РНД 3 Студент створює нову ідею або ж пропозицію альтернативних шляхів розв’язання 

проблем організації, що опинилась в умовах невизначеності 

РНД 4 Студент обирає критерії та складає судження про об’єкт на підставі обраних доказів 

з метою побудови ефективних комунікаційних мереж в організації  

РНД 5 Студент дає оцінку сучасним системам мотивації зарубіжних та вітчизняних 

підприємств на підставі практичного застосування основних положень змістовних 

та процесуальних теорій мотивації 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/BFM_Group


 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН2 Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх 

вирішення 

РН3  Проектувати ефективні системи управління організаціями 

РН4 Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати 

підприємницькі ідеї 

РН5 Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному 

розрізах 

РН6 Мати  навички  прийняття,  обґрунтування  та  забезпечення  реаліз

ації  управлінських  рішень  в  непередбачуваних  умовах,  врахову

ючи  вимоги  чинного законодавства, етичні  міркування та 

соціальну відповідальність 

 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Основи підприємництва. Л.1-2, ПР.1-2 

Тема 2. Зміст функцій управління бізнесом. Л.3, ПР.3-4 

Тема 3. Малий бізнес. Л.4-5, ПР.5-6 

Тема 4. Організація і розвиток власної справи. Л.6-7, ПР.7-8 

Тема 5. Планування в бізнесі, зміст та порядок розробки бізнес-плану. Л.8-10, ПР.9-10 

Тема 6. Зовнішнє середовище господарювання підприємства. Л.11-12, ПР.11-13 

Тема 7. Оцінка ефективності інвестицій в створення і розвиток бізнесу. Л.13-15, 

ПР.14-15 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

 мультимедійні презентації; 

 завдання аналітичного-оглядового характеру; 

 розрахункові роботи; 

 кейс-стаді; 

 ділові ігри; 

 індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

МН1. Інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації 

з використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. Практичні заняття (навчальні дискусії, мозковий штурм, розв’язок 

ситуаційних вправ, підготовка аналітичних записок, ментальні карти, розв’язок 



 

проблемних ситуацій на основі використання метода «шість капелюхів»);  

МН3. Самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань глобальної 

економки, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти, а 

також сприяють розвитку в студентів критичного мислення через участь в 

дискусіях (РНД 1-2, РН 2-3). Лекції доповнюються практичними заняттями, що 

надають студентам можливість застосовувати теоретичні знання на реальних 

прикладах. Практичні заняття сконструйовані з застосуванням методів 

практико-орієнтованого навчання, і передбачають розв’язок студентами кейсів 

на основі реальних даних компаній, а також ділові ігри з аналізу глобальних 

ринків (результати навчання РНД 2-4). Самостійне навчання сприяє підготовці 

до лекцій, практичних занять, а також роботи в невеликих групах для підготовки 

презентацій, що будуть представлені іншим групам, та для виконання 

індивідуальних та групових ситуаційних вправ на практичних заняттях, участі в 

бізнес-іграх тощо (РНД 3-5, РН4-6). 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 75-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе 

складання заходу підсумкового 

семестрового контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – до заходу 

підсумкового семестрового 

контролю не допускається, 

необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 

1-34 

 

9.2 Методи оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи формативного оцінювання:  

 опитування та усні коментарі викладача за його результатами; 

  настанови викладача в процесі виконання практичних завдань, рекомендації до 

виконання аналітичних завдань, побудови ментальних карт, реалізації 

проблемних ситуацій на основі метода «шість капелюхів»; 

 обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних практичних завдань, 

ситуаційних вправ, роботи в групах, розв’язку кейсів. 

Сумативне оцінювання включає: 



 

1. Підсумковий контроль за навчальною дисципліною, який визначений 

навчальним планом та освітньою програмою у формі екзамену.  

