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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

УБС СТУДІЯ «УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни УБС студія «Управління людськими 

ресурсами» 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу Черкаський навчально-науковий 

інститут, кафедра менеджменту та 

інформаційних технологій 

Розробник Кочума І. Ю., кандидат економічних 

наук, доцент, завідувач 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: диф. залік 

Мова викладання Українською мовою 

Викладач Кочума І. Ю., кандидат економічних 

наук, доцент, завідувач кафедри 

менеджменту та інформаційних 

технологій 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова  

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 



Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування системного уявлення щодо 

завдань, цінностей, принципів, інструментів і методів управління людськими 

ресурсами та набуття вмінь і навичок їх використання з метою реалізації 

стратегічних цілей організації. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Модуль 1 Теоретичні і методологічні основи управління людськими 

ресурсами 

Тема 1. Поняття і система управління людськими ресурсами 

Персонал як основний фактор конкурентоспроможності будь-якої 

організації. Еволюція підходів до управління людськими ресурсами. Наукові 

концепції управління людськими ресурсами: наукове управління працею 

(класична) школа, школа людських відносин і поведінкових наук, теорія 

прийняття рішень та кількісний підхід (емпірична школа), системний і 

ситуаційний підходи (школа соціальних систем, теорія стратегічного 

менеджменту і людських ресурсів, теорія сталого розвитку та глобального 

менеджменту. Основні етапи розвитку вітчизняної теорії управління людськими 

ресурсами Характеристика управління людськими ресурсами. Мета та основні 

риси сучасної системи управління людськими ресурсами. Відмінності системи 

управління людськими ресурсами та управління персоналом. Основні елементи 

системи управління людськими ресурсами. Основні висхідні та нормативні 

документи системи управління людськими ресурсами.  

Тема 2. Стратегія управління людськими ресурсами та кадрова 

політика  

Сутність, основні риси та складові стратегії управління людськими 

ресурсами організації (HR-стратегії). Необхідні умови розробки успішної 

HR-стратегії. Взаємозв'язок стратегії організації з HR-стратегією та її окремими 

елементами. Зв'язок HR стратегії з основними стратегічними напрямками роботи 

організації.  

Сутність кадрової політики та її місце в системі управління людськими 

ресурсами. Цілі кадрової політики та альтернативні варіанти їх досягнення. 

Основні напрями кадрової політики та чинники, що її визначають. Принципи 

формування кадрової політики, орієнтири та критерії її ефективності.  

Типи кадрової політики: пасивний і активний, відкритий і закритий. Основні 

підходи, що лежать в основі формування кадрової політики (гуманістичний та 

технократичний). Особливості кадрової політики в різних стратегіях організації, 

зокрема в залежності від життєвого циклу. Антикризова кадрова політика: 

напрямки, типи та особливості на різних стадіях кризи. Практичні дії з розробки 

та реалізації HR-стратегій та кадрової політики організації.  

 



3. Організаційне проектування в системі управління людськими 

ресурсами в організації 

Поняття організаційного проектування системи управління людськими 

ресурсами. Методи побудови системи управління людськими ресурсами. 

Підходи до визначення місця розташування служби управління людськими 

ресурсами в системі управління організацією. Організаційна структура служби 

управління людськими ресурсами. Підходи до структуризації служб управління 

людськими ресурсами. 

Процес проектування системи управління людськими ресурсами. 

Документаційне забезпечення процесу проектування системи управління 

людськими ресурсами. Функції служби управління людськими ресурсами 

Тема 4. Оцінка ефективності системи управління людськими ресурсами 

організації 

Аудит людських ресурсів. Інформаційне забезпечення системи управління 

людськими ресурсами. Комунікації в системі інформаційного забезпечення. 

Дослідження в сфері управління людськими ресурсами.  

Оцінка та вимірювання ефективності управління людськими ресурсами: 

сутність, значення, специфіка, основні підходи. Кількісні та якісні показники 

ефективності діяльності організації та ефективності використання людських 

ресурсів. Співвідношення індивідуальних та командних показників на різних 

рівнях управління.  

Визначення економії сумарних витрат на виробництво в результаті реалізації 

заходів з скорочення плинності кадрів. Основні показники ефективності 

персоналу та їх визначення. Продуктивність праці.  Визначення ефективності 

системи навчання персоналу.  

Специфіка соціально-економічної оцінки управління людськими ресурсами. 

Соціальна ефективність кадрових заходів.  

Модуль 2 Основні елементи системи управління людськими ресурсами 

в організації 

Тема 5. Планування людських ресурсів в організації. 
Сутність та завдання планування людських ресурсів. Базові принципи та 

основні методи планування потреби в людських ресурсах. Процес планування 

людських ресурсів. Основні інструменти стратегічного планування людських 

ресурсів (карта стратегічного планування персоналу, калькуляційна модель, 

матриця 3*3, матриця руху персоналу, матриця «результативність-потенціал», 

HR-дашборд, аналіз компенсацій і бенефітів, сценарне планування. Сутність 

прогнозування потреби в персоналі організації.  

Тема 6. Набір і відбір персоналу 

Джерела людських ресурсів організації: внутрішні та зовнішні, їх переваги та 

недоліки. Основні чинники та показники ринку трудових ресурсів та врахування 

їх при плануванні. Особливості попиту та пропозиції праці в Україні та в 

Черкаському регіоні. 

Технології пошуку працівників (screening, recruitment, headhunting, executive 

search). Використання аутсорсінгу, лізингу в управлінні людськими ресурсами. 

Етапи відбору персоналу в організації. Формування критеріїв відбору персоналу. 

Підбір персоналу на основі моделі робочого місця. Методи ділової оцінки 



персоналу при прийомі на роботу. Співбесіда як інструмент відбору персоналу. 

Компетентнісне інтерв’ю. Соціально-психологічні технології при відборі 

персоналу. Формування кадрового резерву. Діловодство в кадровій службі. 

Трудові угоди та їх види.  

Тема 7. Адаптація персоналу. Наставництво та консультування. 

Поняття і види адаптації персоналу. Етапи адаптації персоналу та моделі 

поведінки нових працівників. Система управління адаптацією персоналу в 

організації. Випробувальний термін. Підсумки проведення адаптації персоналу. 

Учасники адаптаційного процесу. Наставництво. Відбір та оцінка наставників. 

Система стимулювання та мотивації наставників. Моделі наставництва. 

Консультування. Коучинг. Інструменти адаптаційних програм. 

Тема 8. Оцінка персоналу  

Сутність, принципи і елементи оцінки персоналу. Процедура, цілі та 

завдання оцінки персоналу. Суб’єкти оцінки, їх помилки, методика оцінки 

методом 360 градусів. Критерії оцінки, класифікація методів оцінки. Оцінка 

персоналу на основі моделі компетенцій. Центр оцінки. Система оцінки 

персоналу організації. Соціальний капітал працівника як об’єкт оцінки. 

Визначення, цілі, алгоритм проведення атестації. Документи, які 

супроводжують процес атестації персоналу. Створення атестаційної комісії. 

Критерії оцінки працівників, атестаційний лист. Форми проведення атестації. 

Оцінка діяльності працівників і рекомендації за результатами атестації. Оцінка 

діяльності співробітника, яка може служити підставою для його звільнення. 

Тема 9. Управління розвитком та службово-професійним просуванням 

персоналу 
Сутність розвитку персоналу. Стратегічний розвиток ЛР. Компетентність 

працівника: сутність та види. Навчання персоналу: методи та форми. Організація 

системи професійного навчання персоналу. Підвищення кваліфікації персоналу.  

Поняття ділової кар'єри. Професійна і внутрішньоорганізаційна кар'єра. 

Вертикальні і горизонтальні переміщення. Типові моделі кар'єри. Управління 

кар'єрою: основні процедури. Планування кар'єри. Умови реалізації плану 

розвитку кар'єри. Робота з кадровим резервом. Резерв на заміщення керівних 

посад. Ділові якості, що враховуються при зарахуванні в резерв. 

Робота зі звільненим персоналом. Програми управління скороченнями 

(планування звільнення персоналу): своєчасні переміщення працівників 

усередині організації; превентивна перепідготовка працівників; припинення 

прийому на вакантні робочі місця; соціально-орієнтований відбір кандидатів на 

звільнення. Види програм з вивільнення персоналу. 

Тема 10. Управління організаційною поведінкою 

Сутність поняття «організаційна поведінка». Об’єкт і предмет організаційної 

поведінки. Організаційна поведінка в управлінні людськими ресурсами. 

Особистість як об’єкт управління в організаційні поведінці. Людські відносини 

на роботі як основа організаційної поведінки. Організаційна поведінка як об’єкт 

управлінського впливу.  

Стиль і методи управління. Еволюція типології стилів керівництва. Три 

основні стилі управління в організації. Формування команди. Особливості та 

технологія конструювання команди (team building). Ознаки правильно 



сформованої команди. Етапи розвитку команди і стилі керівництва. Групова 

динаміка Управління системою неформальних відносин в організації. Лідерство. 

Концепції лідерства: особистісна, поведінкова, ситуаційна. Неформальні лідери. 

Сірі кардинали. Референтні групи. Типи референції. Правила і прийоми 

управління неформальними групами.  

Тема 11. Мотивація і стимулювання трудової діяльності персоналу. 

Поняття стимулу і мотиву. Система мотивації. Основна мета та принципи 

реалізації системи мотивації. Характеристика систем і методів стимулювання. 

Методи прямого матеріального стимулювання. Системи оплати праці: їх 

переваги та недоліки.  Структура оплати праці на прикладі 

погодинно-преміальної системи (оклад, доплати і надбавки, премії). Система 

грейдів. 

Непряме матеріальне стимулювання.  Принципи та підходи до формування 

системи пільг і їх розподілу реалізації соціальних пакетів в компаніях.  

Сутність нематеріального стимулювання. Врахування психотипу працівника 

для вибору форми нематеріальної мотивації. Нетрадиційні ідеї мотивації. 

Вибір інструментів стимулювання в залежності від мотиваційного типу 

працівника та його посадової позиції. Режим роботи як міра стимулювання. 

Гнучкий графік роботи. Типи робочого розкладу. Алгоритм мотивації. 

Тема 12. Технологія управління конфліктами 

Поняття конфлікту. Конфлікт як інструмент розвитку. Методологічні основи 

вивчення конфліктів. Класифікація конфліктів за різними ознаками: за способом 

дозволу, за своєю природою впливу, за спрямованістю дії, за ступенем 

вираженості, за кількістю учасників тощо. Причини конфліктів. Наслідки 

конфліктів: функціональні, дисфункціональні. Функції конфліктів. Стилі 

поведінки в конфлікті: конфронтація, ухиляння, пристосування. Методи 

діагностики організаційних конфліктів. Методи управління конфліктами: 

варіанти використання структурних і міжособистісних методів.  

