










ЖИТОМ ИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ
УН ІВЕРСИ ТЕТ

Ф А КУЛ ЬТЕТ  ЕКОНОМ ІКИ ТА М ЕНЕДЖ М ЕНТУ

Силабус дисціїплііііі 
“ДІЛО ВІ КОМ У IIІК А І и Ґ

1. П роф іль Д И С Ц И П Л І Н И

Кафедра менеджменту 
організацій і 

адмініструвати! 
ім.М.І І. Поліщука

Освітніі с гуніиь- другий (магістерський)
Галузь знань: 05 «Соціальні та понеділкові науки» 
Спеціальність: 051 «Економіка» 
Освітньо-професійна програма “ Економіка” 
Кількість кредитів - 4 
Загальна кількість годин - 120 
Рік підготовки, семестр - 1-й курс. 1-й семестр 
Компонент освітньої програми: обов'язковий 
Цикл підготовки: загальної підготовки 
Мова викладання: українська

2. Інф орм ац ія про ви клад ача
Викладач (-і) к.с.н. доц. Копитова Ірина Володимирівна

Профайл викладача (-ів) http://znau.edu.iui/fakulteti/ekonomiki-ta-menedzhmentu/
т-аЬоіИ-то/т-8кІа(.1-то/ф-кооііоуа-ігіпа-УОІо(іітігіупа

Ко н такта  інформація кор\ Ю\ «ііа а і.на. (♦38097) 500 55 84
Сторінка курсу в МоосІІс Ііт>://185.25.118.66/соиг8е/уіе^.рЬр?і(і=2310

Консультації
Онланн консультація за попередньою домовленістю 
через УіЬсг (+3809* 500 55 Х4) щопонеділка з 10.00 до 
14.00

3. Анотацій до дисципліни
Ділові комунікації - це необхідний інструмент сучасного бізнес-середовища, який 

використовується для відповідної комунікативної підтримки перебігу організаційних 
процесів, функцій організаційних структур, розвитку комунікативних мереж і 
обслуговування організаційної культури. Вивчення курсу сприятиме особистісному 
зростанню студентів, підвищенню їх грамотності соціальної взаємодії и удосконаленню 
11 рофес і н ної комунікативної компетентності.

Предмет вивчення дисципліни: комунікативні відносини в системі управління 
організацією, які включають і обмін інформацією, і взаємовплив, взаєморозуміння, і 
психічний контакт, пов'язаний із енрийпяпям та особливостями бізнес-етики.

Основними організаційними формами навчання є лекційні та практичні заняття. Лекції 
формують систему основних фонових знань, що стосуються основних аспектів бізнес - 
комунікацій, особливостей застосування вербальних та невербальних засобів комунікації 
у соціокультурному аспекті. Практичні заняття закріплюють набуті на лекціях і під час 
самостійної підготовки знання з курсу, формують у студентів систему поглядів про 
основні поняття дисципліни. На практичних заняттях розглядаються найбільш проблемні

http://znau.edu.iui/fakulteti/ekonomiki-ta-menedzhmentu/


питання курсу як у вигляді дискусій, так і у формі доповідей і презентацій студентів, 
використовуються інтерактивні методи навчання. .

4. Мета та цілі дисципліни 
М ета вивчення дисципліни - набуття майбутніми фахівцями георе гичних знань з 

питань бізнес-комунікацій, оволодіння вміннями, практичними навичками організації 
комунікативних зв’язків в сучасному діловому середовищі, застосуванням основних 
правил ділового спілкування, бізнес-етики, в тому числі академічної доброчесності тощо.

Завдання курсу: вивчення сутності комунікативних технологій для забезпечення 
ефективної взаємодії із стейкхолдерами підприємства, засвоєння особливостей 
комунікативної підтримки бізнес-процесів. набуття вмінь щодо організації 
комунікативних зв’язків в межах системи управління підприємств. Для цього необхідно 
засвоїти понятійно-категоріальний апарат дисципліни, опанувати структуру, функції, види 
і форми ділової комунікації, сформувати знання щодо концептуальних засад і 
застосування комунікативних стратегій в менеджменті та при вирішенні робочих завдань.

5. Організацій навчання 
5.1. Обсяг дисципліни

Вид заняття Загальна кількість годин
Денна Заочна

Лекції 20 -

Практичні / лабораторні 22 -

Самостійна робота 78 -

5.2. Формат дисципліни
Очний формат вивчення дисципліни.
Очна (денна) форма навчання передбачає постійний особистий контакт науково- 

педагогічного працівника і студента, що забезпечує надбання глибоких системних знань, 
стійких умінь. Студенти денної форми навчання зобов’язані відвідувати навчальні заняття 
згідно з розкладом та своєчасно виконувати навчальні завдання згідно з робочою 
програмою.

Припускається змішаний формат проведення дисципліни: поєднання традиційних 
форм навчання з елементами електронного навчання через систему МоосІІе.

5.3. Тематичний план начальної дисципліни
с
>

Те
ма

Кількість годин

%
1 Іазва теми денна

форма
заочна
форма

1 Модуль 1 Д і.ю ві комунікації т а  комунікативні технології
1 Спілкування і комунікація в організації 15 -

2 Види та процес комунікації 15 -

3 Труднощі та бар’єри комунікації ІЗ -

4 Вплив психологічних характеристик людини на якість 
комунікації в колективі 17 -

5 Інструменти комунікації при формуванні враження на інших 13 -

6 Бізнес-етика та академічна доброчесність 17 -

7 Роль комунікацій у формуванні репутації організації 15 -

8 1 Іиссмна комунікація 15 -

Разом: 120 -



5.4. Система оцінювання та вимоги

Контроль знань та вмінь здобувана вищої освіти здійснюється згідно з кредитно- 
трансферною системою організації освітнього процесу. Рейтинг студента із засвоєння 
дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, тобто він формується з рейтингу 
виконання навчальної роботи, для оцінювання якої призначається 60 балів, та рейтингу 
підсумкового контролю - 40 балів.

Перевірка рівня засвоєння матеріалу самостійно опрацьованих тем чи окремих 
розділів здійснюється у вигляді тестування на практичних заняттях і за виконану 
індивідуальну робот)'.

Система оцінювання навчальних досягнень студентів

Вид заняття
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Лекції 10/20 - -

Практичні заняття 3 11/22 21 21
І иди відуал ьно-самості й на

10 3/78 28 28робота
Модульна контрольна робота 12 1 12 12
Разом: - - 60 60

Завдання 1 індивідуальної роботи студента (реферат) оцінюється в діапазоні від 0 до 8 
балів.

Критерії оцінювання реферату:
- глибоке розкриття проблеми, відображена власна позиція - 7-8 балів;
- обгрунтоване розкриття проблеми - 5-6 балів;
- проблема розрита неповно - 3-4 балів;
- компілятивна робота, наявність помилок - 2 бали;
- розкритий лише один аспект - 1 бал;

- реферат не зарахований - 0 балів.
Завдання 2 індивідуальної роботи студентів (резюме) оцінюється в діапазоні від 0 

до 10 балів.
Критерії оцінювання резюме:

- максимально враховані змістовні га технічні вимоги до складання резюме з 
елементами творчого підходу - 9-10 балів;

- враховані основні вимоги до складання резюме - 5-8 балів;
- поверхнево враховані вимоги до складання резюме - 1-4 бали;
- діловий лист не зарахований - 0 балів.
Завдання 3 індивідуальної роботи студентів (діловий лнег) оцінюється в діапазоні 

від 0 до 9 балів.
Критерії оцінювання ділового листа:

- максимально враховані змістовні та технічні вимоги до складання ділового листа 
з елементами творчого підходу - 8-9 балів;

- враховані основні вимоги до складання ділового листа - 5-7 балів;



- поверхнево враховані вимоги до написання ділового листа - 1-4 бали;
- діловий лист не зарахований - 0 балів.
На практичних заняттях проводиться тестування студентів по вивчених темах. 

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент під час одного тестування - З 
бали.

Підсумком вивчення модуля дисципліни є проведення модульної контрольної 
роботи (М К ). Участь студентів в контрольних заходах обов'язкова. М К проводиться у 
письмовій тестовій формі. Тест містить 20 тестових завдань, правильна відповідь на 
кожне з яких оцінюється в 0.6 бала. Максимальна кількість балів, яку студент може 
набрати за М К - 12 балів. Студент, який не виконав вимоги по самостійній роботі, не 
допускається до складання МК. і даний модуль йому не зараховується.

Екзамен здійснюється о письмовій формі. Екзаменаційна робота включає 2 
теоретичних завдання. Студент повинен дати письмову розгорнуту відповідь.

Критерії оцінювання екзаменаційної роботи (від 1 до 20 балів за одне завдання)
- глибоке, теоретично обгрунтоване розкриття питання, відображена власна позиція - 18 - 
20 балів;
- обгрунтоване розкриття питання з певними фактологічними неточностями - 15 - 17 
балів;
- відповідь не дає повного розкриття питання, немає власної позиції - 12 - 14 балів;
- неповне розкриття питання, але наявні певні знання - 9 - 11 балів;
- питання розкрите фрагментарно, наявні фактологічні помилки - 8-10  балів;
- відповідь неповна, наявні суттєві помилки при викладі - 5 - 7  балів;
- відповідь мас значні помилки елементарного рівня - 1 - 4  бали.
- відсутність відповіді на питання - 0 балів.

Підсумкова оцінка за предмет в балах розраховується як сума балів, отриманих 
студентами за модулі та екзамен.