2. Проміжний контроль знань студентів (оцінювання роботи в малих групах, 

індивідуальних завдань, розв’язку кейсів, участі в бізнес-іграх, участь у 

дискусіях тощо). 
Заходи 

контролю  

(Траєкторія 1) 

Максимальна 

кількість балів 

Заходи контролю  

(Траєкторія 2) 

Максимальна 

кількість балів 

Практичне 

заняття 1 

3 Практичне заняття 1 3 

Практичне 

заняття 2 

3 Практичне заняття 2 3 

Практичне 

заняття 3 

3 Практичне заняття 3 3 

Практичне 

заняття 4 

3 Практичне заняття 4 3 

Практичне 

заняття 5 

3 Практичне заняття 5 3 

Практичне 

заняття 6 

3 Індивідуальна робота (кейс) 

1 

10 

Практичне 

заняття 7 

3 Індивідуальна робота 2 10 

Практичне 

заняття 8 

3 Аналітично-розрахункова 

робота 

10 

Практичне 

заняття 9 

3 Контрольна робота (тести) 5 

Практичне 

заняття 10 

3   

Індивідуальна 

робота 1 

10   

Індивідуальна 

робота 2 

10   

Екзамен 50  50 

Всього 100 Всього 100 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

1. Засоби 

навчання 

ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 

Інформацій

не та 

навчально- 

методичне 

забезпечен

ня 

1. В.В. Нетепчук. Управління бізнес-процесами: Навч. посібник. – 

Рівне: НУВГП, 2014. – 158 с. 

2. Основи бізнесу: навчальний посібник / Доброва Н.В., Осипова 

М.М. – Одеса: Бондаренко М. О., 2018. – 305 с. 

3. Управлння розвитком компанії: навч. посіб. / В.А. Верба, О.М. 

Гребешкова. – К.: КНЕУ, 2011. – 482 с. 

4. Питер Ф. Друкер. Задачи менеджмента в XXI веке. – М. : Вильямс, 

2000. – 270 с. 

5. Роббинс С.П. Менеджмент / С.П. Робинс, М. Коултер: перев.. с 



 

англ.. О.В. Медвідь; под. ред.. И.Н.Герчиковой. – 7-е узд. Перераб. 

– М.: Изд. Дом «Вильямс», 2007. – 880 с. 

 

  



 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної 

дисципліни 
Інформаційне управління 

Повна офіційна назва 

закладу вищої освіти 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва 

структурного 

підрозділу 

Черкаський навчально-науковий інститут,кафедра 

менеджменту та інформаційних технологій 

Розробник 

Колодій Сергій Юрійович, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри  

менеджменту та інформаційних технологій  

Рівень вищої освіти 
Другий рівень вищої освіти, НРК – 8 рівень, QF-LLL – 

7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл 

Семестр вивчення 

навчальної дисципліни 

15 тижнів протягом 2-го семестру 

 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів ЄКТС, 180 

годин, з яких 60 годин становить контактна робота з 

викладачем (30 годин лекцій, 30 годин практичних 

занять), 20 годин підготовка та захист індивідуальної 

дослідницької роботи, 100 годин становить самостійна 

робот, атестація: екзамен 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна для освітньої 

програми «Менеджмент» 

Передумови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисциплін: «Менеджмент організацій та 

адміністрування» 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є досягнення студентами сучасного 



 

конструктивного, фундаментального мислення та системи спеціальних знань у є 

забезпечення у здобувачів вищої освіти – майбутніх фахівців необхідними 

знаннями та практичними навичками в галузі інформаційного управління, 

зокрема надання: широкого бачення ролі та місця комп’ютерних технологій у 

різноманітних напрямах людської діяльності, науці та освіті; розуміння основ 

сучасних інформаційного менеджменту та тенденцій їх розвитку; навичок участі 

в розробці інформаційного середовища професійної діяльності;. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовний модуль І. Теоретичні основи інформаційного управління 

Тема 1. Теоретичні основи інформаційного управління 
Джерела та еволюція розвитку інформаційного управління. Інформаційне 

управління: понятійний базис, структура, складові, властивості, класифікація, 

інструментарій, види. 