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни: 

РНД 1 Здобувач здатність до узагальнення та критичного осмислення різних 

підходів до визначення сутності, ролі та місця управління людськими 

ресурсами в системі управління організацією, причин виникнення та 

передумов багатоваріантності практики управління персоналом в 

сучасних умовах; 

РНД 2 Здобувач здатен аналізувати та оцінювати дані про кадрові процеси в 

організації, виявляти проблеми в сфері управління людськими 

ресурсами та розробляти заходи щодо їх вирішення; 

РНД 3  Здобувач здатен застосовувати на практиці сучасні технології 

відбору, адаптації, оцінки персоналу, його службово-професійного 

просування, вивільнення, стимулювання;  

РНД 4 Здобувач здатен здійснювати вибір стратегії та моделі управління 

людськими ресурсами, розробляти і реалізовувати проекти з 



підвищення ефективності їх використання.  

РНД 5 Здобувач володіє інструментами та технологіями управління 

організаційною поведінкою, неформальними відносинами в 

колективі, здатен виявляти причини конфліктних ситуацій, 

вирішувати їх і попереджати; 

РНД 6 Здобувач демонструє здатність до комунікації в усній та письмовій 

формах державною мовою для вирішення завдань міжособистісної та 

міжкультурної взаємодії. 

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; 

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; 

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 

Модуль 1 Теоретичні і методологічні основи управління людськими ресурсами 

Тема 1. Поняття і система управління людськими ресурсами Л.1, П.1 

Тема 2. Стратегія управління людськими ресурсами та кадрова політика Л.2, 3, 

П. 2, 3 

Тема 3. Організаційне проектування в системі управління людськими ресурсами 

в організації Л. 4, П.4 

Тема 4. Оцінка ефективності системи управління людськими ресурсами 

організації Л.5, П.5 

Модуль 2 Основні елементи системи управління людськими ресурсами в 

організації 



Тема 5. Планування людських ресурсів в організації. Л. 6 П. 6 

Тема 6. Набір і відбір персоналу Л.7 П.7 

Тема 7. Адаптація персоналу. Наставництво та консультування Л.8 П 8 

Тема 8. Оцінка персоналу Л9 П9 

Тема 9. Управління службово-професійним просуванням, розвитком персоналу 

Л.10, 11 П.10, 11 

Тема 10. Управління організаційною поведінкою Л.12 П.12 

Тема 11. Мотивація і стимулювання трудової діяльності персоналу Л. 13, 14, 

П.13, 14 

Тема 12. Технологія управління конфліктами Л.15 П15 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного характеру; 

– розрахункова робота; 

– 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 

людськими ресурсами, що є основою для самостійного навчання, а також 

сприяють розвитку у здобувачів вищої освіти здатності до узагальнення та 

критичного мислення через участь в дискусіях. Лекції доповнюються 

практичними заняттями, що надають здобувачам вищої освіти можливість 

застосовувати теоретичні знання на реальних прикладах. Практичні заняття 

сконструйовані з застосуванням методів практико-орієнтованого навчання, і 

передбачають розв’язок здобувачами вищої освіти кейсів на основі можливих 

реальних ситуацій та виконання необхідних розрахунків для побудови стратегії 

управління людськими ресурсами. 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) 

64-73 

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.Форми оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною УБС студія 

«Управління людськими ресурсами» - диференційований залік. 

Форми поточного контролю під час навчальних занять: Тестування, опитування, 

контрольна робота, перевірка результатів виконання індивідуальних робіт, 

перевірка виконання аналітично-розрахункової роботи,  презентація, есе; участь 

у дискусіях; виступи з доповідями; підсумкова контрольна робота; участь у 

науковій конференції з публікацією тез доповідей.  

1. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни УБС 

студія «Управління людськими ресурсами», наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною УБС 

студія «Управління людськими ресурсами» 
Найменуванн

я заходу 

поточного 

контролю (І 

траєкторія) 

Максимальн

а кількість 

балів за захід 

поточного 

контролю 

Найменування 

заходу поточного 

контролю  

(ІІ траєкторія) 

Максимал

ьна 

кількість 

балів за 

захід 

поточного 

контролю 

Найменування 

заходу поточного 

контролю  

(ІІІ траєкторія) 

Максимал

ьна 

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 Практичне заняття 

3 

5 

Практичне 

заняття 4 

5 Практичне заняття 4 5 Практичне заняття 

3 

5 

Практичне 

заняття 5 

5 Практичне заняття 5 5 Практичне заняття 

4 

5 

Практичне 

заняття 6 

5 Практичне заняття 6 5 Індивідуальна 

робота  1 

10 

Практичне 

заняття 7 

5 Практичне заняття 7 5 Індивідуальна 

робота  2 

10 

Практичне 

заняття 8 

5 Індивідуальна 

робота 1 

10 Індивідуальна 

робота 3 

5 

Практичне 

заняття 9 

5 Індивідуальна 

робота  2 

10 Залікова 

контрольна робота 

50 

Практичне 5 Індивідуальна 5   



заняття 10 робота 3 

Практичне 

заняття 11 

5 Індивідуальна 

робота 4 

10   

Практичне 

заняття 12 

5 Аналітично- 

розрахункова 

робота 

10   

Практичне 

заняття 13 

5 Участь у науковій 

конференції 

з публікацією тез 

доповідей 

10   

Практичне 

заняття 14 

5 Контрольна робота 

(тести) 

10   

Практичне 

заняття 15 

5     

Індивідуальн

а робота 1 

10     

Індивідуальн

а робота 2 

10     

Індивідуальн

а робота 3 

5     

Всього 100 Всього 100  Всього 100 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 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. Зайченко О. І., Кузнецова В. І. Управління 

людськими ресурсами: навч. пос. /за наук. ред. 

О. І. Зайченко. – Івано-Франківськ, 

«Лілея-НВ», – 2015. – 232 с.  

2. Мороз, О. С. Управління людськими 

ресурсами: навч. посібник для внз / О. С. 

Мороз ; ЗДІА. - Запоріжжя : ЗДІА, 2015. - 324 

c.  

 



 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ПРОФЕСІЙНА ІНОЗЕМНА МОВА» (рівень С) 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної 

дисципліни 
Професійна іноземна мова (рівень С) 

Повна офіційна назва закладу 

вищої освіти 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного 

підрозділу 

Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра права та соціально-гуманітарних 

дисциплін 

Розробник 

Потапенко Л. В., к. філол. н., доцент, доцент 

кафедри права і соціально-гуманітарних 

дисциплін ЧННІ ДВНЗ «УБС»; 

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 (60 годин 

практичних занять), 100 годин становить 

самостійна робота, 20 години індивідуальна 

робота 

атестація: диф. залік 

Мова викладання Англійською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова  

Передумови для вивчення 

дисципліни 

Навчальна дисципліна «Професійна іноземна 

мова» базується на компетенціях, знаннях та 

вміннях, сформованих у результаті вивчення 

дисципліни «Професійна іноземна мова та 

міжнародні бізнес комунікації» 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 



3. Мета навчальної дисципліни 

Формування  у студентів умінь та навичок професійного спілкування 

іноземною мовою на рівні досвідченого користувача (С1): розвиток навичок 

читання фахової літератури, формування навичок розуміння основних ідей текстів 

фахової тематики; розуміння тривалого іноземного мовлення; формування 

спроможності вільно користуватися письмовим та усним 

професійно-спрямованим монологічним і діалогічним мовленням, перекладати 

тексти фахової тематики з іноземної мови рідною та з рідної іноземною; 

формування вміння оформляти документацію професійного напрямку. 

Опанування професійними термінами, свідоме володіння граматичними 

структурами, конекторами, ефективне і гнучке користування мовою у 

суспільному житті, навчанні та роботі.  

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Менеджмент. Лідерство 

Тема 1. Поняття менеджменту. На прикладах автентичних текстів вивчається 

матеріал, пов’язаний з питаннями: поняття менеджменту, основні функції 

менеджменту, закони, закономірності, основні принципи менеджменту. Поняття 

самоменеджменту, управління часом та особистими ресурсами. Вводиться та 

активізується відповідна термінологія, словотвірні моделі, розвиваються навички 

дискусії. На текстовому матеріалі студенти відпрацьовують граматичні структури 

на тему умовні речення. 

Тема 2 SWOT аналіз присвячена вивченню лексичного матеріалу, зокрема 

термінології на базі текстів про роботу та завдання верхньої управлінської ланки, 

про суть та завдання SWOT аналізу, його застосування та важливість при 

планування та прийнятті рішень. Активізуються моделі з прийменниками. 

Тема 3. Управлінські стилі знайомить студентів з різними  видами 

управлінських стилів, особливостями їх застосування на практиці, активізуються 

навички перекладу граматичних моделей to be to; after, before + gerund; having 

done…. 

Тема 4. Прийняття рішень. Вивчається інформація про те, як приймаються 

рішення менеджерами компанії, які кроки потрібно зробити, щоб рішення було 

правильне, мова йде про різні типи рішень, прийняття командних рішень, 

досягнення консенсусу, вирішення конфліктних ситуацій. Паралельно із роботою 

над текстами студенти повторюють граматичний матеріал Gerund та Infinitive. 

Уводиться та активізується відповідна термінологія, лексичні та граматичні 

моделі. 

Тема 5. Лідерство. Йдеться про поняття лідерства, якості, якими володіє лідер, 

обговорюються  приклади лідерів у політиці та бізнесі, вроджені та вироблені чи 

виховані якості. Текстовий матеріал теми спонукає до вивчення термінології та 

лексичних та граматичних структур, необхідних для розвитку навичок 

діалогічного та монологічного мовлення, дискусії, мотиваційної промови. 

Тема 6. Мотивація персоналу. Студенти опрацьовують текстовий матеріал про 

існуючі теорії мотивації і що саме мотивує людей при виконанні своїх обов’язків, 

види винагород. Застосування технологій переконання та мотивації до вивчення 



іноземної мови як елемента професійного розвитку. Цікавий інформативний 

текстовий матеріал має на меті спонукати до дискусії, сприяти спонтанному 

мовленню. Увагу акцентовано на повторенні та закріпленні вживання пасивного 

стану, введенні та активізації  відповідної термінології, лексичних та граматичних 

моделей. 

Змістовий модуль 2. Ділове спілкування  

Тема 7. Організація та правила ведення ділових зустрічей, зборів, засідань. 
Студенти опрацьовують відповідний текстовий матеріал, знайомляться з 

правилами організації ділових зустрічей, виконують відповідні вправи для 

закріплення термінології та граматичних моделей з дієприкметником минулого 

часу.  