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критично-
розрахунковий мінімум - 24 балів, для одержання екзамену необхідно у визначені
викладачем дні пройти співбесіду з пропущених практичних занять і лекцій з тим, щоб 
набрати критичний мінімум і допуститися до перескладання екзамену.

Умови допуску до підсумкового контролю  
Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-

розрахунковий мінімум - 24 балів, для одержання екзамену необхідно у визначені викладачем
дні пройти співбесіду з пропущених практичних занять і лекцій з тим, щоб набрати критичний 
мінімум і допуститися до перескладання іспиту.

Рекомендований мінімум для допуску до екзаменаційної роботи - 36 балів.

Максимальна кількість балів становить 60. Мінімальна кількість балів, набраних 
студентом, складає 60 %  від максимальної кількості балів, отриманих під час вивчення 
дисципліни - 36 балів.

6. Результати навчання
Під час вивчення дисципліни у студентів формуються наступні компетенції:
ЗК4.Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня 

(з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
ЗК7.Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
Вивчення дисципліни формує у студентів наступні результати навчання:
РИЗ. Вільно спілкуватися з професійних та наукових питань державною та 

іноземною мовами усно і письмово.
РН5. Дотримуватися принципів академічної доброчесності.



Р І16. Оцінювати результати власної роботи, демонструвати лідерські навички та 
уміння управляти персоналом і працювати в команді.

В результаті вивчення дисципліни: 
студент повинен жати:

- особливості ділової комунікації, функції, засоби, види, форми ділової комунікації;
- основні механізми, ефекти і закономірності сприйняття партнера по спілкуванню;
- способи і форми форм > ванн я ділового іміджу;
- чинники, то  детермінч іоі і. поведінку людини в процесі професійного спілкування;
- вербальні і невербальні засоби спілкування;
- особливості спеціальних форм ділових комунікацій: ділової бесіди, телефонного 

контакт). співбесіди при най мі на роботу, паради, дискусії, ділового спору, тощо;
- способи і форми оріанізанії групи для ефективної колективної комунікації;
- сучасні комунікативні технології при здійсненні ділової комунікації, основні 

напрями використання мережі Ін ісрнет у бізнес-комунікаціях;
- механізми і прийоми впливу в процесі ділового спілкування:
- сутність поняття і причини конфлікту, способи управління конфліктом і основні 

стратегії поведінки в конфлікті:
- основні етичні норми і принципи ділової комунікації, правила ділового етикету в 

дідовій взаємодії, основи академічної доброчесності:
- міжкультурні особливості в діловому спілкуванні і взаємодії;
- концептуальні основи і стратегії комунікативного менеджменту; 

студент повинен вміти:
- користуватися вербальними і невербальними засобами спілкування, а також 

розпізнавати наміри партнерів, пю користуються цими засобами;
- застосовувати сучасні комунікаційні технології для забезпечення ефективної 

ді. тво ї комун і кації;
- використовувати Ітегпеї як засіб комунікації, джерело довідкової інформації, засіб 

реклами і маркетингу при здійсненні бізнес-комунікацій;
- об'єктивно сприймати співрозмовника при спілкуванні і прогнозувати результат 

комунікації;
- вступати в контакт і встановлювати доброзичливу атмосферу під час комунікації з 

бі знес-партнерами:
- здійснювати переговори, ділову розмову, ділову бесіду, співбесіду при наймі на 

роботу, нараду, дискусію, ділові наради, диспути, спори презентації;
- організовч вати групи для ефективної колективної комунікації;
- використовувати ефективні прийоми поведінки в процесі комунікації з 

урахуванням правил етики бі знес) і а ділового етикету;
- вирішувати конфлікти в дідовому спілкуванні і долати комунікативні бар'єри;
- > правд я ги емоційним станом у процесі ділової комунікації;
- володіти теоретичними основами і технологіями управління соціальними зв'язками 

і відносинами, що відбивають інтереси, цінності, якість життя різних соціальних 
прошарків і груп:

- орієнтуватися в теоретичних концепціях бізнес-комунікацій і уміти застосовувати їх 
алгоритми в професійній діяльності.

7. П ререквізити
Ефективність засвоєння змісту дисципліни “Ділові комунікації”  значно підвищиться, 

якщо студент попередньо опанував матеріалом таких дисциплін як: “ Менеджмент”, 
“ Підприємництво та бізнсс-куіьіура” , “Соціальна економіка” , “ Економіка праці і 
соціально-трудові відносини". “Маркетинг” , “Ділова українська мова” .



8. Політика дисципліни
• Курс передбачає як індивідуальну роботу так і роботу у складі груп;
• Середовище в аудиторії с творчим, відкритим до дискусій;
• Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлені терміни;
• Якщо здобувач вищої освіти був відсутній на заняттях з будь-якої причини, 

він/вона відпрацьовують навчальні питання та завдання в часи самостійної підготовки та у 
встановлені викладачем терміни обов'язково звітують про опанування ними навчального 
матеріалу;

• 11 ід час навчання не допустимо порушення академічної доброчесності.
• Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після встановленого 

терміну. При цьому оцінка знижується на 10 % .
• Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної 

доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації студент 
повинен вказати джерело, використане під час виконання завдання.

• Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 
використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється використовувати 
лише під час он-лайн тестування.

9. Технічне та програмне забезпечення (за погреби)
Д ія вивчення курсу достатньо володіти загально вживаними програми такими як 

Microsoft Office Word. Microsoft Office Excel. Microsoft Office Power Point
У період сесії бажано мати мобільний пристрій (телефон) для оперативної комунікації 

з викладачем з приводу проведення занять та консультацій. У міжсесійний період 
комп’ютерну техніку (з виходом у глобальну мережу) та оргтехніку для комунікації з 
викладачем та підготовки (друку) індивідуальних завдань.

10. Література необхідна для вивчення навчальної 
дисципліни

1. Гойхман О. Я. Речевая коммуникация: Издательство: Инфра-М. 2008. -207 с.
2. Дик Улла. Эффективная коммуникация. Приемы и навыки: Издательство: 

Гуманитарный центр, 2007. - 188 с.
3. Ділові контакти з іноземними партнерами: І Іавч.-практ. посібник для бізнесмена. - 

K.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2004. - 284с.
4. Интернет для бизнеса. Бизнес-эициклонедия

http://www.handbooks.ru/handbook/10/demo
5. Каймакова М.В. Коммуникации в организации: текст лекций. - Ульяновск. УлГТУ, 

2008. - 73 с.
6. Лич Эдмунд. Культура и коммуникация. Логцка взаимосвязи символов: 

Издательство: Восточная литература, 2001. - 144 с.
http://ebooks.znu.edu.ua/files/Itibliobooks/Manzlnira/0000774.pdf

7. Мерманн Элизабет. Коммуникация и коммуникабельность: Издательство: Харьков: 
Изд-во Гуманитарный Центр, 2007. - 2 %  с.

8. Моисеева И.П. Коммуникационный менеджмент: учебное пособие. - Томск, Изд- 
во ТПУ, 2007.-104.

9. Рева В Е. Деловое общение: Электронная версия, Пенза. Изд. ІІГУ . 2004. 
http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/lnshi/0003285.pdf

10. Рева В.Е. Коммуникационный менеджмент: Учебно-методическое пособие. 
Электронная версия, Пенза. Изд. ИГУ. 2003. http://ebooks.znu.cdu.ua/files/Bibliobooks/lnshi/ 
0003286.pdf

http://www.handbooks.ru/handbook/10/demo
http://ebooks.znu.edu.ua/files/Itibliobooks/Manzlnira/0000774.pdf
http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/lnshi/0003285.pdf
http://ebooks.znu.cdu.ua/files/Bibliobooks/lnshi/


11. Шавкун І.Г. Основи ділової комунікації: Практикум з навчального курсу
«Основи ділової комунікації» для студентів напряму підготовки “ Менеджмент” , 
Запоріжжя: ЗНУ. 2010. -- 100 с.
Ьпр://еЬс)ок$./пц.еии.ші/1ї)еіі/тсЦкІУсІ)ку/2010 1ОЛмп сііі коттип.рсі
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Ж И ТО М И РС ЬК И Й  НАЦІОНАЛЬНИЙ А ГРОЕКОЛОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

Ф А К У ЛЬТЕТ ЕКОНОМ ІКИ ТА М ЕНЕДЖ М ЕНТУ

Силабус дисципліни

«Економічне обгрунтування та управління проектами»

1. Профіль дисципліни

'Кифедра егдномщі і 
підприємництва

Освітній ступінь -  магістр
Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки» 
Спеціальність: 051 «Економіка» 
Освітньо-професійна програма «Економіка» 
Кількість кредитів -  5 
Загальна кількість годин -  150 
Рік підготовки, семестр -  2020, 2 
Компонент освітньої програми: обов’язкова 
Цикл підготовки: загальний 
М ова викладання: українська

2 . Інформація про викладача

В икладач
к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки і 
підприємництва Ходаківський Володимир Миколайович

П роф айл в и к л а д а ч а

Лінк на сторінку кафедри з інформацією про викладача: 
http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonom iki-ta- 
m enedzhm entu/about-ep/m -sklad-ep/khodakivskij-volodimir- 
mikolajovich

К о н тактн а  ін ф орм ац ія +30(097)902-69-55; xxxx-vova@ ukr.net
С тор ін ка курсу в  Моосіїе http://l 85.25.118.66/course/view.php?id=2293