Поняття інформації та інформаційного процесу. Види інформації та одиниці 

її виміру та представлення. Властивості інформації. Економічна інформація та її 

властивості. Структуризація та формалізоване подання інформації. Методи 

класифікації та кодування інформації. 

Поняття алгоритму, способи подання алгоритмів, основні алгоритмічні 

конструкції, побудова блок-схем алгоритмів. Одиниці вимірювання та 

зберігання даних. 

Тема 2. Апаратне та програмне забезпечення інформаційного управління 
Технічні засоби інформаційного управління. Загальна характеристика 

комп’ютерної техніки (історія розвитку, покоління, класифікація). Арифметичні 

та логічні основи і принципи роботи комп’ютерної техніки (системи числення, 

основи булевої алгебри, мінімізація логічних функцій за допомогою 

алгебраїчних перетворень). Архітектура та основні функціональні 

характеристики сучасних комп’ютерів.  

Системи і технології збереження даних: поняття, основні елементи, типи, 

пристрої, перспективні технології. Сучасні центри збереження та обробки даних 

(Data-центри). 

Тема 3. Інтернет та мережеві технології 
Поняття протоколу, методи передачі, класифікація мереж, еталонна модель 

OSI (модель взаємодії відкритих систем). Топології комп’ютерних мереж. 

Мережне обладнання. Мережне програмне забезпечення. Протоколи TCP/IP. 

Протокол передачі файлів FTP.  

Локальні комп’ютерні мережі, особливості їх побудови та існуючі 

архітектури, системні засоби обміну інформацією в локальних мережах.  

Глобальна комп’ютерна мережа Інтернет, її організація та структура. 

Доменна система імен та її структура (Domain Name System, DNS). 

WordWideWeb: основні поняття, принципи роботи, проблеми та майбутній 

розвиток. Електронна пошта. Навігація в WWW. Пошук інформації в Інтернеті. 

Пошукові сервери. Соціальні мережі. Хмарні технології. 

 

Змістовний модуль ІІ. Інформаційне управління обробки електронної 



 

інформації 

Тема 4. Інформаційна безпека та захисту інформації 
Поняття та основні складові інформаційної безпеки. Класифікація загроз та 

вразливостей. Огляд сучасних міжнародних стандартів з інформаційної безпеки. 

Методи і засоби захисту інформації та інформаційного управління: 

організаційно-правові; інженерно-технічні; криптографічні; програмні та 

програмно-апаратні. Особливості захисту інформації у відкритих системах. 

Технології захисту конфіденційної інформації від внутрішніх загроз IPC 

(Information Protection and Control): технологія контролю технічних каналів 

витоку інформації DLP (Data Leak Prevention); технології шифрування 

інформаційних носіїв; технологія контролю доступу до додатків, мережі і 

даним.  

Характеристика комп’ютерних вірусів та антивірусних програм захисту 

інформації. Технології резервного копіювання як засіб захисту інформації. 

Огляд програмних засобів резервного копіювання інформації.  

Тема 5. Інтернет речей (Internet of things - IoT) та хмарні обчислення (Cloud 

computing) 
Інформаційне управління: зміна балансу капіталізації в світі за останні 10 

років. Приклади найбільш «дорогих» стартапів. Інтернет речей (IoT, Internet of 

Things): 4 промислова революція. Основні положення Інтернету речей: 

технологія міжмашинної взаємодії (machine-to-machine, M2M). Інтернет всього. 

Елементи інтернету всього. Хмарні сервіси. Підключення непідключеного. 

Технологія айтрекингу.  

Тема 6. Основи систем управління базами даних 
Основні поняття баз даних та управління ними; архітектура системи баз 

даних; основи реляційних баз даних; основи мови запитів SQL. Моделі даних. 

Реляційна модель бази даних, основи реляційної алгебри. Проектування баз 

даних: функціональні залежності, нормальні форми, загальна схема процедури 

нормалізації, семантичне моделювання (модель «сутність/зв'язок», ER-моделі). 