Тема 8. Організація міжнародних зустрічей, зборів, засідань. Студенти 

знайомляться з особливостями організації та проведення міжнародних зустрічей. 

Акцент ставиться на передбаченні та обговоренні можливих труднощів в 

організації міжнародних ділових зустрічей в Україні, вивченню відповідної 

термінології, повторенню та активізації граматичних тем, необхідних для 

монологічного/діалогічного мовлення  на дану тему: модальні дієслова should, 

have to, don’t have to. 

Тема 9. Види і структура переговорів. Студенти опрацьовують текстовий 

матеріал щодо видів, структури та правил проведення ділових переговорів, 

вирішення конфліктних ситуацій, вивчають відповідну лексику. На текстовому 

матеріалі студенти відпрацьовують термінологію та граматичні структури на тему 

узгодження часів. 

Тема 10. Мовно-культурологічний аспект проведення переговорів. Тема 

присвячена особливостям проведення переговорів з іноземними партнерами, 

важливості врахування національних традицій, менталітету. На прикладах 

успішних та неуспішних перемовин, аналізі їх причин відпрацьовується 

відповідна термінологічна лексика та граматична тема пряма і непряма мова, 

необхідна для розвитку навичок монологічного мовлення. 

Змістовий модуль 3. Презентація індивідуальних проектів. Анотування та 

реферування 

Тема 11. Презентація індивідуальних проектів. Студенти презентують проекти, 

індивідуально підготовлені за темами, що передбачені робочою програмою, 

відповідають на запитання, беруть участь в обговоренні. 

Тема 12. Анотування та реферування фахового тексту. Студенти вчяться 

працювати з текстовим матеріалом, знайомляться з правилами стискання тексту, 

написання рефератів та анотацій, що є важливим для їх подальшої кар’єри.  

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Володіти навичками усного мовлення: виступати з 

підготовленими презентаціями, доповідями, брати участь у 

бесідах, дискусіях на теми управлыння, передавати в усній формі 

здобуту при читанні чи обговоренні, інформацію. 

РНД 2 Володіти навичками аудіювання: розуміти на слух діалогічну та 



монологічну мову, розуміти інформацію в ході бесід, дискусій на 

побутову та професійну тему. 

РНД 3 Володіти навичками читання: розуміти автентичні тексти, 

пов’язані з навчанням та спеціальністю, з підручників, газет, 

популярних і спеціалізованих журналів та Інтернет-джерел. 

 РНД 4 Володіти навичками академічного письма: писати зрозумілі, 

деталізовані тексти різного спрямування (тези, доповіді, реферати 

та анотації), а також пов’язані з особистою та професійною 

сферами (заяву, резюме). Писати з високим ступенем граматичної 

коректності. 

РНД 5 Знати та розуміти корпоративні культури в конкретних 

професійних контекстах і те, яким чином вони співвідносяться 

одна з одною. Застосовувати міжкультурне розуміння у процесі 

безпосереднього усного і писемного спілкування в академічному 

та професійному середовищі. 

РНД 6 Знати та вміти функціонально використовувати лінгвістичні 

ресурси у продуктивних та рецептивних видах мовлення. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН 7 

Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині 

колективу, з представниками різних професійних груп та в 

міжнародному контексті; 

РН 9 
Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та 

іноземною мовами; 

РН 10 

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. Поняття менеджменту. ПР.1, 2, 3.  

Тема 2. SWOT аналіз ПР.4, 5, 6. 

Тема 3. Управлінські стилі ПР.7, 8, 9. 

Тема 4. Прийняття рішень ПР.10, 11, 12. 

Тема 4. Лідерство ПР.13, 14, 15. 

Тема 6. Мотивація персоналу. ПР.16, 17, 18. 

Тема 7. Організація та правила ведення ділових зустрічей, зборів, засідань. ПР.19, 

20, 21. 

Тема 8. Організація міжнародних зустрічей, зборів, засідань. ПР.22, 23. 

Тема 9. Види і структура переговорів. ПР.24, 25,26. 



Тема 10. Мовно-культурологічний аспект проведення переговорів. ПР.27, 28. 

Тема 11. Індивідуальні проекти студентів ПР.29. 

Тема 12 . Реферування та анотування фахових текстів з друкованих та 

електронних джерел за тематикою, що вивчалася упродовж семестру. 

ПР.30. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота (граматично-перекладний, аудіо-лінгвальний, 

когнітивний, ситуативний, комунікативний, мозкові штурми, дискусії, кейси, 

презентації, рольові та дидактичні ігри, застосування наочних засобів, робота в 

інтернеті, творчі завдання);  

НД 2. Самостійна робота 

НД 3. Індивідуальна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

МН1. практичні заняття (граматично-перекладний, аудіо-лінгвальний, 

когнітивний, ситуативний, комунікативний, мозкові штурми, дискусії, кейси, 

презентації, рольові та дидактичні ігри, застосування наочних засобів, робота в 

інтернеті, творчі завдання);  

МН2. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах).  

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 «Професійна іноземна 

мова» - диференційований залік. 

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

контрольна робота, усне опитування, словникові диктанти, письмові завдання 

(складання ділових листів, резюме, творів, переказів, реферування та анотування 

статей), фронтальне опитування (переклад, переказ, діалог, дискусія), 

індивідуальні проекти, обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних 

практичних завдань, ситуаційних вправ, роботи в групах. 

3. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни 

«Професійна іноземна мова», наведено в таблиці: 
Форми контролю Максимальна кількість балів 

Поточний контроль:   
Переклад, переказ текстів, знання лексики, участь в 
обговоренні 

1 – 10 тема х 5 балів = 50 
 

Реферування та анотування фахових текстів  до 10 балів 

Презентація та захист індивідуальних проектів до 10 балів 

Всього за результатами поточного контролю до 70 балів 

Підсумкова контрольна робота: до 30 балів 
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 

1. Була Н.Я., Гриців В.Б., Христич Н.М. English 

for Business Communication. Навчальний 

посібник з ділової англ. мови. За ред. Семко Н.М. 

- Ч.2. Київ. 2013. 

2. Долініна Н.Г. Англійська мова: основи ведення 

бізнесу для студентів економічних 

спеціальностей, слухачів магістратури та ВШМБ: 

Навчальний посібник/ Н. Г. Долініна, І. В. 

Друзенко, З. М. Сучкова , І. М. Шинкаренко. – 

2011. 

3. Cotton D., Falvey D., Kent S. Market Leader 

(Upper-Intermediate): Practice File. – Pearson 

Education Limited, 2004. – 125 p. 

4. Ian MacKenzie. Management and Marketing. – 

Thomson, 2011. – 144 p.  

5. Professional English in Use by Arthur Mckeown, 

Ros Wright, Management, Cambridge University 

Press, 2011. 

 



 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІКА» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Глобальна 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 

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 

робота, атестація: диф. залік. 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова  

Передумови для вивчення дисципліни «Професійна іноземна мова» 

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 

Тема 1. Економічна природа глобальних трансформацій. 

Поняття «глобалізації». Теорії глобалізації. Еволюція напрямків глобалізації. 

Характер і особливості сучасного економічного глобалізму. Сфери економіки за 

інтенсивністю глобальних процесів. Середовище міжнародного поділу праці. 

Науково-технологічна та виробнича глобалізація. Інновації та інноваційні 

системи. Технологічний уклад. Міжнародна спеціалізація. Торговельна 

глобалізація. Інвестиційно-фінансова глобалізація. Прояви фінансової 

глобалізації. Схема економічної глобалізації. Схема культурної глобалізації. 

Схема політичної глобалізації. Міжнародна інтеграція як чинник 

глобалізаційних процесів. Основні етапи розвитку світової економіки. 

Циклічність розвитку глобалізації. 

Тема 2. Регулятивні інститути глобальної економіки. 

Глобальний інституціоналізм. Глобальна ринкова саморегуляція. Роль держави в 

глобальних умовах розвитку. Країни і регіони у світовій глобальній економіці. 

Становлення глобальних регуляторних інститутів. МВФ, Світовий банк, СОТ як 

суб’єкти міжнародної координації економічної політики. Глобальні виклики і 

проблеми розвитку. Глобалізація і безпека розвитку. Передумови і можливі 

сценарії глобальних криз. Проблема глобальної фінансової стабільності. 

Тема 3. Глобальні економічні цикли. 

Ринкова економіка як базис глобальної економічної системи. Циклічний 

розвиток глобальної ринкової економіки. Теоретична парадигма циклічних змін 

економіки. Сутність концепції економічних циклів ринкової економіки. Загальна 

характеристика економічного циклу глобальної економіки. Фази економічних 

циклів глобальної економіки. Причини циклічності глобальної економічної 

системи. Дисбаланси глобальних ринків як фактор економічного циклу. Види 

економічних циклів. Сучасні глобальні кризи.  

Тема 4. Механізми функціонування глобальних ринків. 

Глобалізація товарних ринків. Глобальний ринок ТНК. Глобальні галузі. 

Основні ланки глобального ринкового механізму. Глобальний ринок капіталу. 

Глобальний ринок робочої сили. Глобальна стратегія соціальної політики. 

Глобальна економіка та філософія «світового виробництва». Характерні риси 

виробництва світового рівня в глобальній економіці. Асиметрія розвитку 

глобальних ринків. Проблема ресурсозабезпеченості глобального виробництва.  

Тема 5. Глобальний фінансовий ринок. 

Роль глобальних фінансових інституцій. Функціонування глобального 

фінансового ринку. Глобальна фінансова криза. Мікрофінансова революція. 



Тема 6. Глобальна торгівля. 

Глобальна торгівля як глобальний обмін ресурсами, товарами та послугами, 

капіталом та робочою силою. Роль Світової організації торгівлі в глобальній 

торгівлі.  

Міжнародні платіжні системи. Міжнародний експорт та міжнародний імпорт. 

Тема 7. Цивілізаційні виміри глобальних економічних процесів. 

Цивілізаційна структура глобального світу. Основні моделі сучасних 

цивілізацій. Китайсько-Далекосхідний тип цивілізації. 

Індійсько-Південноазійський тип цивілізації. Мусульмансько-Афразійський тип 

цивілізації. Макрохристиянський тип цивілізації. Взаємодія цивілізацій у 

контексті глобального розвитку. Цивілізаційні виміри глобальних проблем. 

Економічні аспекти зіткнення цивілізацій. 

Тема 8. Конкурентне лідерство глобальних корпорацій. 

Корпорації в умовах глобалізації світової економіки. Модифікація 

управлінських моделей транснаціональних корпорацій в глобальній економіці. 