К он сультац ії
Онлайн консультація через Zoom, Viber щочетверга з 
15.00 до 16.00 (за попередню  домовленістю з викладачем)

3. Анотація до дисципліни
Вивчення дисципліни «Економічне обґрунтування та управління проектами» дає 

можливість студентам вміти на високому професійному рівні оцінювати реальний стан 
господарського середовищ а об’єктів проектування; обгрунтовувати перспективи розвитку 
економічного середовищ а господарювання об’єкта проектування; ефективно 
спрямовувати та управляти економічною діяльністю  господарських структур в процесі 
реалізації їх проектного забезпечення.

http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-
mailto:xxxx-vova@ukr.net
http://l


4. Мета та цілі дисципліни
Мета вивчення дисципліни: сформувати у студентів сучасне «проектне» мислення 

в умовах ринкової економіки, розширити їх знання щодо економічного обгрунтування та 
управління розвитком господарських систем, навчити їх  творчо підходити до розв’язання 
різноманітних завдань (насамперед на рівні ефективного обґрунтування в процесі 
формування проектних господарських рішень). Досягнення мети дисципліни базується на 
наступних цілях:

- вивчення д ії об'єктивних економічних законів та закономірностей, що виникають і 
діють лише в процесах економічного обґрунтування та управління проектами;

- пошук ш ляхів вирішення ефективного і раціонального використання обмежених 
ресурсів для максимальної функціональної ефективності в системах управління 
проектами;

- вивчення методичних особливостей проектного забезпечення різного рівня 
господарських структур та управлінських процесів їх  ефективної реалізації реалізації;

- прийняття правильних рішень щодо економічного обґрунтування проектів, методів 
їх оцінки та реалізації в сучасному господарському середовищі.

- вивчення витрат виробництва і собівартості продукції галузевих ринків;
- дослідження основних проблем в системі економічного обґрунтування та 

управління розвитком проектного забезпечення господарських систем та ін.
Програма курсу передбачає розвиток наступних компетентностей:
ЗКб.Здатність розробляти та управляти проектами.
СК9.3датність застосовувати науковий підхід до формування та виконання 

ефективних проектів у соціально-економічній сфері.
С К 11. Здатність планувати і розробляти проекти у сфері економіки, здійснювати її 

інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення.

5. Організація навчання
5.1. Обсяг дисципліни

Вид заняття Загальна кількість годин
Денна Заочна

Лекції 24 -
Практичні / лабораторні 26/- -
Самостійна робота 100 -

5.2. Ф ормат дисципліни
Для денної форми навчання застосовується очна та дистанційна форми проведення 

занять з елементами електронного навчання через навчальну платформу Moodle та 
Classroom. Для заочної форми навчання застосовується зміш ана (очна та дистанційна 
форми (з значним її переважанням) проведення занять) з елементами електронного 
навчання через навчальну платформу M oodle та Classroom.



5.3. Тематичний план начальної дисципліни (лекційний курс)

*§
* Т

ем
а Назва теми

Кількість годин

денна
форма

заочна
форма

1 ТІ ТЕМ А 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИ СТИ КА  
ЕКО НОМ ІЧН ОГО ОБГРУН ТУВАН НЯ ТА  
УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМ И.

1. Сутність проектної діяльності та 
економічного обґрунтування.

2. Класифікація проектів.
3. Управління проектами як специфічна галузь 

економічної діяльності.
4. Основні підходи до управління проектами.

2 -

2 Т2 ТЕМ А 2. ОБҐРУНТУВАННЯ ДО Ц ІЛЬН О СТІ 
ПРОЄКТУ ТА ОЦ ІН КА ЙОГО  
ЕФ ЕКТИВНОСТІ.

1. Система попереднього обґрунтування 
доцільності проекту.

2. Роль заключних проектних досліджень у 
прийнятті рішень щодо його впровадження.

3. Показники ефективності проекту.

2 -

3 ТЗ ТЕМ А 3. М ОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТОМ .
1. Ф ункції проектного менеджменту.
2. Характеристика моделі управління проектами.
3. Процедури в управлінні проектами.

2 -

4 Т4 Т ЕМ А  4. ОРГАНІЗАЦ ІЙНА С ТРУКТУ РА  
П РОЄКТУ ТА ЙО ГО СТРУКТУРИЗАЦІЯ.

1. Основні форми проектних структур.
2. Переваги і проблеми матричної структури.
3. Внутрішні організаційні структури у великих 

проектах.
4. Сутність і функції структуризації проекту.
5. Односпрямована структуризація -  створення 

робочої структури проекту.
6. Двоспрямована структуризація та кодування 

проекту.
7. Трьохспрямована структура проекту.

3 -

5 Т5 ТЕМ А 5. М ЕТОДИЧНІ ОСНОВИ  
ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЮ  ПРОЕКТУ.

1. М ісце і функції планування та контролю в 
управлінні проектами.

2. Види планів.
3. Завдання контролю за виконанням проекту.
4. Сучасні тенденції в плануванні та контролі 

проектів.

2 -

6 Т6 ТЕМ А 6. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ПРОЕКТУ ТА ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ  
ПРОЄКТНОГО БЮ ДЖ ЕТУ.

1. Джерела ресурсного забезпечення проекту та 
їх вибір.

3 -



2. О цінка і планування ресурсів.
3. Планування витрат.
4. О птимізація недостатньої кількості ресурсів.
5. Побудова ресурсних гістограм.
6. М оделювання і календарне планування 

ресурсів.
7. Поняття та порядок складання проектного 

бюджету.
7 Т7 Т Е М А  7. У П РА В Л ІН Н Я  П РО Є К Т Н И М И  

РИ ЗИ К А М И .
1. Поняття ризику та невизначеності.
2. Класифікація проектних ризиків.
3. Причини виникнення та наслідки проектних 

ризиків.
4. М етоди аналізу й оцінки ризиків.
5. Управління проектними ризиками.

2 -

8 Т8 Т Е М А  8. О РГ А Н ІЗА Ц ІЯ  П РО В Е Д Е Н Н Я  Т О Р Г ІВ  
ЗА П РО Е К Т А М И .

1. Завдання проведення торгів за проектами.
2. Основні поняття, що використовуються при 

організації торгів.
3. Особливості участі в торгах за проектами.

2 -

9 Т9 Т Е М А  9. У П РА В Л ІН Н Я  Я К ІС Т Ю  В П Р О Е К Т І.
1. Поняття якості в контексті проектного 

управління.
2. Система управління якістю проекту.
3. Витрати на забезпечення якості проекту.

2 -

10 ТЮ Т Е М А  10. У П РА В Л ІН Н Я  П Е Р С О Н А Л О М  У 
П РО Е К Т А Х .

1. Роль керівника і лідера у проекті.
2. Команда проекту.
3. Управління конфліктами у проекті.
4. М отивація персоналу.

2 -

11 Т И Т Е М А  11. ІН Ф О Р М А Ц ІЙ Н О -П Р А В О В Е  
З А Б Е ЗП Е Ч Е Н Н Я  Т А  К О Н Т Р О Л Ь  В И К О Н А Н Н Я  
П Р О Е К Т У .

1. М одель планування і контролю проекту.
2. Методи аналізу виконання проекту.
3. Прогнозування остаточних витрат.
4. Звітування і контроль за змінами. 

Інформаційно-правове забезпечення проекту

2 -

Разом: 24 -



5.4. Система оцінювання та вимоги

Вид заняття
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Лекції 0,5 12/24 6
Практичні заняття 1 13/26 13
Самостійна робота 1 25/100 25
Модульна контрольна робота* 5 2/4 10
Індивідуальні завдання 3 2 6

Разом: - 60

Примітка: Контроль знань та вмінь здобувана вищ ої освіти здійснюється згідно з 
кредитно-трансферною системою організації освітнього процесу. Рейтинг студента із 
засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, тобто він формується з 
рейтингу виконання начальної роботи, для оцінювання якої призначається 60 балів, та 
рейтингу підсумкового контролю -  40 балів.

6. Результати навчання
В процесі вивчення дисципліни згідно освітньої програми формуються наступні 

результати навчання:
PH 1 .Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних 

проблем.
РН4. Розробляти соціально-економічні проекти та систему комплексних дій щодо 

їх реалізації з урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-економічних наслідків, ризиків, 
законодавчих, ресурсних та інших обмежень.

PHI 1. Визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-економічного 
розвитку, формувати та аналізувати моделі економічних систем та процесів.

PH 15. Організовувати розробку та реалізацію  соціально-економічних проектів із 
врахуванням інформаційного, методичного, матеріального, фінансового та кадрового 
забезпечення.

7. Пререквізити
Для вивчення дисципліни здобувачу необхідно мати наступні вміння, знання та 

навички:
- аналізувати сучасний стан ринкового середовищ а та поведінку на ньому суб'єктів 

господарювання;
- застосовувати базову методику обчислення основних економічних;
- виконувати аналітичні прогнозні розрахунки основних економічних показників;
- оцінювати якісні та кількісні характеристики розвитку умов господарського 

середовища (з основами елементів їх  моделювання);
- розрахувати рівень та структуру економічних показників діяльності господарських 

структур;
- загально охарактеризувати фінансовий стан та результати діяльності окремих 

господарських структур на мікро, мезо та макрорівнях, -  розмежовувати міри та сфери їх 
виявлення та впливу;



- оцінювати перспективи розвитку економіки загалом та окремих господарських 
структур зокрема.