Характеристика об’єктних, об’єктно-орієнтованих, багатовимірних, 

розподілених баз даних. 

Сховища даних: поняття, складові, види. Проектування структури сховищ 

даних. Інтеграція даних: проблеми, характеристики, методи, технології. Засоби 

створення сховищ даних. Огляд сучасних систем управління базами та 

сховищами даних. 

Неструктуровані дані: спеціалізовані системи управління; технологія 

інтелектуального аналізу даних (data mining). Проблеми інтеграції обробки 

структурованих і неструктурованих даних. 

Тема 7. Графічні, мультимедійні та веб-технології представлення 

інформації 
Комп’ютерна графіка. Мультимедіа. Анімація. Типи комп’ютерної графіки, 

яка використовується у бізнесі. Графічні послуги локальних мереж.  

Поняття WEB-дизайну. Характеристика інструментів WEB-дизайну: 

графічні редактори, мова гіпертекстової розмітки HTML. Створення 

WEB-документів на мові гіпертекстової розмітки HTML: завдання заголовків та 



 

розділів документів, абзаців, з’єднання з іншими документами. URL – Uniform 

Resource Locator. Звернення до певних розділів інших документів. Створення 

внутрішніх та зовнішніх гіперпосилань. Додаткові можливості форматування: 

списки, нумеровані та марковані списки, списки визначень, вкладені списки. 

Створення авторського стилю редагування: цитати, адреси, стилі, переривання 

рядка, горизонтальні лінії, внутрішні та зовнішні рисунки, звуки та анімація, 

накладення різних стилів. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Здобувач демонструє знання теоретичних основ 

інформаційного управління, інформаційної безпеки та 

захисту інформації; 

РНД 2 Здобувач володіє вмінням застововувати інтернет та 

мережеві технології для управління бізнесом, 

апаратного та програмного забезпечення 

інформаційного управління; 

РНД 3 Здобувач аналізує та прогнозує напрями використання 

методів та інтсрумнтів інформаційного управління в 

умовах четвертої промислової революції, розвитку 

інтернету речей, інформаційно-комунікативних 

технологій, управління базами даних; 

РНД 4 Здобувач обирає інтрументи управління організацією, 

що пов’язані з широким застосуванням графічних, 

мультимедійних та веб-технологій представлення та 

управління інформацією; 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН3  Проектувати ефективні системи управління 

організаціями 

РН8 Застосовувати спеціальне програмне забезпечення та 

інформаційні системи для вирішення задач управління 

організацією 

РН13 Вміти планувати і здійснювати інформаційне, 

методичне, матеріальне, фінансове та кадрове 

забезпечення організації (підрозділу) 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 



 

Тема 1. Теоретичні основи інформаційного управління. Л.1-2, ПР.1-2 

Тема 2. Апаратне та програмне забезпечення інформаційного управління. Л.3, ПР.3-4 

Тема 3. Інтернет та мережеві технології. Л. 4-5, ПР. 5-6 

Тема 4. Інформаційна безпека та захисту інформації. Л.6-7, ПР.7-8 

Тема 5. Інтернет речей (Internet of things - IoT) та хмарні обчислення (Cloud computing). 

Л.8-10, ПР.9-10 

Тема 6. Основи систем управління базами даних. Л.11-12, ПР.11-13 

Тема 7. Графічні, мультимедійні та веб-технології представлення інформації. Л.13-15, 

ПР.14-15 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

 мультимедійні презентації; 

 завдання аналітичного-оглядового характеру; 

 розрахункові роботи; 

 кейс-стаді; 

 ділові ігри; 

 індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

МН1. Інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації 

з використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. Практичні заняття (навчальні дискусії, мозковий штурм, розв’язок 

ситуаційних вправ, підготовка аналітичних записок, ментальні карти, розв’язок 

проблемних ситуацій на основі використання метода «шість капелюхів»);  