Напрями модифікації корпоративних структур ТНК в умовах посилення 

глобалізаційних тенденцій. Типи глобальних корпорацій. Глобальні стратегії 

провідних світових корпорацій. Конкуренція в глобальній економіці.  

Тема 9. Цілі сталого розвитку в глобальному бізнесі. 

Поняття «сталий розвиток». Глобальні цілі сталого розвитку. Роль глобального 

бізнесу у досягненні Цілей сталого розвитку. Корпоративна соціальна 

відповідальність. 

Тема 10. Сучасні тенденції глобальної економіки. 

Четверта промислова революція та її роль для глобальної економіки. 

Диджіталізація глобальної економіки. Маркетинг речей як глобальна економічна 

концепція. Екологізація глобальних економічних процесів. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни: 

РНД 1 Здобувач демонструє знання закономірностей та сучасних 

тенденцій глобалізації, розуміння цивілізаційної парадигми 

глобального економічного розвитку; 

РНД 2 Здобувач володіє вмінням розробляти стратегічні пріоритети 

розвитку економіки на мікро-, мезо- та макроекономічному рівнях 

на основі вивчення кон'юнктури глобальних ринків товарів, 

послуг, фінансів, інвестицій, праці; 

РНД 3 Здобувач аналізує та прогнозує напрями глобальної модифікації 

ринкових конкурентних механізмів на основі ідентифікації 

факторів та моделей глобального корпоративного лідерства; 

РНД 4 Здобувач обирає критерії та складає судження про об’єкт 

глобальної економіки на підставі аналізу та оцінки 

секторально-галузевої та регіонально-країнової структури 

глобальної економіки; 



РНД 5 Здобувач дає оцінку сучасним системам мотивації зарубіжних та 

вітчизняних підприємств на підставі адаптації менеджменту до 

крос-культурного середовища економічної діяльності, 

застосування сучасних технологій міжнародного консалтингу для 

виявлення та розв'язання ключових бізнес-проблем; 

РНД 6 Здобувач демонструє знання та розуміння про зміст та структуру 

платіжного балансу країни, підходи його складання за методикою 

Міжнародного валютного фонду та принципами бухгалтерського 

обліку, отримує здатність аналізувати стан платіжного балансу на 

ключові макроекономічні показники; 

РНД 7 Здобувач демонструє розуміння природи глобального 

економічного циклу, теоретичних підходів представників 

сучасних економічних шкіл до пояснення причин циклічності та 

регулювання глобальних економічних дисбалансів; 

РНД 8 Здобувач визначає та аналізує імперативи економічної 

глобалізації, узагальнює шляхи й моделі інтеграції України в 

глобальний економічний простір, переваги євроінтеграційного 

вектору зовнішньоекономічної стратегії України в умовах 

глобалізації. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН6 Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення 

реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, 

враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та 

соціальну відповідальність. 

РН11  Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування 

власного часу  

РН12 Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією 

(підрозділом) 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Економічна природа глобальних трансформацій. Л.1, ПР.1 

Тема 2. Становлення глобальної економіки. Л.2, ПР.2 

Тема 3. Глобальна економіка (мегаекономіка), цивілізації, геополітика і Україна. 

Л.3, ПР.3 

Тема 4. Макроекономічна політика в умовах глобалізації. Л.4, ПР.4 

Тема 5. Глобальний економічний цикл. Л.5, ПР.5 

Тема 6. Механізми функціонування глобальних ринків. Конкурентне лідерство 

глобальних корпорацій. Л.6, ПР.6 

Тема 7. Людський та технологічний ресурс глобального розвитку. Л.7, ПР.7 



Тема 8. Міжнародна торгівля і платіжний баланс в умовах глобалізації. 

Міжнародні фінансово-кредитні інститути. Л.8, ПР.8 

Тема 9. Монетарна система глобальної економіки. Л.9, ПР.9 

Тема 10. Світова фінансова система в умовах глобалізації. Л.10, ПР.10 

Тема 11. Глобальний контекст розвитку української економіки. Л.11, ПР.11 

Тема 12. Цивілізаційні виміри глобалізації. Європейська цивілізація та її місце у 

глобалізованій світовій системі. Л.12, ПР.12 

Тема 13. Європейські цінності та традиції економічної науки. Л.13, ПР.13 

Тема 14. Глобальна роль ЄС. Л.14, ПР.14 

Тема 15. Соціально - культурний розвиток Європи. Глобальні проблеми людства 

та їх прояв на європейському континенті: європейські шляхи розв’язання 

глобальних проблем. Л.15, ПР.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. 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. 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. 

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:  

1. опитування та усні коментарі викладача за його результатами; 

2.  настанови викладача в процесі виконання практичних завдань, рекомендації 

до виконання аналітичних завдань, побудови ментальних карт, реалізації 

проблемних ситуацій на основі метода «шість капелюхів»; 

3. 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 диф. заліку. Підсумковий 

контроль складається з двох модульних контрольних робіт. 

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

розв’язку кейсів, участі в бізнес-іграх, участь у дискусіях тощо). 

3. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни УБС 

студія «Управління людськими ресурсами», наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Заходи контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною 

«Глобальна економіка» 
Заходи контролю  

(Траєкторія 1) 

Максимальна 

кількість балів 

Заходи контролю  

(Траєкторія 2) 

Максимальна 

кількість балів 

Ментальна карти 2 х 5 бали = 10 

балів  

Ментальна карти 2 х 5 бали = 10 

балів  

Міжнародна 

компаративістика 

2 х 10 балів = 20 

балів  

Міжнародна 

компаративістика 

2 х 10 балів = 20 

балів  



(презентація, обговорення) (презентація, 

обговорення) 

Метод «шість капелюхів, 

аналітична записка: 

2 х 5 бали = 10 

балів  

Самостійна робота 10 балів 

Лекційні та практичні 

заняття (участь у 

дискусіях) 

10 х 1 бал = 10 

балів  

Тестування 10 балів 

Всього за результатами 

поточного оцінювання 
50 балів 

Всього за 

результатами 

поточного 

оцінювання 

50 балів 

Індивідуальна робота 

студента (доповідь, 

презентація) 
20 балів 

Індивідуальна 

робота студента 

(доповідь, 

презентація) 

20 балів 

Аналітична записка 

«Ключові ставки країн 

регіону» 

10 балів 

Комплексна 

залікова 

контрольна робота  

30 балів 

Підсумковий контроль: 2 

модульні контрольні 

роботи  

2 х 10 балів = 20 

балів 

  

Всього  100 балів Всього  100 балів 
 

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 

1. Алієва-Барановська В. М. Глобальний 

бізнес: навч. посіб. довідник / В. М. 

Алієва-Барановська, І.І. Дахно. – К.: ЦУЛ, 

2013. – 560 с. 

2. Багратян Г. Введение в мэгаэкономику: 

теория, методология, практика: монография 

/ Багратян Г., 3. Кравченко И. – К.: УБС НБУ, 

2012. – 158 с. 

4. Глобальна економіка: Навчальний 

посібник / Н.М. Вдовенко, Л.В. Богач, В.Л. 

Гераймович, К.С. Кваша, М.М. Павленко. – 

К. : НУБіП України, 2017. – 319 с. 

Дейвіс Н. Європа: історія. – К.: Основи, 

2014. - 1464 с. 

5. Stieglitz J. Towards a New Paradigm in 

Monetary Economics/ Stieglitz Josef and 

Greenwald Bruce. – Cambridge, Cambridge 

University Press, 2009. – 327 р. 

 



 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Фінансовий менеджмент 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу 

Черкаський навчально-науковий 

інститут, кафедра фінансів та 

банківської справи 

Розробник 

Третяк Наталя Миколаївна, кандидат 

економічних наук, доцент, доцент 

кафедри  

Фінансів та банківської справи 

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 дослідницької 

роботи, 70 годин становить самостійна 

робот, атестація: екзамен 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова  

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 



Полягає у формуванні системи поглиблених знань із питань фінансового 

управління підприємствами, формування теоретичної та методологічної бази, 

необхідної для вільного володіння сучасними методиками стратегічного та 

оперативно-тактичного фінансового менеджменту, опанування основних 

підходів щодо вибору, обґрунтування та реалізації найбільш ефективних 

фінансових рішень у процесі управління 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту 

Сутність фінансового менеджменту. Фінансовий механізм в управлінні 

підприємством. Мета, завдання та функції фінансового менеджменту. 

Організація фінансового менеджменту. Стратегія та тактика фінансового 

менеджменту. 

Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту 

Організаційне забезпечення фінансового менеджменту. Інформаційне 

забезпечення фінансового менеджменту. Система внутрішнього фінансового 

контролю. 

Тема 3. Управління грошовими потоками на підприємстві 

Грошові потоки як об’єкт фінансового менеджменту. Загальні підходи до 

управління грошовими потоками. Методи та інструменти оптимізації грошових 

потоків підприємства. 

Тема 4. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових 

розрахунках 

Необхідність і значення визначення вартості грошей в часі. Визначення 

майбутньої вартості грошей у фінансових розрахунках. Визначення теперішньої 

вартості грошей у фінансових розрахунках. Оцінка вартості грошових коштів з 

урахуванням факторів інфляції, ліквідності і ризику. Урахування фактора часу в 

розрахунках вартості облігацій та акцій. 

Тема 5. Управління прибутком 

Прибуток як об’єкт фінансового менеджменту. Організація та 

інструментарій управління прибутком. Управління формуванням доходів. 

Управління витратами. Ефект операційного левериджу. Управління 

використанням прибутку. 

Тема 6. Управління активами 

Активи як об’єкт фінансового менеджменту. Управління оборотними 

активами. Управління необоротними активами. 

Тема 7. Вартість і оптимізація структури капіталу 

Сутність капталу підприємства та його види. Вартість капіталу 

підприємства та порядок її визначення. Фінансовий і сукупний левериджі. 

Структура капіталу та її оптимізація. 

Тема 8. Управління інвестиціями 

Економічна сутність інвестицій та їхня класифікація. Управління 

реальними інвестиціями. Управління фінансовими інвестиціями. 

Тема 9. Управління фінансовими ризиками 

Ризики у фінансово-господарській діяльності суб’єктів господарювання. 

Методи оцінювання фінансових ризиків. Зміст управління фінансовими 



ризиками. Механізми нейтралізації фінансових ризиків. 

Тема 10. Аналіз фінансових звітів 

Зміст і завдання аналізу фінансової звітності. Аналіз та оцінка балансу 

підприємства. Аналіз звіту про фінансові результати діяльності підприємства. 

Аналіз звіту про рух грошових коштів. Система показників фінансового стану 

підприємства. Аналіз консолідованої звітності. 