8. Політики дисципліни
Політика дисципліни полягає в дотриманні здобувачем норм, вимог та правил вищої 

школи; регламентів поведінки та академічної активності згідно норм та правил вищого 
навчального закладу; рекомендацій, принципів оцінювання, виконання контрольних 
заходів зазначених в навчально-методичному комплексі дисципліни. Реалізація процесу 
вивчення дисципліни здійснюється на основі інклюзивності освітньої діяльності через 
гарантування рівного доступу до здобуття вищої освіти особами з особливими 
потребами і т.д.

9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби)
Технічне забезпечення дисципліни передбачає використання мультимедійного 

забезпечення лекційних аудиторій, інтерактивних систем під час проведення лекцій; 
комп’ютерних класів для проведення практичних занять.

В системах програмного забезпечення передбачається використання програмних 
оболонок W ord, Excel, Finansust+++, Projekt Expert 5.0; навчальних відео платформ 
Prometheus та М ООС; використання навчальних платформ Classroom  (на базі ресурсів 
google academy) та M oodle; використання програмного відео зв ’язку Skype, Viber та Zoom.

10. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни

1. Чевганова В.Я. Проектний аналіз, [текст] : навч. посіб. /  В.Я. Чевганова, 
В.В. Биба, A.C. Скрильник -  К . : «Центр учбової літератури», 2014. -  258 с.

2. Верба В.А. Проектний аналіз, [текст] : навч. посіб. /  В.А. Верба, 
Загородних O.A. -  K.: КНЕУ, 2000. -  322 с.

3. Карпов В.А. Проектний аналіз (конспект лекцій та практичні 
завдання) [тек ст]: /  В.А. Карпов, В.А. Улибіна -  Одеса, 2005 -  151с.

4. Рижиков B.C. Проектний аналіз [текст]: навч. посібник. /  B.C. Рижиков, 
М.М.Яковенко, О .В.Латишева, Ю .В.Дегтярьова, А.Л. Щ елокова, О.О.Коваленко -  K.: 
Центр учбової літератури, 2007 -  384 с.

5. А рчибальд Р. Управление высокотехнологичными программами и 
проектами: пер. с англ. /  Р. Арчибальд. -  М: ДМ К Пресс, 2002. -  464 с.

6. Баркалов С. А. М атематические основы управления проектами: учеб. 
пособ. /  С.А. Баркалов [и др.]. -  М.: Высш. шк., 2005. -  423 с.

7. Виленский П.Л. Оценка эффективности инвестиционных проектов: Теория и 
практика: учеб. пособ. /  П.Л. Виленский, В.Н. Лившиц, С.А. Смоляк. -  М: Дело, 2002. -  
888 с.

8. Дмитрієв I.A. Управління проектами /  I.A. Дмитрієв, Г.В. Деділова, 
І.М. Кирчата та ін.: навчальний посібник. -  X.: ХНАДУ, 2013. -  236 с.

9. М атвіїшин Є.Г. Планування проектних дій /  Є.Г. М атвіїшин; навч, посіб. -  
К: «Хай-Тек Прес», 2008. - 2 1 6  с.

10. Ноздріна Л.В. Управління проектами: П ідручник /  Л.В. Ноздріна, В.І. Ящук, 
О.І. Полотай [за заг. ред. Л.В. Ноздріної]. -  K.: Центр учбової літератури, 2010. -  432 с.

11. Управління проектами: процеси планування проектних дій [Текст]: 
підручник /  І.В. Чумаченко, В.В. М орозов, Н.В. Доценко, А.М. Чередніченко. -  K.: 
Університет економіки та права «КРОК», 2014. -  673 с.



12. 5. Фесенко Т.Г. Управління проектами: теорія та практика виконання
проектних дій: навч. посібник /  Т.Г. Фесенко; Харк. нам. акад. міськ. госп-ва. — X. : 
ХНАМГ, 2012 .-181  с.
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Ж И ТО М И РС ЬКИ Й  НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 

Ф А КУ ЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА М ЕНЕДЖ М ЕНТУ

Силабусдисципліни 
“Економічні ризики та безпека бізнесу ”

1. Профіль Д И С Ц I I I I Л І I I I I

Кафедра екрноміки і 
підприємництва

Освітній ступінь -  другий (магістерський)
Галузь знань: 05 “Соціальні та поведінкові науки” 
Спеціальність: 051 “Економіка” 
Освітньо-професійна програма “Економіка” 
Кількість кредитів -  5 
Загальна кількість годин -  150 
Рік підготовки, семестр -  2,3 
Компонент освітньої програми: (обоє ’язкова) 
Цикл підготовки: {професійний)
Мова викладання: українська

2. Ін ф о р м а ц ія  п ро  в и к л а д а ч а
Викладач Я речова Марина Іванівна

Профайл викладача
http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-
menedzhmentu/about-ep/m-sklad-ep/yaremova-marina-
ivanivna

Контактна інформація Моб. +38(067)7027928, marinel82@ukr.net
С торінка курсу в Moodle http://l 85.25.118.66/course/view.php?id=2307

Консультації
Он т ин  консультація через Zoom, Viber щочетверга з 
12.00 до 16.00

3. Анотація до дисципліни
Дисципліна “Економічний ризик та безпека бізнесу’* орієнтована на здобуття 

системи базових теоретичних знань з економічного ризику та безпеки бізнесу; набуття 
системних знань і навичок шодо аналізу ризиків на підприємстві в цілому та в різних його 
підрозділах, розуміння можливостей управління економічними ризиками для підвищення 
ефективності бізнесу.

4. Мета та цілі дисципліни
Метою навчальної дисципліни є формування у здобувані в вищої освіти фахових 

компетентностей щодо виявлення та оцінки підприємницького ризику, його місце в 
діяльності підприємства, розуміння можливостей управління економічним ризиком для 
підвищення ефективності бізнесу.

У процесі викладання дисципліни формуються наступні компетентності:
СКЗ. Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково- 

аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних економічних проблем, 
робити на їх основі обґрунтовані висновки.

СК8. Здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки 
управлінських рішень.

http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-
mailto:marinel82@ukr.net
http://l


5. Організація навчання

5.1. Обсяг дисципліни
Вид заня ггя Загальна кількість годин

Денна Заочна
Лекції 24 6
Практичні 26 8
Самостійна робота 100 136

5.2. Формат дисципліни
Для студентів денної форми заняття проводяться з поєднанням традиційних та 

нетрадиційних методів навчання (он-лайн через систему Moodle):
❖ лекції (оглядова, з використання ілюстративного матеріалу, мультимедійних 

презентацій, дискусійне обговорення проблемних питань);
❖ практичні (розв'язуються прикладні задачі, ситуаційні завдання, тестові роботи, 

кейси, дискусії, проводиться робота в малих групах).
Д ія  заочної форми навчання можливим є поєднання очного та дистанційного 

форматів викладання дисципліни.

5.3. Тематичний план начальної дисципліни

№
п/п Назви тем

Кількість годин, %

Денна
форма

Заочна
форма

Тема 1 Категоріальний апарат економічної безпеки бізнесу 10 10

Тема 2
Реалізація інтересів бізнесу та об’єктивна необхідність 
моніторингу економічного ризику 8 8

Тема 3 Економічні загрози та ризики підприємницької 
діяльності 8 8

Тема 4 Класифікація ризиків та загальна схема економічного 
ризику 10 10

Тема 5 Комплексна оцінка ризиків та прийняття управлінських 
рішень за умов економічного ризику 8 8

Тема 6 Антикризове управління підприємством та механізм 
протидії кризовим процесам 8 8

Тема 7 Управління ризиками на підприємстві: організація, 
документація та етапи реалізації 8 8

Тема 8 Бізнес та корупція: механізми протидії 8 8

Тема 9 Фіктивна та тіньова підприємницька діяльність як 
загроза безпеці бізнесу 8 8

Гема 10
Недобросовісна конкуренція та промислове шпигунство 
в підприємницькій діяльності 8 8

Тема 11 Рейдерство як основна загроза безпеці бізнесу 8 8

Тема 12 Організаційно-економічні засади забезпечення 
економічної безпеки суб’єктів підприємництва 8 8

Разом 100 100



5.4. Система оцінювання та вимоги
Загальна система оцінювання дисципліни Участь у  роботі впродовж  

семестру/залік
Лекції -  1.0 баї. Практичні -  3 бали за 1 

заняття. Модульна контрольна робота -  9 балів. 
Підсумковий контроль -  40 баїів

60/40

Умови допуску до підсумкового контролю
36 балів є мінімальною кількістю для 

допуску студента до підсумкового 
контролю

Критерії оцінювання

«відмінно» -  студент бездоганно засвоїв 
теоретичний матеріал, демонструє глибокі і 

всебічні знання відповідної теми, основні 
положення наукових першоджерел та 
рекомендованої літератури, логічно 

мислить і будує відповідь, вільно 
використовує набуті теоретичні знання при 
аналізі практичного матеріалу, висловлює 
своє ставлення до тих чи інших проблем, 

демонструє високий рівень засвоєння 
практичних навичок;

«добре» -  студент добре засвоїв 
теоретичний матеріал, володіє основними 

аспектами з першоджерел та 
рекомендованої літератури, аргументовано 

викладає його; має практичні навички, 
висловлює свої міркування з приводу тих 

чи інших проблем, але припускається 
певних неточностей і похибок у логіці 
викладу теоретичного змісту або при 

аналізі практичного; 
«задовільно» -  студент в основному 
опанував теоретичними знаннями 

дисципліни, орієнтується в першоджерелах 
та рекомендованій літературі, але 

непереконливо відповідає, плутає поняття, 
додаткові питання викликають у студента 
невпевненість або відсутність стабільних 

знань; відповідаючи на запитання 
практичного характеру, виявляє неточності 

у знаннях, не вміє оцінювати факти та 
явища, пов’язувати їх із майбутньою 

діяльністю;
«незадовільно» -  студент не опанував 

навчальний матеріал теми (дисципліни), не 
знає наукових фактів, визначень, майже не 

орієнтується в першоджерелах та 
рекомендованій літературі, відсутні наукове 

мислення, практичні навички не 
сформовані.