МН3. Самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань глобальної 

економки, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти, а 

також сприяють розвитку в студентів критичного мислення через участь в 

дискусіях (РНД 1-2, РН 3). Лекції доповнюються практичними заняттями, що 

надають студентам можливість застосовувати теоретичні знання на реальних 

прикладах. Практичні заняття сконструйовані з застосуванням методів 

практико-орієнтованого навчання, і передбачають розв’язок студентами кейсів 

на основі реальних даних компаній, а також ділові ігри з аналізу глобальних 

ринків (результати навчання РНД 2-4). Самостійне навчання сприяє підготовці 

до лекцій, практичних занять, а також роботи в невеликих групах для підготовки 

презентацій, що будуть представлені іншим групам, та для виконання 

індивідуальних та групових ситуаційних вправ на практичних заняттях, участі в 

бізнес-іграх тощо (РНД 3-4, РН8, 13). 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 



 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 75-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе 

складання заходу підсумкового 

семестрового контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – до заходу 

підсумкового семестрового 

контролю не допускається, 

необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 

1-34 

 

9.2 Методи оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи формативного оцінювання:  

 опитування та усні коментарі викладача за його результатами; 

  настанови викладача в процесі виконання практичних завдань, рекомендації до 

виконання аналітичних завдань, побудови ментальних карт, контрольні 

завдання; 

 обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних практичних завдань, 

ситуаційних вправ, роботи в групах, розв’язку кейсів. 

Сумативне оцінювання включає: 

1. Підсумковий контроль за навчальною дисципліною, який визначений 

навчальним планом та освітньою програмою у формі екзамену.  

2. Проміжний контроль знань студентів (оцінювання роботи в малих групах, 

індивідуальних завдань, розв’язку кейсів, участі в бізнес-іграх, участь у 

дискусіях тощо). 
Заходи 

контролю  

(Траєкторія 1) 

Максимальна 

кількість балів 

Заходи контролю  

(Траєкторія 2) 

Максимальна 

кількість балів 

Практичне 

заняття 1 

3 Практичне заняття 1 3 

Практичне 

заняття 2 

3 Практичне заняття 2 3 

Практичне 

заняття 3 

3 Практичне заняття 3 3 

Практичне 

заняття 4 

3 Практичне заняття 4 3 

Практичне 

заняття 5 

3 Практичне заняття 5 3 

Практичне 

заняття 6 

3 Індивідуальна робота (кейс) 

1 

10 

Практичне 3 Індивідуальна робота 2 10 



 

заняття 7 

Практичне 

заняття 8 

3 Аналітично-розрахункова 

робота 

10 

Практичне 

заняття 9 

3 Контрольна робота (тести) 5 

Практичне 

заняття 10 

3   

Індивідуальна 

робота 1 

10   

Індивідуальна 

робота 2 

10   

Екзамен 50  50 

Всього 100 Всього 100 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

1. Засоби навчання 

ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та 

навчально- методичне 

забезпечення 

1. В.В. Нетепчук. Управління бізнес-процесами: Навч. 

посібник. – Рівне: НУВГП, 2014. – 158 с. 

2. Основи бізнесу: навчальний посібник / Доброва Н.В., 

Осипова М.М. – Одеса: Бондаренко М. О., 2018. – 305 

с. 

3. Управлння розвитком компанії: навч. посіб. / В.А. 

Верба, О.М. Гребешкова. – К.: КНЕУ, 2011. – 482 с. 

4. Питер Ф. Друкер. Задачи менеджмента в XXI веке. – 

М. : Вильямс, 2000. – 270 с. 

5. Роббинс С.П. Менеджмент / С.П. Робинс, М. Коултер: 

перев.. с англ.. О.В. Медвідь; под. ред.. 

И.Н.Герчиковой. – 7-е узд. Перераб. – М.: Изд. Дом 

«Вильямс», 2007. – 880 с. 

 