Тема 11. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування 

Мета і завдання фінансового прогнозування та планування. Методи 

фінансового прогнозування та планування. Поточне й оперативне фінансове 

планування в управлінні підприємством. Бюджетування в системі управління 

фінансовими ресурсами підприємства. 

Тема 12. Антикризове фінансове управління на підприємстві 

Поняття і параметри фінансової кризи підприємства. Зміст і завдання 

антикризового фінансового правління підприємством. Фінансова санація 

підприємства як елемент антикризового управління. Реструктуризація в системі 

антикризового фінансового управління підприємством. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Здатен демонструвати знання методичних підходів та 
інструментарію фінансового менеджменту в процесі управління 
підприємством 

РНД 2 Здатен розробляти оптимальну стратегічну та 

оперативно-тактичну фінансову політику на підприємствах різних 

організаційно-правових форм та різних форм власності з 

урахуванням їх фінансового становища та кон'юнктури ринку 

РНД 3 Здатен створювати нові ідеї або ж пропозиції альтернативних 
шляхів розв’язання проблем підприємства з метою запобігання 
кризового фінансового становища на підприємстві 

 РНД 4 Здатен демонструвати вміння формувати та ефективно 
використовувати систему інформаційного забезпечення; моделі 
для визначення оптимального розміру товарно-матеріальних 
запасів, готової продукції, дебіторської заборгованості та 
грошових коштів підприємства для прийняття рішень в процесі 
управління фінансами підприємства 

РНД 5 Здатен аналізувати, давати оцінку діяльності підприємства та 
пропонувати рішення щодо поліпшення його фінансового 
становища 

РНД 6 Здатен демонструвати знання та розуміння процесів управління 
грошовими потоками, прибутком підприємства, необоротними та 
оборотними активами та здатність прогнозувати майбутні 
наслідки на основі теоретичних знань та практичних вмінь 

РНД 7 Здатен застосовувати облікову інформацію, результати аналізу 
для прийняття управлінських рішень щодо формування 
оптимальної структури капіталу, здійснення інвестиційної 
діяльності, мінімізації ризиків, забезпечення фінансової 



надійності підприємства та подальшого розвитку з метою 
досягнення як стратегічних, так і оперативно-тактичних цілей 

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 

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 

реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, 

враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та 

соціальну відповідальність. 

РН8 Застосовувати спеціалізоване 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 та організаційні основи фінансового менеджменту. Л1. П1. 

Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту. Л2. П2.  

Тема 3. Управління грошовими потоками підприємства. Л3.П3. 

Тема 4. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових 

розрахунках. Л4. П4. 

Тема 5. Управління прибутком підприємства. Л 5. Л 6. П 5. П6. 

Тема 6. Управління активами. Л7. Л8. П7.П8. 

Тема 7. Вартість і оптимізація структури капіталу. Л9.Л10. П9.П10. 

Тема 8. Управління інвестиціями. Л11. П 11. 

Тема 9. Управління фінансовими ризиками. Л12. П 12. 

Тема10. Аналіз фінансових звітів. Л13.П13. 

Тема 11. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування. Л14. П14. 

Тема12. Антикризове фінансове управління підприємством Л15. П15. 



7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– розрахункові роботи; 

– бізнес-кейси; 

– 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, бізнес-кейси, розв’язок 

проблемних ситуацій);  

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

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань фінансового 

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 кейсів 

на основі реальних даних фінансової звітності та поточної звітності підприємств 

України, а також формування аналітичних звітів щодо діяльності підприємств 

України.  

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 

2 

(незадовільно) 

35-59 



підсумкового семестрового 

контролю 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – до заходу 

підсумкового семестрового 

контролю не допускається, 

необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 

1-34 

 

9 Методи оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи формативного оцінювання:  

1.опитування та усні коментарі викладача за його результатами; 

2. настанови викладача в процесі виконання практичних завдань, рекомендації 

до виконання аналітичних завдань, розв’язання проблемних ситуацій, 

вирішення бізнес-кейсів; 

3. обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних практичних 

завдань, ситуаційних вправ, роботи в групах. 

9.2. Методи контролю 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Фінансовий 

менеджмент» - екзамен.  

1 Форми поточного контролю під час навчальних занять: оцінювання роботи в 

малих групах, розв’язок кейсів, участь в бізнес-іграх, участь у дискусіях, 

відповіді на тестові завдання тощо.  

2. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни 

«Фінансовий менеджмент» наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4.  

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною УБС 

студія «Управління людськими ресурсами» 
Заходи контролю Максимальна кількість балів 

Поточне оцінювання під час навчальних занять   

Ситуаційні завдання (вирішення, презентація, 

обговорення), розв’язання проблемних ситуацій: 
4 х 5 бали = 20 балів  

Виконання та захист індивідуального завдання 15 балів  

Підсумковий контроль: Модульна контрольна робота  15 балів  

Всього за результатами поточного оцінювання під час 

навчальних занять  
50 балів 

Екзамен 50 балів 

Всього  100 балів 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.4 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. Brigham Eugene F., Houston Joel F. Fundamentals of 

Financial Management. – 12th Edition. – South-Western 

Pub, 2012. – 752 pages. 

2. Момот Т.В., Безугла В.О., Тараруєв Ю.В. Фінансовий 



менеджмент : навч. посіб. / за ред.. Момот Т.В. – К. : 

Центр учбової літератури, 2011. – 712 с. 

3. Практикум з дисципліни «Фінансовий менеджмент» / 

Укл.: А.Я. Кузнецова, Т.М. Одінцова, М.Р. Тимощук, 

О.О. Стороженко, Н.М. Пантелєєва, О.В. Невмержицька 

– Київ: УБС НБУ, 2014. – 331 с. 

4. Тридід О.М., Азаренкова Г.М., Біломістний О.М., 

Орехова К.В. Фінансовий менеджмент у запитаннях та 

відповідях :Навчальний посібник. – Львів: «Новий Світ – 

2000», 2014. – 384 с. 

5. Фінансовий менеджмент : підручник / кер. авт. кол. 

проф. Непочатенко О.О. – К. : Центр учбової літератури, 

2013. – 496 с. 

6. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / [Бець М. Т. та 

ін. ; за наук. ред. С. В. Князя] ; Нац. ун-т «Львів. 

Політехніка». – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. 

– 223 с. 
 

 

 



СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва 

навчальної 

дисципліни 

Стратегічний 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 Анатолій Іванович, 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: екзамен. 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Обов’язкова навчальна дисципліна для освітньої програми 

«Менеджмент». 

Передумови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисциплін: «Менеджмент організацій та 

адміністрування»,  «Фінансовий менеджмент». 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів теоретичних знань в галузі 

стратегічного управління установами; закладення основних навичок практичного 

застосування прийомів та методів формулювання стратегій на основі всебічного дослідження 

середовища, розроблення стратегічних планів, проектів та програм, створення системи 

стратегічного управління та забезпечення її ефективного функціонування у динамічному 

ринковому середовищі 

4. Зміст навчальної дисципліни 
 



Змістовий модуль 1. Стратегічний менеджмент та його роль у діяльності 

підприємств 

Тема 1. Еволюція розуміння і передбачення майбутнього організацій 
Стратегія за формою та змістом. Обґрунтування стратегії як системи управління 

перспективним розвитком суб’єктів господарювання.  

Стратегічне управління як система. Місце та роль стратегічного управління в системі 

управління економічними та соціальними процесами. Концепція стратегічного управління: 

сутність, принципи, методи та механізм здійснення. Необхідність переходу суб’єктів 

господарювання до стратегічного управління як реакція на зміни середовища функціонування 

організації. Загальні риси різних типів стратегічного управління та їх критичний аналіз. 

Роль стратегічного управління в забезпеченні ефективності функціонування суб’єктів 

господарювання України. Переваги та недоліки стратегічного управління. 

Тема 2.  Передумови застосування стратегічного управління в організаціях 

Характеристика передумов виникнення і застосування стратегічного управління та його 

ідеології.  Специфіка поточного етапу розвитку національної економіки та необхідність зміни 

завдань управління суб’єктами господарювання в Україні. 

Основні етапи еволюційного розвитку стратегічного управління: бюджетування, 

довгострокове планування, стратегічне планування, стратегічне управління. Сутність, 

особливості, переваги і недоліки кожного з цих етапів, їх взаємозв’язок.    

Сутність та роль  «стратегічного мислення» у формуванні визначення стратегічного 

рівня суб’єктів господарювання. Визначення стратегічного рівня суб’єктів господарювання. 

Принципи діяльності та характеристики стратегічно орієнтованої організації. Проблеми та 

особливості стратегічної діяльності суб’єктів господарювання України. 

Тема 3. Сутність стратегії та  стратегічного набору 
Множинність категорії «стратегія». Визначення «стратегії» різними авторами (І. 

Ансофф, А. Євенко, Б. Карлофф, А. Хакс, Дж. Томпсон та ін.).   

Класифікація стратегій діяльності суб’єктів господарювання. Стратегічний набір як 

система стратегій. 

Сутність, зміст і процес формування ефективного стратегічного набору. Характеристика 

складових стратегічного набору на різних етапах життєвого циклу суб’єктів господарювання. 

Обґрунтування розробки стратегічного набору організації за напрямками розвитку. 

Необхідність та особливості розробки стратегічного набору суб’єктами господарювання 

України в сучасних умовах розвитку національної економіки. Стратегічна прогалина. 

Класифікація стратегій суб’єкта господарювання та їх характеристика. Характеристика 

організаційних рівнів стратегічного управління суб’єкта господарювання.  Вплив циклу 

життєдіяльності організації на стратегію її розвитку. 

Ринкові характеристики продуктово-товарних стратегій та основні фактори, що 

впливають на їх вибір. 

Сутність ресурсного та функціонального потенціалу управління суб’єктами 

господарювання. Загальні вимоги до побудови ресурсних і функціональних 

стратегій.  Логістика у стратегічному управлінні як зв'язок ресурсних та функціональних 

стратегій. 

Стратегія управління пасивами та активами суб’єкта господарювання.  

Тема 4. Мета в стратегічному управлінні 
Сутність, місце та роль мети у стратегічному управлінні. Фактори, що визначають мету в 

управлінні. Основні етапи формування мети в управлінні.  

Місія, генеральна мета суб’єктів господарювання. Компоненти філософії суб’єкта 

господарювання. Зв'язок філософії існування, бачення та місії організації. Сутність, основні 

складові, особливості розробки та роль місії організації в управлінському процесі. 