Примітка: Контроль знань та вмінь здобувана вищої освіти здійснюється згідно з 
кредитно-трансферною системою організації освітнього процесу. Рейтинг студента із 
засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, тобто він формується з 
рейтингу виконання начальної роботи, для оцінювання якої призначається 60 балів, та 
рейтингу підсумкового контролю -  40 балів.



6. Результати навчання
У процесі викладання дисципліни формуються наступні результати навчання:

РН2. Розробляти, обгрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань розвитку 
соціально-економічних систем та управління суб’єктами економічної діяльності.
РН5. Дотримуватися принципів академічної доброчесності.
PH 11. Визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-економічного 
розвитку, формувати та аналізувати моделі економічних систем та процесів.
PH 12. Обгрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів 
господарювання, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики.

7. Пререквізити
Вивчення дисципліни базується на знаннях з таких базових дисциплін, як: економіка 

підприємства, економічні процеси у підприємстві, стратегія підприємства.

8. Політика дисципліни
Політика щодо дедлайнів га перескладання: роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 
відбувається із дозволу лектора та за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).

Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час модульних 
контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). 
Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування. 
Доповіді, ессе повинні мати коректні текстові посилання на використану літературу.

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 
оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 
міжнародне стажування) навчання за погодженням із керівником курсу (деканату) може 
відбуватись індивідуально (в он-лайн формі через систему Moodle).

9. Технічне та програмне забезпечення
Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними засобами, 

та застосовується презентацій ний матеріал. Вивчення дисципліни на практичних заняттях 
та виконання індивідуальних завдань передбачає використання комп’ютерної техніки та 
програмних продуктів: Microsoft Power Point, Excel.

10. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни
1. Безбожний В.Л. Організаційні засади забезпечення соціально-економічної 

безпеки підприємства. Вчені записки Університету "КРОК". 36. наук, праць. Вип. 18. Т. 4. 
2008. С. 9-17.

2. Донець Л.1. Економічні ризики та методи їх вимірювання: Навчальнй посібник. 
K.: Центр навчальної літерату ри. 2006. 312 с.

3. Живко З.Б., Керницька М. Л., Франчук В.І. Соціально-економічна безпека: 
практикум. Львів: Ліга-Прес. 2009. 105 с.

4. Жуковська В.М.. Серафим Н.В. Теоретичні аспекти дослідження кадрових 
ризиків на підприємстві. Вісник Національного університету водного господарства та 
природокористування. Секція ЕКОНОМІКА. Частина І. Вип. 4 (48). 2009. С .112-118.

5. Журавель М.Ю.. І Іолозова Т.В., Стороженко О.В. Оцінка рівня силової безпеки 
підприємства: практичні аспекти. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2012. 
№37. С .191-193.

6. Івченко 1.Ю. Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій: навч. 
посіб. K.: Центр учбової літератур. 2007. 344 с.

7. Ляшенко О.М., Безбожний В.Л. Забезпечення соціально-економічної безпеки 
підприємства як функція сучасного менеджменту. Наукові праці Донецького



національного технічного університету. Серія: економічна. 36. наук, праць. Вип. 33-1 
(128). 2008. С. 66-72.

Декан факультету
с

Силабус затверджений на засіданні кафедри 
1 Іротокол № 2 від 27.08.2020 р.

Завідувач кафедри

(М І. Яремова) 

(Н і  Кравчук)

(О.А. Опалов)

(В. І. Ткачук)

Обговорено та рекомендовано до затвердження навчально-методичною 
комісією факультету 
Протокол № 1 від 31.08.2020 р.

Голова НМК факультету
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Ж И ТО М И РСЬКИ Й  НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

Ф А КУ ЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА М ЕНЕДЖ М ЕНТУ

Силабусдисципліни 
“Економічна діагностика ”

1. Профіль дисципліни
Освітній ступінь -  магістр
Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки»
Спеціальність: 051 «Економіка»
Освітньо-професійна програма Економіка

Хцфедра егуноміку і Кількість кредитів -  5
підприємництва Загальна кількість годин -  150

Рік підготовки, семестр -  1-й, 1-й
Компонент освітньої програми: обоє 'язкова
Цикл підготовки: загальна
Мова викладання: українська

2. Інформація про викладача
Викладач Кравчук Наталія Іванівна

Профайл викладача
http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-
menedzhmentu/about-ep/m-sklad-ep/kravchuk-nataliya-
ivanivna

Контактна інформація Тел.: 0937722401, E-mail : faulbeere@ukr.net
С торінка курсу в Moodlc http.V/185.25.118.66/course/view.phD?id=2130

Консультації Он. шин консультація в Zoom, Viber щовівторка з 15.00 до 
18.00

3. Анотація до дисципліни
Важливу роль у забезпеченні ефективного розвитку підприємств відіграє діагноз, 

встановлюваний аналітиками та експертами, якими можуть бути співробітники 
підприємства чи сторонні спостерігачі. Діагностика є основою розвитку економіки 
вітчизняних підприємств. Від визначення поточного стану суб'єкта господарювання на 
кшталт визначення стану здоров'я людини залежить опрацювання комплексу 
профілактичних заходів, рекомендацій, процедур, спрямованих на поліпшення цього 
стану або попередження несприятливих для його функціонування ситуацій і подій.

4. Мета та цілі дисципліни
Мета курсу полягає в тому, щоб сформувати у студентів сучасне економічне 

мислення та надати знання про використання різноманітного методологічного апарату та 
інструментарію для визначення стану підприємства в ринковому середовищі та 
опрацювання комплексу заходів, спрямованих на поліпшення його функціонування.

Цілі освоєння дисципліни:
• зміст та види економічної діагностики;
•  етапи здійснення економічної діагностики;
•  методологічні аспекти діагностики;
•  методичні засади діагностики економічної кон’юнктури ринків;
•  порядок та методи здійснення діагностики зовнішнього середовища підприємства

http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-
mailto:faulbeere@ukr.net
http://http.V/185.25.118.66/course/view.phD?id=2130


•  діагностику внутрішнього середовища підприємства.
Компетентності, на формування яких націлена дисципліна:

ЗК 2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
СКЗ. Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-аналітичні 
матеріали, які необхідні для розв'язання комплексних економічних проблем, робити на їх 
основі обгрунтовані висновки.
СК 6. Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки та розв’язувати їх, 
обираючи належні напрями і відповідні методи для їх розв’язання, беручи до уваги наявні 
ресурси.

5. Організація навчання
5.1. Обсяг дисципліни

Вид заняття Загальна кількість годин
Денна Заочна

Лекції 24 6
Практичні / лабораторні 26 8
Самостійна робота 100 136

5.2. Формат дисципліни
•  очний;
•  змішаний (поєднання традиційних форм навчання з елементами електронного 

навчання через систему Moodle);
•  дистанційний.

5.3. Тематичний план начальної дисципліни

№
з/п Назва геми та її короткий зміст

Кількість годин
денна
форма

заочна
форма

Модуль 1. Теоретико-методологічні основи дисцш иіни «Економічна діагностика»
Т І Предмет і завдання дисципліни «Економічна діагностика» 2 0,5
Т 2 Інструментарій економічної діагностики 2 1
Т.З Зовнішнє та внутрішнє середовища підприємства як об’єкт діагностики 2 0,5

Модуль 2. Діагностика зовнішнього середовища підприємства
Т4. Діагностика конкурентного середовища підприємства 2 1
Т5. Галузева конкурентна діагностика 2 1
Т6 Оцінювання стратегічного протистояння підприємств-конкурентів 2 -

Т7 Діагностика стратегічної зони господарювання підприємства 2 1
Модуль 3. Економічна діагш ктика внутрішнього середовища підприємства

Т8. Діагностика конкурентоспроможності підприємства 2 -

Т9. Діагностика конкурентоспроможності продукції підприємства 2 -

ТЮ Діагностика ефективності господарської діяльності підприємства 2 1
ТИ Діагностика корпоративної ку льтури підприємства 2
Т12 Діагностика виробничого потенціалу 2

Разом 24 6



5.4. Система оцінювання та вимоги

Вид робіт
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Відвідування лекції 1 6 6 6 6
Відвідування практичних занять 1 6 6 7 7
Тестовий контроль 3 2 6 1 3
Самостійна робота (доповіді, доповнення) 5 1 5 1 5
Модульна контрольна робота 5 1 5 1 5
Індивідуальні завдання (презентація) 6 - - 1 6
Всього за модуль - - 28 - 32

Разом: - - - 60

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою:
•  поточний контроль (усне опитування, доповіді, практичні розрахунки, реферати, 

презентації) -  максимум 60 балів,
•  підсумковий контроль -  40 балів.

6. Результати навчання
Шифр Результат навчання

PH 1 Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем
PH 8 Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні 

матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань
PH 11 Визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-економічного 

розвитку, формувати та аналізувати моделі економічних систем та процесів

7. Пререквізити
Грунтовні знання економічного аналізу, галузевої економіки, економіки 

підприємства. Володіння критичним та аналітичним способом мислення, здатність до 
проведення математичних розрахунків.