Особливості формування місії організацій різного типу. База для розробки місії: коло потреб, 

що їх задовольняє фірма, сукупність споживачів, продукція, що виробляється, конкурентні 

переваги. Взаємозв’язок місії і ринку, який обслуговує фірма. Конкретні приклади місії 

суб’єкту господарювання, її використання та зміни. 

Тема 5. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу 



Цілі стратегічного управління та вимоги до них. Зміст та принципи формування 

цілей.   Різноманітність критеріїв класифікації цілей в управлінні. Показники, що 

використовуються для характеристики стратегічних цілей. Завдання та умови розвитку 

цільового підходу на сучасному етапі. 

 Дерево цілей суб’єктів господарювання. Поняття дерева цілей і правила його побудови. 

Дерево цілей та політика досягнення цілей. Особливості розробки дерева цілей на різних 

етапах життєвого циклу організації.  

Основні переваги і недоліки системи управління за цілями. 

Тема 6. Середовище господарської організації 
Стратегічний аналіз середовища, як основа прогнозування позиції суб’єкту 

господарювання на ринку. Основні підходи до розуміння середовища господарської 

організації. Розвиток структурних і динамічних концепцій середовища функціонування 

організації. Види середовища. Сутність та основні характеристики зовнішнього, проміжного і 

внутрішнього середовища організації. 

Необхідність аналізу зовнішнього середовища як умови функціонування суб’єктів 

господарювання, аналіз регіональної стратегії розвитку і, як її складової, інвестиційної 

політики розвитку області. Необхідність аналізу макросередовища. Моделі зовнішнього 

середовища, їх критична оцінка. Розробка стратегій адаптації. 

Аналіз проміжного середовища організації. Характеристика основних елементів та 

методи дослідження проміжного середовища організації.  

Внутрішнє середовище організації, його аналіз та показники.  Економічна сутність та 

загальна оцінка стратегічного потенціалу суб’єкту господарювання.  

Необхідність моніторингу середовища та розробки антикризової стратегії суб’єктів 

господарювання України. 

Тема 7. Методи аналізу і прогнозування розвитку середовища організації 
Складання стратегічного балансу та сутність SWOT-аналізу. Основні етапи 

застосування SWOT-аналізу. Матриця SWOT-аналізу. Особливості  SWOT-аналізу та його 

значення в розробленні стратегії розвитку суб’єктів господарювання. Сутність матриці Дж. 

Вілсона. Характеристика особливостей змісту стратегічного балансу суб’єктів 

господарювання України. 

Функції прогнозування в системі стратегічного управління. Зв’язок прогнозів з цілями та 

стратегіями суб’єктів господарювання.  

Необхідність та особливості використання основних методів прогнозування в 

організаціях України. Досвід застосування експертних методів, методів екстраполяції та 

моделювання суб’єктами господарювання України. 

Сучасний стан та тенденції стратегічного розвитку вітчизняних суб’єктів 

господарювання в період економічної кризи. 

Змістовий модуль 2. Стратегічне управління як механізм забезпечення 

ефективного розвитку підприємства 

Тема 8. Визначення конкурентоспроможності організації 
Конкуренція як вихідна категорія ринкової економіки. Конкуренція та 

конкурентоспроможність. Аналіз конкурентного середовища в галузі. Модель галузевої 

конкуренції М. Портера. Ключові фактори успіху та методи  їх визначення. Необхідність 

розробки стратегій конкуренції діяльності суб’єкту господарювання на ринку. 

Конкурентоспроможність продукту (послуги) та визначення його критеріїв. Параметри 

та показники конкурентоспроможності. Методи оцінки конкурентоспроможності продукту. 

Якість та конкурентоспроможність. Методи підвищення конкурентоспроможності продукції. 

Конкурентоспроможність суб’єктів господарювання. Конкурентний статус організацій. 

Оцінка конкурентоспроможності суб’єкту господарювання. Напрями і методи підвищення 

конкурентоспроможності суб’єктів господарювання. Вплив конкурентоспроможності 

організації на стратегію її розвитку. 

Методика вибору стратегії розвитку за матрицею А.А. Томпсона та А.Дж. Стрікленда. 

Визначення стратегічної групи конкурентів. Застосування «карти стратегічних груп» в аналізі 

середовища організації. 



Тема 9. Сутність стратегічного планування 
Стратегічне планування як основний інструмент в забезпеченні реалізації стратегічних 

цілей. Сутність та необхідність стратегічного планування. Мета, етапи і принципи 

стратегічного планування. Визнання існування, причини та сутність бар’єрів стратегічного 

планування. Необхідність комплексного підходу до подолання бар’єрів. Способи подолання 

бар’єрів щодо впровадження стратегічного планування для суб’єктів господарювання 

України.  

Порівняльна характеристика моделей стратегічного планування: на основі «стратегічної 

прогалини»; орієнтованої на створення та підтримку конкурентоспроможності суб’єкта 

господарювання; що базується на урахуванні ринкових переваг; орієнтованої на створення 

позитивного іміджу; що враховує розміри суб’єктів господарювання. Критичний аналіз 

підходів. 

Особливості та проблеми побудови системи стратегічного планування суб’єктами 

господарювання України. 

Тема 10. Стратегічні плани, проекти і програми 
Необхідність існування планових документів різного типу та їх взаємозв’язок. Зміст, 

структура, характерні риси і відмінності стратегічного плану. Стратегічний план як 

інструмент реалізації стратегій різного типу.  

Роль стратегічної програми в системі стратегічного планування. Стратегічна програма в 

системі планування. Відмінності стратегічних планів і програм. Класифікації стратегічних 

програм. Особливості їх формування та сфери застосування. Планування часу на виконання. 

Коригування планів, супроводження виконання та контроль.  

Фінансовий аналіз діяльності суб’єкта господарювання – як елемент  планування його 

фінансової стратегії. Характеристика ієрархічних рівнів у системі фінансового планування. 

Система стратегічних, поточних та оперативних планів. Зв'язок стратегічних та 

поточних планів суб’єкта господарювання. Особливості альтернативних планів. Планові 

показники. 

Тема 11. Організаційне забезпечення стратегічного управління 
Визначення організаційної структури управління. Стратегія і структура: характеристика 

взаємозвязку, ОСУ як інструмент виконання стратегій. Підходи І. Ансоффа, Г. Саймона, Г. 

Мінцберга і А. Чандлера до визначення ролі ОСУ в стратегічному управлінні. Порівняльна 

характеристика «традиційних» та стратегічних ОСУ. 

Особливості формування та характеристика ОСУ стратегічного типу. Диференціація та 

інтеграція в ОСУ при переході до стратегічного управління. Класифікація ОСУ за Г. 

Мінцбергом. Характеристика матричних структур. Переваги та недоліки, сфера застосування 

проектних структур. Характеристика і типи дивізіональних структур. Сутність концепції SBU 

— Strategic Business Unit — («стратегічного господарського центру» — СГЦ). 

Характеристики та типи СГЦ. Роль централізованих формувань в ОСУ стратегічного типу.  

Тема 12. Фінансово-економічні аспекти реалізації стратегічних планів і програм 
Сутність та роль фінансово-економічного забезпечення (ФЕЗ) у стратегічному 

управлінні. Функціонування підсистеми ФЕЗ як інструменту досягнення стратегічних цілей 

організації, реалізації інвестиційної, кредитної, дивідендної та іншої політики.  

Маркетинговий підхід у діяльності суб’єкта господарювання та реалізації його 

стратегічних планів і програм. Особливості товарної (продуктової), цінової, комунікаційної 

політики  та політики збуту суб’єкта господарювання та її вплив на його стратегію розвитку. 

Економічні відносини між окремими підрозділами суб’єктів господарювання в умовах 

стратегічного управління та способи їх поліпшення.  

Тема 13. Соціально-психологічне забезпечення стратегічного управління і 

формування стратегічної поведінки персоналу 
Характеристика системи соціально-психологічного забезпечення стратегічного 

управління. 

Сутність і механізм формування корпоративної культури як об’єкта стратегічного 

управління. Фактори, елементи та типи корпоративної культури. Характеристика сильної та 

слабкої корпоративної культури. 



Сутність, методи і порядок формування стратегічної поведінки в управлінні. 

Використання змістовних і процесуальних теорій мотивації в стратегічному управлінні. 

Самомотивація та професійний розвиток. Характеристика та особливості головних 

мотиваторів та регуляторів суб’єктів господарювання України. 

Організація стратегічного розвитку персоналу. Система управління, аналізу  та 

планування кадрового потенціалу  суб’єкта господарювання відповідно до стратегії його 

розвитку. Залучення, відбір та адаптація персоналу суб’єкта господарювання. 

Тема 14. Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління 
Поняття та сутність стратегічної інформації. Види, джерела и методи її одержання. 

Критичний аналіз джерел та методів. Концепція стратегічного моніторингу середовища 

функціонування організації. 

Характеристика існуючих концепцій побудови інформаційних систем управління. 

Специфіка основних елементів інформаційної системи стратегічного управління. Стратегічні 

елементи інформаційних систем суб’єктів господарювання і формування підсистеми 

стратегічного моніторингу. 

Типи, роль і завдання контролю в реалізації стратегії суб’єктів господарювання. Об'єкти 

та вимоги до обліку і контролю в стратегічному управлінні. Форми, методи та інструменти 

обліку і контролю в стратегічному управлінні.  

Аналіз у системі стратегічного управління. Вдосконалення системи моніторингу 

стратегічного управління та стратегічного контролінгу. 

 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни: 

РНД 1 Здобувач демонструє вміння аналізу середовища організацій різних 

організаційно-правових форм, з використанням різних методів аналізу 

та прогнозування.  

РНД 2 Здобувач застосовує моделі і методи розробки системи стратегій у 

вигляді “стратегічного набору” з урахуванням обраної політики 

ведення бізнесу. 

РНД 3 Здобувач встановлює зв’язки між структурними елементами, визначає 

механізм управління організацією; дає оцінку особливостям 

створення, функціонування, розвитку та ліквідації організацій. 

РНД 4 Здобувач досліджує та дає оцінку необхідності розроблення системи 

стратегічних планів, проектів та програм, як інструментів реалізації 

стратегій різного типу. 

РНД 5 Здобувач формує ефективну корпоративну культуру, яка б сприяла 

досягненню завдань фірмою. 

РНД 6 Здобувач ефективно володіє підходами до побудови: системи 

стратегічного управління організаціями різних типів, стратегії 

особистого та професійного розвитку та управління  персоналом. 

РНД 7 Здобувач формує комунікаційну стратегію у професійній діяльності та 

використовувати фахові знання для вирішення практичних ситуацій. 

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; 

РН 2 Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх 

вирішення 

РН 3 Проектувати ефективні системи управління організаціями; 

РН 4 Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі 

ідеї; 

РН 5 Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному 

розрізах; 

РН 11  

 

Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування 

власного часу; 

РН 12  Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією 

(підрозділом); 

РН 13 Вміти  планувати  і  здійснювати  інформаційне,  методичне,  матеріа

льне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу). 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Еволюція розуміння і передбачення майбутнього організації. Л.1, Пр1. 

Тема 2. Передумови застосування стратегічного управління в організаціях. Л.2, Пр2.   

Тема 3. Сутність стратегії та стратегічного набору. Л.3, Пр3. 

Тема 4. Мета в стратегічному управлінні. Л.4, Пр4. 

Тема 5. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу. Л.5, Пр5.  

Тема 6. Середовище господарської організації. Л.6, Пр6.  

Тема 7. Методи аналізу і прогнозування розвитку середовища організації. Л.7-8, Пр7-8.   

Тема 8. Визначення конкурентоспроможності організації. Л.9, Пр9.  

Тема 9. Сутність стратегічного планування. Л.10, Пр10. 

Тема 10. Стратегічні плани, проекти і програми. Л.11, Пр11. 

Тема 11. Організаційне забезпечення стратегічного управління. Л.12, Пр12. 

Тема 12. Фінансово-економічні аспекти реалізації стратегічних планів і програм. Л.13, Пр13.  

Тема 13. Соціально-психологічне забезпечення стратегічного управління і формування 

стратегічної поведінки персоналу. Л.14, Пр14. 

Тема 14. Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління. Л.15, ПР.15. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

 мультимедійні презентації; 

 завдання аналітичного-оглядового характеру; 

 ментальні карти; 

 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. 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. 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. 

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 «Стратегічний менеджмент» - 

екзамен. 

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

захист результатів виконання індивідуальних робіт ,  опитування тощо. 

2. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни «Стратегічний 

менеджмент», наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною «Стратегічний 

менеджмент» 
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 

Найменування 

заходу 

поточного 

контролю  
(ІІІ траєкторія) 

Максимальна 

кількість 

балів за захід 

поточного 

контролю 
Практичне 

заняття 1 
2 Практичне 

заняття 1 
5 Практичне 

заняття 1 
5 

Практичне 

заняття 2 
2 Практичне 

заняття 2 
5 Практичне 

заняття 2 
5 



Практичне 

заняття 3 
2 Практичне 

заняття 3 
5 Індивідуальна 

робота 1 
10 

Практичне 

заняття 4 
2 Контрольна 

робота (тести) 
10 Контрольна 

робота (тести) 
10 

Практичне 

заняття 5 
2 Індивідуальна 

робота 
15 Науково – 

дослідна 

робота 

20 

Практичне 

заняття 6 
2 Модульна 

контрольна 

робота 

10   

Практичне 

заняття 7 
2 

    

Практичне 

заняття 8 
2 

    

Практичне 

заняття 9 
2 

    

Практичне 

заняття 10 
2 

    

Практичне 

заняття 11 
2 

    

Практичне 

заняття 12 
2 

    

Практичне 

заняття 13 
2 

    

Практичне 

заняття 14 
2 

    

Практичне 

заняття 15 
2 

    

Модульна 

контрольна 

робота 

10 
    

Індивідуальна 

робота 
10 

    

Екзамен 50 Екзамен 50 Екзамен 50 
Всього 100 Всього 100 Всього 100 

 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

1. Засоб

и 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. Порохня В. М. Стратегічне управління : навч. посібник / 

В. М. Порохня, Т. О. Безземельна, Т. А. Кравченко. - К. : 

Центр учбової л-ри, 2012. - 221 с. 

2. Довгань Л. Є. Стратегічне управління : навч. посібник / Л. 

Є. Довгань, Ю. В. Каракай, Л. П. Артеменко. - 2-ге вид. - К. : 

Центр учбової л-ри, 2011. - 439 с. 

3. Ігнатьєва І. А. Стратегічний менеджмент : підручник / 

Ігнатьєва І. А. - К. : Каравела, 2012. - 479 с. 

4.  Кіндрацька Г. І. Стратегічний менеджмент : навч. 

посібник / Г. І. Кіндрацька. - 2-ге вид., переробл. і допов. - К. 

: Знання, 2010. - 407 с. 

 



 
 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Менеджмент організацій та 

адміністрування 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу Черкаський навчально-науковий 

інститут, кафедра менеджменту та 

інформаційних технологій 

Розробник Руденко М. В., 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 Українською мовою 

Викладач Руденко М. В., кандидат економічних 

наук, доцент, доцент кафедри 

менеджменту та інформаційних 

технологій 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова  

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 

сучасного, з використанням системного підходу, світогляду щодо створення, 

функціонування й еволюції організацій; оволодіння вмінням реалізувати 

спеціальний економічний інструментарій менеджменту організації в управлінні 

бізнесом на основі вивчення теоретичних засад та зарубіжного досвіду 

організаційного менеджменту, формування управлінських вмінь та навичок. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Методологічні засади теорії організації  
Сутність поняття «організація». Закони організації. Закони функціонування 

(статики) організації: закон композиції, закон пропорційності, закон найменших. 

Закони розвитку (динаміки) організації: закон онтогенезу (перетворення), закон 

синергії, закон інформованості-упорядкованості, закон єдності аналізу й 

синтезу, закон самозбереження.  

Принципи організації: принцип ланцюгового зв'язку; принцип інгресії; 

принцип підбору; принцип рухомої рівноваги; принцип слабкої ланки. 

Групування принципів. Етапи розвитку організації: зародження, зростання, 

зрілості, старіння. Збереження рівноваги організації та її цілісності. 

Тема 2. Основні організаційні теорії та моделі 

Організаційні теорії: класична організаційна теорія; теорії організаційної 

поведінки; теорія інститутів та інституційних змін; популяційно-екологічна 

(еволюційна) теорія; тектологія О. Богданова; ноосфера В. І. Вернадського.  

Еволюція теоретичних концепцій організації. Основні моделі організацій: 

органічна та механістична моделі. Сучасна організаційна парадигма: сутність, 

значення, зміст, практична спрямованість. 

Тема 3. Організація як система 
Формування системних уявлень: Платон, Аристотель, Кант, А. Сміт. 

Системність як загальна властивість матерії. Системний підхід (погляд). Стан 
системи, властивості системи, поведінка системи, дія, подія. 

Будова систем: підсистема, елемент, структура, зв'язок. Атрибути зв'язку: 
спрямованість, сила, характер.  

Класифікація систем. Загальна класифікація: абстрактні системи; конкретні 

системи; відкриті системи; закриті системи; динамічні системи; адаптивні 

системи; ієрархічні системи, їх характеристики. Класифікація за ознаками: за 

походженням; за описом змінних; за способом управління; за типом операторів.  
Аспекти організаційного порядку. Типологія організацій. Класифікація 

організацій за ознаками: класифікація за принципами управління; класифікація 

за функціональними ознаками; класифікація за ознакою реалізації суспільних 

функцій; класифікація за ознакою визначення цілі (ціннісно-орієнтовані 

організації; організації, які формують власні цілі; цілескеровані організації; 



цілеспрямовані організації; цілеорієнтовані організації; цілепридатні організації; 

паразитичні організації). 

Тема 4. Організація як соціум. Організаційний процес 
Соціальна організація і соціальна спільність. Людина як елемент соціальної 

системи. Активність і опірність соціальної організації. Загальні риси соціальної 
організації. 

Основні види соціальних організацій: формальна й неформальна 

організації. Механізми регулювання (регулятори) у соціальних системах: 

цільова управлінська дія, саморегуляція (самоуправління), організаційний 

порядок. Організаційна діяльність. Альтернативні парадигми організаційного 

процесу. Система правління - кібернетичний підхід.  
Принципи управління: принцип розімкненого управління; принцип 

розімкненого управління з компенсацією обурень; принцип замкненого 
управління; принцип однократного управління.  

Оптимізація управління. Адаптивні й такі, що самі настроюються, системи. 
Методи управління: детермінований метод управління; програмно-цільовий 

метод управління; ціннісно-орієнтований метод управління. 

Тема 5. Самоорганізація 
Природно-наукові засади синергетики. Ентропія. Самоорганізація як 

ґрунтовний процес природи. Використання методів та інструментів 
самоорганізації. Антиентропійна спрямованість самоорганізації. Сутнісний 
зміст синергетики.  

Синергитична концепція самоорганізації. Основні положення 

синергитичної концепції самоорганізації. Атрактори, біфуркація, фрактали, 

детермінований хаос. Процеси самоорганізації. Необерненість і 

неповторюваність самоорганізації. Принципи самоорганізації: принцип 

від'ємного зворотного зв'язку; принцип позитивного зворотного зв'язку. 

Спонтанність і випадковість.  
Гнучкість організації. Гнучкість процесу: гнучкість орієнтації й реалізації. 

Гнучкість системи: фактори й результати гнучкості системи. Виробнича 

гнучкість: фактори та функціональні й структурні ознаки виробничої гнучкості. 

Сталість організації. Статична й динамічна сталість. Типи сталості: внутрішня, 

зовнішня й спадкова сталості; кількісна й структурна сталості. Несталий стан 

системи. Сталість і управління змінами. 

Тема 6. Організація керівництва 

Визначення управлінських функцій, принципи, етапи та види їх розподілу в 

апараті управління. Принципи формування апарату управління. 

Техніка і форми передачі розпоряджень. Типи влади: лінійна, штабна і 

функціональна. Процес делегування влади. Розподіл обов'язків. Централізація, 

децентралізація. 

Організація службового контролю на підприємстві. Оцінювання персоналу. 

Оцінювання праці. Вимоги до проведення процедури оцінювання. Критерії 

системи оцінки працівника. 

Управління дисципліною. Види трудової дисципліни. Дисциплінарні 

відносини. Організаційні, економічні, виховні та правові методи управління 

дисципліною. Прогресивні дисциплінарні заходи для покращення роботи 



персоналу. 

Тема 7. Система функціонального менеджменту 

Маркетинг-менеджмент. Основні елементи концепції 

маркетинг-менеджменту. Завдання маркетинг-менеджменту. Основні функції 

маркетингового менеджменту. 

Основи фінансового менеджменту. Умови, необхідні для ефективного 

функціонування фінансового менеджменту. Принципи управління фінансовим 

менеджментом. 

Цифровізація управління фінансово-економічною підсистемою. Основні 

функції фінансового менеджменту. Задачі фінансової політики. загальної 

фінансової стратегії підприємства. Загальна фінансова стратегія підприємства. 

Місце фінансового планування в ринкових умовах. Структура фінансового 

управління. 