8. Політика дисципліни
• Пропущені заняття з поважних причин (лікарняні, заява підписана деканом) 

відпрацьовуються письмово
• І Іропущені заняття без поважних причин відпрацьовуються в усій формі
• Невиконані вчасно завдання виконуються в кінці семестру (тести, задачі, модульні 

роботи) в додатково виділений час
• Плагіат в письмових роботах не допускається.
• Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти
• Самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця 
вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних можливостей)

•  Посилання на джерела інформації у разі використання запозичених ідей, розробок, 
тверджень, відомостей обов'язкові;

•  Дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права
•  Надання достовірної інформації про результати власної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.



9. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни
1. Сарай Н.І. Економічна діагностика. Навчальний посібник для студентів спеціальності 
«Економіка підприємства» усіх форм навчання. -  Тернопіль: ТНЕУ, 2015
2. Загорна Т.О. Економічна діагностика. Навчальний посібник. K.: Центр учбової 
літератури, 2007. 400 с.
3. Яценко О.М. Економічна діагностика: навч. посіб. О.М. Яценко, А.О. Соколова, Є.І. 
Ходаківський. В.І. Ткачук. Житомир : ЖНАЕУ, 2010. 464 с.
4. Економіка підприємства: Навч. посібник. /О.В.Ареф’єва, В.Г.Сахаєв, О.В.Ареф’ев та 
ін. -  K.: Вид-во Європейського університету, 2003. 237 с.
5. Костенко Т.Д. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства: 
Навч.посіб./ Костенко Т.Д.. Під гора Є.О., Рижиков B.C., Панков В. А., Герасимов A.A., 
Ровенська В.В. K.: ЦУЛ, 2005. 400 с.

Інформаційні ресурси
1. Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди на 
електронних носіях тощо) бібліотеки ЖНАЕУ, Житомирської обласної універсальної 
наукової бібліотеки ім. Олеіа Ольжича (http://www.lib.zt.ua/, 10014, м. Житомир, Новий 
бульвар. (0412) 37-84-33). Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського 
(http://www.nbuv.kiov.ua/, Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 3 +380 (44) 525-81-04).
2. Кривовязкж І.В. Економічна діагностика. Навчальний посібник. K., 2013. 456 с. 
Інформаційний ресурс. -  Режим доступу. -
http://culonlinc.com.ua Booksekonomich diaenostvka ktw ovavzuk.pdf
3. Кривовязкж І.В. Економічна діагностика. Навчальний посібник.
http://pidruchniki.com/1484111053546/ekonomika/ekonomichna diagnostika
4. Глухарєв С.М. Економічна діагностика. Конспект лекцій. Харків, 2008 р. 118 с. 
Інформаційний ресурс. -  Режим доступу. -
http://enrints.kname.cdu.ua/6616/1 %D0%9A%D0%9B.pdf.
5. Гетьман О.О. Економічна діагностика. Підручник. Інформаційний ресурс. -  Режим 
доступу. -  http://ebooktime.net book 184.html
6. Інституційний реиозитарій ЖНАЕУ (наукові статті, автореферати дисертацій та 
дисертації, навчальні матеріали, студентські роботи, матеріали конференцій, патенти, 
комп'ютерні програми, статистичні матеріали, навчальні об'єкти, наукові звіти).

В икладач  Н.І. Кравчук

Гарант освітньої програми   Н.І. Кравчук

Декан ф акультету____________________ -~r  O.A. Опалов

Силабус затвердж ений на засіданні кафедри економіки і підприємництва 
І Іротокол №  1 від “ 28 " серпня 2020 р.

Завідувач кафедри   /  В.І. Ткачук

Обговорено та рекомендовано до затвердж ення навчально-методичною 
комісією факультету економіки та  менеджменту 
1 Іротокол №  1 від “31 ” серпня 2020 р.

Голова НМК ф аку л ьтету _________________ O.A. Прокопчук

http://www.lib.zt.ua/
http://www.nbuv.kiov.ua/
http://culonlinc.com.ua
http://pidruchniki.com/1484111053546/ekonomika/ekonomichna
http://enrints.kname.cdu.ua/6616/1
http://ebooktime.net


ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

 

 

Силабус дисципліни 

“Інформаційні технології в управлінні підприємством” 

 

 

1. Профіль дисципліни 

Кафедра 

 комп’ютерних 

технологій і моделювання 

систем 

Освітній ступінь – другий (магістерський) 

Галузь знань: 05 «“Соціальні та поведінкові науки» 

Спеціальність: 051 «“Економіка» 

Освітньо-професійна програма  

Кількість кредитів – 5 

Загальна кількість годин – 150 

Рік підготовки, семестр – 2020-2021, 2 

Компонент освітньої програми: обов’язкова 

Цикл підготовки: професійний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 

Викладач (-і) Лапін Андрій Валерійович 

Профайл викладача (-

ів) 

http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-ktims/m-sklad-

ktims/m-lapin-andrij-valerijovich  

Контактна інформація 067 5872584, lapin@znau.edu.ua  

Сторінка курсу в 

Moodle 
http://185.25.118.66/course/view.php?id=973 

Консультації 
Середа з 11.00 до 13.00 (приміщення №96)  

Онлайн через Viber щочетверга з 13.00 до 15.00 
 

 

3. Анотація до дисципліни 

Сучасний фахівець повинен знати і вміти використовувати в повсякденній роботі 

новітні інформаційні технології. Швидкий розвиток і широке застосування засобів 

обчислювальної техніки визначають вимоги до підготовки сучасного фахівця з економіки, 

що повинен за допомогою впровадження і використання інформаційних систем і 

технологій в управлінні вміти створювати інформаційне середовище системи управління 

підприємством. З метою формування у студентів системи теоретичних і практичних 

знань з основ створення і функціонування сучасних інформаційних систем і технологій в 

управлінні навчальними планами передбачено вивчення навчальної дисципліни 

«Інформаційні технології в управлінні підприємством». «Інформаційні технології в 

управлінні підприємством» є однією з основних дисциплін інформаційної та 

загальноекономічної підготовки, має одночасно теоретичне, методологічне і прикладне 

значення.  
 

 



4. Мета та цілі дисципліни 

Метою вивчення дисципліни є формування системи теоретичних і практичних 

знань з основ створення та функціонування комп’ютерних інформаційних систем і 

технологій в управлінні підприємствами. 

Цілями дисципліни є вивчення побудови і функціонування інформаційних технологій 

та інформаційних систем на підприємствах, нормативної бази, сучасних підходів до їх 

проектування і впровадження. 

Компетентності, на формування яких націлена дисципліна:  

Здатність використовувати сучасні інформаційні технології, методи та прийоми 

дослідження економічних та соціальних процесів, адекватні встановленим потребам 

дослідження. 

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 
Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 24 6 

Практичні / лабораторні 26 8 

Самостійна робота 70 136 

5.2. Формат дисципліни 
Формат проведення дисципліни: очний, змішаний (поєднання традиційних форм 

навчання з елементами електронного навчання через систему Moodle), дистанційний. Для 

заочної форми навчання можливим є поєднання очного та дистанційного форматів 

викладання дисципліни. 

 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Т1 Концептуальні засади управлінських інформаційних систем 18 16 

2 Т2 Принципи побудови управлінських інформаційних систем 18 18 

3 Т3 Сучасні підходи до впровадження інформаційних систем 18 12 

4 Т4 Засоби забезпечення автоматизованих інформаційних технологій 

на підприємстві 
16 22 

5 Т5 Еволюція стратегічних моделей управління підприємством в 

інформаційних системах 
18 12 

6 Т6 Автоматизація управління проектами та електронним 

документообігом на підприємствах 
24 32 

7 Т7 Експертні системи і системи підтримки прийняття рішень та їх 

використання 
18 18 

8 Т8 Інтегровані інформаційні системи управління підприємствами 20 20 

Разом: 150 150 

 

 

 

 



5.4. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання 

дисципліни 
Участь у роботі впродовж семестру/екзамен – 60/40 

Лекції / Практичні –за 1 

заняття 
1,0 бал/ 1,5 бали 

Самостійна робота до 20 балів 

Модульна контрольна робота до 20 балів 

Вимоги до курсової роботи  - 

Умови допуску до підсумкового 

контролю 
Мінімум 36 балів 

Критерії оцінювання 

ступінь засвоєння фактичного матеріалу, ознайомлення 

з рекомендованою літературою;   

вміння поєднувати теорію з практикою при розгляді 

виробничих ситуацій, розв’язанні задач, проведенні 

розрахунків; 

вміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати 

узагальнення інформації та робити висновки; 

застосування аналітичних підходів;  

самостійність виконання та оформлення завдань; 

грамотність подачі матеріалу, використання методів 

порівняння, узагальнення понять та явищ. 

 

6. Результати навчання 
Вміння застосовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване програмне 

забезпечення у соціально-економічних дослідженнях та в управлінні соціально-

економічними системами. 

7. Пререквізити 
Навчальна дисципліна базується на знаннях, отриманих при вивченні навчальних 

дисциплін: «Інформаційні технології», «Економічна теорія», «Мікроекономіка», 

«Макроекономіка», «Електронна комерція», «Економіко-математичне моделювання», 

«Моделі і методи прийняття управлінських рішень». 

8. Політики дисципліни 
Викладач та всі здобувачі, що вивчають цей курс, зобов’язуються дотримуватись 

таких положень: «Положення про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ», 

«Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату в ЖНАЕУ», 

«Порядок формування рейтингу успішності студентів ЖНАЕУ для призначення 

академічних стипендій».  

9. Технічне та програмне забезпечення  
Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними 

засобами, і передбачають використання презентацій. Лабораторні заняття проводяться 

у комп’ютерних класах з використанням програмних засобів: електронні таблиці, бази 

даних, спеціалізовані пакети прикладних програм для реалізації інформаційної системи 

підприємства. 

 

10.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 
 

1. Дибкова Л. М. Інформатика та комп'ютерна техніка: посібник [для студентів вищих 

навчальних закладів]. К. : Академвидав, 2005, 416 с.  

2. Інформаційні системи і технології в економіці : підручник / за ред. 

В. С. Пономаренка. К. :Академія, 2002,. 544 с. 





ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА М ЕНЕДЖ М ЕНТУ

Силабусдисципліни 

«Креативнин менеджмент»

Профіль дисципліни
г Освітній ступінь - другий (магістерський)

1 алузь знань: 05 “Соціальні та поведінкові науки'
051 “Економіка”
Освітньо-професійна програма 051 “Економіка”

Кафедра менеджменту Кількість кредитів - 5
орі анііацій і Заг альна кількість годин - 150

адміністрування ім. М.ІІ. Рік підготовки - 1. семестр - 1-й
Поліщука Компонент освітньої програми: обоє 'язкова

Цикл підготовки: професійний
Мова викладання: українська

2. Інформація про викладача
Викладач Кравчук Ірина Ігорівна

Профайл викладача
http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-
menedzhmentu/about-ep/m-chief-ep

Контактна інформація ♦ 3080972887830. teacher Dreood(5>mail.ru
Сторінка курсу в Moodle http://l 85.25.118.66/course/view. php?id=267

Консультації Консультація щосереди з 13.00 до 17.00

3. А н о т а ц ія  до  д и с ц и п л ін и

Творчий підхід до вирішення проблем, пов’язаних із виробничої 
осподарською діяльністю організацій, с головним завданням креативного 
менеджера. Крсативнс мислення характеризує підхід до вирішення проблем або 
талант створювати комбінації з наявних ідей. Ця здатність залежить переважно від 
особистих якостей менеджера, але в той же час значний вилив на неї мають його 
спосіб мислення і виробничі навички.

Розквіт креативності спостерігається гам. де організація підтримує творчу 
активність підлеглих, взявши за правило обмін інформацією й активне 
співробітництво між працівниками, і тим самим запобігати проявам нездорової 
конкуренції. В конспекті значну увагу приділено особистим творчим здібностям, 
якими повинен володіти керівник, що працює в креативній організації. Тут 
креативнісгь розглядається як необхідний елемент пронесу, що веде до інновацій, 
оскільки без креативності не буває інновацій.

http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-
http://l


4. Мета га цілі дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни «Креагивн и й менеджмент» с 

формування інноваційного мислення, оволодіння інструментарієм творчого підходу до 
вирішення інноваційних задач, набутгя знань і навичок в області розвитку креативного 
середовища й створення креативної організації.

Основними завданням и, що маю ть бути вирішені в процесі викладання 
дисципліни, г набуття комплексних знань щодо вибору нових форм і засобів управління 
знаннями в інноваційній сфері в процесі створення ефективної іа гнучкої системи 
управління інноваційними процесами. Цс означає, що студенти повинні знаги 
методологічні основи креативного менеджменту, організацію, планування, функції й 
засоби управління креативністю. При цьому вони повинні вміти встановлювати 
взаємозв’язки між економічними, психологічними, організаційними, соціальними 
процесами, різноманітні їх форми, вміти планувати й організовувати творчу роботу в 
команді, керувати розвитком фахівців, досягати мети організації через формування 
висококваліфікованого, креативного та конкурентоспроможного на ринку праці 
працівника, здатного приймати об'єктивні рішення в різних ситуаціях, вміти 
використовувати набутий досвід на практиці.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «К реативний менеджмент» 
можна назвати комплекс психологічних відносин між керівником і підлеглим чи 
колективом, куди входить механізм міжособистісної взаємодії, проблеми та конфлікти 
трудової діяльності, соціальні та професійні стосунки.

У результ ат і вивчення дисципліни студент повинен: 
т ан и н : сутність предмета та мети навчальної дисципліни: роль та значення 

креативного менеджменту як науки; зміст понять «інновація», «творче мислення», 
«компетентність», «мотивація», «креативна організація»; сутність існуючих концепцій і 
теорій креагивн их організацій; особливості персоналу в системі креативного 
менеджменту; ознаки крсативності в бізнесі; складові крсативності; сутність 
мотиваційного процесу в креативному менеджменті; сутність та види процесу людського 
мислення; методи постановки й системного аналізу управлінських проблем: сучасні 
концепції управління знаннями та інтелектуальним капіталом; процеси формування 
креативного середовища на підприємстві; соціально-психологічні особливості творчого 
колективу; стратегії розвитку й творчого потенціалу в організаціях; принципи та етапи 
формування і ворчого колективу; чинники впливу на підвищення креативное її; 
інформаційне забезпечення системи креативного менеджменту; правове забезпечення 
креативного менеджменту: особливості функціонування креагивн их організацій.

вміння: визначати внутрішні бар’єри, що перешкоджають прояву творчого
потенціалу людини; застосовувати методи та евристичні прийоми активізації іворчого 
мислення; складати схеми нрийняітя рішень в інноваційному процесі; формувати 
загальну модель створення команди; оцінювані результати гворчої діяльності організації: 
визначати типи мислення за типологічною методикою Майерса-Ьрігса: застосовувати 
методи управління креативністю. професійні, світоглядні 'і громадянські якості: -  
культура етико-ділового мислення й поведінки; -  мистецтво вирішення професійних 
завдань з урахуванням моральної цінності людської особистості, морально-етичні цінності 
: уважність, чуйність, чемне ставлення до людей, інтелігентність; здатність здійснювати 
ефективні міжособистісні комунікації; здатність до постійного удосконалення емоційних 
здібностей як інструменту розвитку у майбутніх фахівців навичок управління на 
індивідуальному, міжособистісному та груповому рівнях.

Компетентності:
ЗК1. Здатність генерувати нові ідеї (креагивність).
ЗКЗ. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.



5. Організація навчання
5.1. Обсяг дисципліни

Вид заняття Загальна кількість годин
Денна Заочна

Лекції 20
1 Ірактичні / лабораторні 22
Самостійна робота 78

5.2. Формат дисципліни
• очний;
• змішаний (поєднання традиційних форм навчання з елементами електронною 

навчання через систему МоосІІе);
• дистанційний.

5.3. Тематичний план начальної дисциш І І Н І І

Кількість годин
>  3 Назва теми денна заочна
Ж І  ь  „ форма форма
іТГ т  і Концепція креативного менеджменту 19
2. Т  2 ( утність креативності в бізнесі ( кіадові крештшності 19
з . Г т з Процес і природо людського мислення 19
4. Т 4 Методи постановки и анаїізу управлінськнх проблем 19

, 5,Ґ Т5 Формування креативного середовища на підприємстві 19
[ б . р б (  тратегії розвитку ч творчого потенціалу в організаціях 19
і 7.1 Т7 

8. | Т8
Управління інноваційними командами 18
Управління креативністю. Створення креативної організації 18

Разом: 1 5 0

5.4. Система оцінюваний та вимоги

Вид заняття

Максимальна 
кількість 
балів за 
одиницю

Модуль 1

Кількість
одиниць

Максимальна 
кількість балів

Лекції 1 20 20
Практичні заняітя 0.9 22 20
Лабораторні роботи - -

Семінарські зняття - -

Самостійна робота 0.13 78 10
Модульна контрольна робота* 5 1 5
Індивідуальні завдання 5 1 5
Разом: - 60
Рейтині студента із засвоєння дисципліни визнач« гься за 100-бальною шкалою:

• поточний контроль (усне опитування, доповіді, практичні розрахунки, реферати, 
презентації) -  максимум 60 балів.

• підсумковий контроль -  40 балів.



6. Рсзу.іьіи і її навчання
Шифр Результат навчання
PH 2 Розробляти, обгрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань розвитку 

соціально-економічних систем та управління суб’єктами економічної діяльності.
PH 6 Оцінювати результати власної роботи. демонструвати 

лідерські навички та уміння управляти персоналом і працювати в 
команді.

PH 9 .Приймати ефективні рішення за нсвизначених умов і вимог, що потребують 
застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних 
досліджень.

1’Н 13 Оцінювані можливі ризики. соціально-економічні наслідки 
управлінських рішень.

7. ІІрсреквізитн
Аналітичне мислення, творчий підхід до вирішення проблеми, ініціативність.