Тема 8. Бізнес-середовище організації 

Організація як складна, відкрита, соціотехнічна система. Зовнішнє 

середовище організації; його типи і характеристики. Мікрооточення – зовнішні 

фактори прямого впливу: постачальники, конкуренти, споживачі, державні 

органи контролю. Макрооточення – зовнішні чинники непрямого впливу: 

політичні, економічні, соціальні, технологічні тощо. Реакція організації  на зміни 

зовнішнього середовища. Методи дослідження зовнішнього середовища 

(зовнішній моніторинг): зовнішнє спостереження; цільове спостереження; 

неформальний пошук; формальний пошук. 

Внутрішнє середовище організації. його підсистеми. Змінні всередині 

організації (внутрішні фактори): цілі, завдання, організаційна структура, 

технологія виробництва, персонал, їх вплив на управління. Культура та імідж 

організації як її внутрішні фактори. Взаємозв'язок внутрішніх факторів. Методи 

дослідження внутрішнього середовища організації: аналітичні методи; експертні 

методи; лінійне програмування; динамічне програмування; діагностування 

(експрес-діагностика, ґрунтовна діагностика); внутрішній моніторинг (моментні 

спостереження, постійні спостереження). 

Взаємозв’язок факторів зовнішнього та внутрішнього середовища 

організації. 

Тема 9. Управління ризикозахищенністю 

Поняття, умови виникнення і фактори ризику. Ризикова ситуація. Умови та 

характеристика виникнення ризикової ситуації. Невизначеність, її основні 

причини. Класифікація видів невизначеності у діяльності організацій. Сутність 

ризику. Характеристика ризику. Фактори ризику. Внутрішні фактори ризику. 

 Класифікація  ризиків. Групування основних господарських ризиків за 

різними ознаками та їх характеристика. Схема ідентифікації ризиків. Методи 

оцінювання ризику. Напрямки та етапи проведення якісної оцінки ризику 

підприємства. 

Концепція управління ризиком. Критерії ризикозахищеності організації. 

Забезпечення ризикозахищенності підприємства. Фактори та особливості 

ризик-менеджменту. Структурна схема управління ризиком. Основні етапи 

ризик-менеджменту та їх характеристики. Основні переваги застосування 

ризик-менеджменту. Ризикозахищеність управлінської діяльності. Фінансові 



показники-індикатори ризику підприємства. 

Тема 10. Конкурентна політика організації 

Сутність конкуренції. Конкурентоспроможність організації та чинники, що 

її визначають. Узгоджені піраміди ієрархічних структур конкурентних переваг і 

конкурентоспроможності. Формування стратегії конкуренції. Конкурентні 

переваги підприємства, їх види. Варіанти стратегічного вибору. Система 

управління якістю як організаційна основа управління підприємством. Модель 

системи менеджменту якості. Конкурентна політика підприємства. 

Конкурентоспроможність потенціалу організації та методи її визначення.  

Методологічні засади визначення конкурентоспроможності. Оцінка 

конкурентоспроможності. Методи оцінювання конкурентоспроможності 

підприємства: метод переваг, структурний та функціональний методи, метод 

профілів, матричні методи оцінювання конкурентоспроможності фірм, метод 

інтегральної оцінки, бальна оцінка конкурентоспроможності, метод 

бенчмаркінгу. Фактори конкурентоспроможності фірми (на прикладі 

Черкаського регіону). 

Тема 11. Організаційне проектування 

Концептуальні терміни: організаційна форма управління (ОФУ); відносини; 

децентралізація; стратегія; структура; виробнича структура; технологічна 

структура; зв'язок; структура управління; ланка управління; рівень управління. 

Сутність та етапи організаційного проектування. Переваги та недоліки 

традиційних організаційних форм управління. Переваги та недоліки адаптивних 

організаційних форм управління. Теоретичні засади створення й розвитку 

організаційних форм управління. 

Методологія проектування організаційних форм управління. Концептуальні 

підходи до проектування організаційних форм управління. Основні 

методологічні принципи проектування організаційних форм управління. Методи 

проектування організаційних форм управління. Технологія проектування, 

організаційних форм управління. Процес проектування організаційних форм 

управління: зміст основних етапів проектування ОФУ (перед проектної 

підготовки, проектування, впровадження проекту). Розробка організаційного 

робочого проекту. 

Оцінка ефективності організаційних форм управління. Підходи до оцінки 

ефективності організаційних форм управління. Показники оцінки ефективності. 

Методика розрахунку основних коефіцієнтів: ефективності ОФУ; ланковості; 

територіальної концентрації; дублювання функцій; надійності системи 

управління; централізації (децентралізації) функцій; ефективності використання 

інформації. Криза парадигми традиційного менеджменту. Перспективи розвитку 

організаційних утворень. 

Тема 12. Культура організації 

Зміст понять «культура» і «організаційна культура». Концептуальні підходи 

до формування організаційної культури. Моделі організаційної культури. 

Характеристики організаційної культури. Громадянська й корпоративна 

культури. 

Типологія організаційних культур. Визначальні фактори культури 

організації. Підходи до типізації організаційних культур: факторні моделі 



цінностей; менталітет і організаційна культура; фундаментальні вірування та 

цінності; ставлення до часу; конкуруючі цінності. Характеристика типів 

культури за ознакою конкуруючих цінностей: кланова, ієрархічна 

(бюрократична) та ринкова культури. Сучасна українська організаційна 

культура: джерела та основний зміст.  

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни: 

РНД 1 Здобувач демонструє здатність застосування теоретичних моделей та 

закономірностей управління в конкретних ситуаціях життєвого 

циклу організацій. 

РНД 2 Здобувач володіє вмінням ідентифікувати проблеми в організації та 

обґрунтовувати методи їх вирішення в умовах мінливості 

середовища функціонування організації. 

РНД 3 Здобувач встановлює зв’язки між структурними елементами, 

визначає механізм управління організацією; дає оцінку особливостям 

створення, функціонування, розвитку та ліквідації організацій. 

РНД 4 Здобувач формулює критерії та складає судження про сутність та 

зміст організаційної культури. 

РНД 5 Здобувач застосовує навички використання методологічних та 

методичних прийомів оцінки ефективності діяльності й 

проектування організацій; прийняття та забезпечення реалізації 

управлінських рішень. 

РНД 6 Здобувач демонструє розуміння сучасних методів діагностики та 

експертизи діяльності організацій, використання інструментарію 

менеджменту організації в управлінні бізнесом. 

РНД 7 Здобувач демонструє вміння досліджувати та комбінувати різні види 

організацій, визначаючи їх переваги й недоліки; здійснювати 

порівняльний аналіз і формування різних типів організаційних 

структур, розробляти заходи з трансформації, як організації у цілому, 

так і її складових з урахуванням впливу факторів зовнішнього 

середовища. 

РНД 8 Здобувач володіє методикою розрахунків основних показників та 

використання методологічних інструментів з метою пізнання 

мінливих явищ та процесів, які впливають на стан організації. 

РНД 9 Здобувач володіє вмінням використовувати методи та інструменти 

самоорганізації з метою забезпечення умов для особистого 

професійного розвитку 

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; 

РН3 Проектувати ефективні системи управління організаціями; 

РН6 Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації 

управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи 

вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну 

відповідальність. 

РН11 Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування 

власного часу 

РН12 Делегувати повноваження та керівництво організацією 

(підрозділом); 

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. Методологічні засади теорії організації Л.1, П.1 

Тема 2. Основні організаційні теорії та моделі Л.2, П. 2 

Тема 3. Організація як система Л. 3, П.3 

Тема 4. Організація як соціум. Організаційний процес Л.4, П.4 

Тема 5. Самоорганізація Л. 5, П. 5 

Тема 6. Організація керівництва Л.6, П.6 

Тема 7. Система функціонального менеджменту Л.7, П 7 

Тема 8. Бізнес-середовище організації Л.8,9,  П 8,9 

Тема 9. Управління ризикозахищенністю Л.10, П.10 

Тема 10. Конкурентна політика організації Л.11,12, П.11,12 

Тема 11. Організаційне проектування Л. 13,14, П.13,14 

Тема 12. Культура організації Л.15 П15 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

– 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 

менеджменту організацій та адміністрування, 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 «Менеджмент 

організацій та адміністрування»» - екзамен. 

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

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

опитування тощо. 

5. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни 

«Менеджмент організацій та адміністрування», наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 



Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною  

«Менеджмент організацій та адміністрування» 

 
Найменуванн

я заходу 

поточного 

контролю (І 

траєкторія) 

Максимальн

а 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) 

Максимальн

а кількість 

балів за 

захід 

поточного 

контролю 

Практичне 

заняття 1 

2 Практичне 

заняття 2 

5 Практичне 

заняття 15 

5 

Практичне 

заняття 2 

2 Практичне 

заняття 8 

5 Індивідуальна 

робота 1 

10 

Практичне 

заняття 3 

2 Практичне 

заняття 15 

5 Індивідуальна 

робота 2 

10 

Практичне 

заняття 4 

2 Контрольна 

робота (тести) 

5 Модульна 

контрольна 

робота 

10 

Практичне 

заняття 5 

2 Індивідуальна 

робота 

10 Науково – 

дослідна 

робота 

15 

Практичне 

заняття 6 

2 Модульна 

контрольна 

робота 

10   

Практичне 

заняття 7 

2 Аналітично - 

розрахункова 

робота 

10   

Практичне 

заняття 8 

2     

Практичне 

заняття 9 

2     

Практичне 

заняття 10 

2     

Практичне 

заняття 11 

2     

Практичне 

заняття 12 

2     

Практичне 

заняття 13 

2     

Практичне 

заняття 14 

2     

Практичне 

заняття 15 

2     

Модульна 

контрольна 

робота 

10     

Індивідуальн

а робота 

10     

Екзамен 50 Екзамен 50 Екзамен 50 

Всього 100 Всього 100 Всього 100 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.5 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. Ігнатьєва І.А. Менеджмент організацій 

(малого та середнього бізнесу): підруч. / 

І.А.Ігнатьєва, О.М.Паливода, Р.В.Янковой. – 

К.: КНУТД, 2014. – 359 с. 

2. Назарчук Т. В. Менеджмент організацій: 

навч.посіб. / Т. В. Назарчук, О. М. Косіюк - 

К.: “Центр учбової літератури”, 2016. – 560 с. 

3. Менеджмент організацій і 

адміністрування. Частина 1 : навчальний 

посібник / М. І. Небава, О. Г. Ратушняк. – 

Вінниця : ВНТУ, 2012. – 105 с. 

4. Менеджмент організацій і 

адміністрування. Частина 2 : навчальний 

посібник / М. І. Небава, О. Г. Ратушняк. – 

Вінниця : ВНТУ, 2012. – 108 с.  

 