8. Політики дисципліни
^  дотримання академічної доброчесності здобуваними освіти;
^  пропущені заняття з поважних причин (лікарняні, заява підписана деканом)

відпрацьовуються письмово;
^  пропущені заняття без поважних причин відпрацьовуються в усій формі:
^  невиконані вчасно завдання виконуються в кінці семестру (тести, задачі, модульні

роботи) в додатково виділений час;
^  плагіат в письмових роботах не допускається;
^  самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога 
застосовується з урахуванням їх індивідуальних можливостей);

^  посилання на джерела інформації у разі використання запозичених ідей, розробок, 
тверджень, відомостей обов'язкові;

^  дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
^  надання достовірної інформації про результати власної (наукової, творчої)

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 

10. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни
Базова

1. Аблязов Р. Д. Командний менеджмент : [Навч. посіб.) /  Аблязов І \ Д.. І Іадурець Г. І., 
Чудаєва 1.1>. -  К.: «Видавничий дім «1 Ірофссіонал», 2008. 352 с.
2. Ьашук І. О. Підбір персоналу та ухвалення рішень у креативному управлінні 
організацією : |текст] ' Т. О. Ьашук Ч Маркетинг і менеджмент інновацій. 2 0 1 2 .  № І. -
С. 1 4 8 - 1 55. Режим доступа:
h t t p : / / m m i . f e m . s u m d u . e d u . U a / s i t e s / d e f a u l l / l i l e s / / m m i 2 0 1 2  1 1 4 8  15 5 . p d f .

3. Ьашук І. О. Стимулювання та розвиток крсативності : | ге кет] [Електронний ресурс] / 1. 
О. Ьашук // Маркетинг і менеджмент інновацій. 2013. -  № І. -  С. 150-160. -  Режим 
доступу : http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/defaull/files/mmi_2013 1 150_160.pdf.
4. Божидарнік Г. В. Креативний менеджмент [Електрон, навч. посіб.] /  Т. В. Божидарнік. 
Н. М. Василик. -  Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС. 2014. -  498 с. -  Режим доступу : 
h t t p : / / r e p o . l n t u . e d u . u a / 1 2 1 7 / .

5. Ьороздина Г. В. Психология делового общения : [Учеб. пособ.] /  Г. В. Бороздина. -  М .: 
ИНФРА-М. 2006. -  224 с.
6. Василенко В.О. Інноваційний менеджмент : [Навч. посіб.] / В. О. Василенко. -  К. : ЦУЛ.
2003. -  356 с.
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7. Вахович I. М. Теорії креативної економіки : міжнародний огляд [Електрон, ресурс] / І. 
М. Вахович, О. М. Чуль // Економічний форум. 3/2012. -  Режим доступу : http://eforum- 
lntu.com/assets/files/articles/2012/3/15.pdf.
8. Виханский О. С. Менеджмент : [Учеб. 3-є изд.] /  О. С. Виханский, Д. Н. Наумов.- М. 
:Гардарики, 1999.-528 с.
9. Власова Д. М. Інноваційний менеджмент : [Навч. иосіб.] /  Д. М. Власова. -  К. 1997. -  92
с.
10. I ин Д. «Креатив-бой»: как его провести : [Электрон, метод, пособ. для общеобраз. шк. 
и учр. дополн. образ.] / Д. Гин, Д. Кавтрев. -  М. : Вита-І Іресс. 2012. -  17 с. -  Режим 
доступу : http://www.klcx.ru/hkj
11. Гончарова И. 11. Маркетинг инновационного процесса : [Учеб. нособ.] /  И. 11. 
Нончарова. II. I . Перерва. К. : 1998. 267 с.
12. Гринев В. Ф. Инновационный менеджмент: [Учеб. пособ.] /  В. Ф. Гринев. К. : 
МДУ11 .2000 .- 114 с.
13. Дмитрснко Г. Стратегический менеджмент : целевое управление персоналом 
организаций : [Учеб. пособ.] /  Г. Дмитрснко. -  К. : МДУ1І, 1998. -  188 с.
14. Должанський I. 3. Управління потенціалом підприємства : [Навч. посіб.] / 
Должанський 1. 3., Загорна Г. О., Удалих О. О. та інші -  К.: ЦБК, 2006. -  362 с.
15. Ильин Е. П. Психология творчества, креативности, одаренности : [Электрон.учеб.] / Е. 
11. Ильин. -  Спб. : І Іитер. 2009. -  434 с. -  Режим доступу : http://www.klex.ru/9p8 .
16. Ильин Е. II. Психология индивидуальных различий : [Электрон.учеб. пособ.] /  Е. 11. 
Ильин. - Спб. : Питер. 2004. -  701 с. -  Режим доступу : //www.koob.ru/iljin_e p/psih

ind razlich.
17. Ильин E. II. : [Электрон.учеб. пособ.] / E. П. Ильин. -  Спб. : Питер, 2005. -  412 с. 
Режим доступу : http://www.klex.ru/ui.
18. Инновационный менеджмент : |Учеб. ;ия вузов] / Ильенкова С. Д.. Гожберг J1. М.. 
Ягудин (*. К), и др.: 11од ред. ( ’. Д. Ильенковай -  М.: Банки и биржи. 1997. -  327с.
19. Макаренко О. Г. Креативный менедж мет : |Электрон, учеб. пособ. О. Г. Макаренко. 
В. Н. Лазарев. -  Ульяновск. : УлГТУ. 2011. -154 с. -  Режим доступу : 
http://window.edu.ru/resource/267/77267/files/ulstu2012-93.pdf.
20. Микитюк II. И. Інноваційний менеджмент : |Навч. посіб.] /11. 11. Микитюк. -  К. : ЦУЛ, 
2007. -  400 с.
21. Кини Р. Принятие решений при многих критеріях : предпочтения и замещения: |Учеб. 
пособ. | / Р. Кини, X. Райфа. -  М. : Радио и связь. 1981. -  560 с.
22. Павелків Р. В. Загальна психологія [Електронний ресурс] / Р. В. Павелків. -  К. 
:Академвидав, 2002. -  506 с. -  Режим доступу : http://pidruchniki.ws/15840720/ 
psihologiya/zagalna psihologiya -  pavclkiv rv.
23. Свидрук І. І. Креативний менеджмент : [Навч. посіб.] /  І. 1. Свидрук. -  К.: Центр навч. 
літер.. 2012. -  224 с.
24. Туник Г. Б. Модифицированные креативные тесты Вильямса [Електронний ресурс] / Г. 
Г. Гуник. Спб. : Речь. 2003. -  96 с. Режим доступу : http://www .klex.ru/930.
25. Хаидуков И. Ф. Креативный менеджмент : Конспект лекций : [текст] / И. Ф. Хайдуков. 
Д. Е. Щелконогов. - Челябинск.: Изд-во Изд-во ІОУрІ У. 2009. -  130 с.

Допоміжна
1. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [Електрон, ресурс] / 
Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994. JVs 7, ст. 32. -  Режим доступу : 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3687-12.
2. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [Електрон, ресурс] / 
Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 7, ст. 36. -  Режим доступу : 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3689-12/print 1218034688041545.
3. Постанова Верховної Ради України «Про Концепцію науково-технологічною та 
інноваційного розвитку України» [Електрон, ресурс] / Відомості верховної Ради. -  1999. 
.N»37. с г. 336. -  Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/916-14
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4. Балабанов И. Т. Инновационный менеджмент : (Учеб. пособ.) /  И. Т. Балобанов. 
- СПб.: Издательство «Питер». 2018. - 208 с.

Інф орм аційн і ресурси

1. Інтерне г-портал для управлінців Менсджмент.сот.иа (Електронний ресурс]. -
Режим доступу: http:/ ww vv.mananement.com.ua/hrm/motivaiion.php.
2. Сайт електронної бібліотеки [Електронний ресурс]. - Режим доступу 
http://www.info- library.com.ua/books-text-2031 .html.
3. Сайт онлайн бібліотеки (Електронний ресурс]. - Режим доступу
http:/ ualib.com.ua/br 2031 .html.
4. Сайт бібліотеки on- line | Електронний ресурс]. - Режим доступу
http:/ lib.sludcntu.ortt.ua/index.php7do static&page men.
5. Бібліотека Тернопільського національного економічного університету 
(Електронний рееурс|. - Режим доступу : http://librarv.tneu.edu.ua

Декан факультету
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П О Л ІСЬКИ Й  Н АЦ ІО Н А Л ЬН И Й  У Н ІВЕРСИ ТЕТ  

Ф А К У Л Ь Т Е Т  ЕКО НО М ІКИ  ТА М Е Н ЕД Ж М ЕН ТУ

Силабусдисципліни  

«Соціально-економічний розвиток територіальних громад»

1. Профіль дисципліни
Освітній ступінь -  М агістр
Галузь знань: 5 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 051 Економіка
Освітньо-професійна програма «Економіка»
Кількість кредитів -  4

'Кафедра етуноміщ та Загальна кількість годин -  120
підприємництва Рік підготовки, семестр -  2 й, 3 й 

Компонент освітньої програми: обоє ’язкова 
Цикл підготовки: професійний 
Мова викладання: українська

2. Інформація про викладача
В икладач Ткачук Василь Іванович

П роф айл в и к л а д а ч а http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonom iki-ta-
menedzhmentu/about-ep/m -chief-ep

К о н тактн а  ін ф орм ац ія +308097 195 1594, tk a c h u k .a a ro (a )£ m a il.c o m
С тор ін ка курсу в  Моосіїе http://l 85.25.118.66/course/view.php?id=2309

К он сультац ії Консультація щосереди з 13.00 до 17.00

3. Анотація до  дисципліни
Стратегічна перспектива формування високоцивілізованої країни 

особливо актуалізує необхідність створення у нашій державі дієвого 
регуляторного механізму соціально-економічного розвитку сільських 
територій шляхом підвищення ефективності здійснення організаційно- 
економічних, техніко-технологічних, а також політико-правових заходів 
державної політики, спрямованих на докорінні зміни у розвитку сільської 
території, на цілковиту перебудову у свідомості суспільства ролі та значення 
сільської категорії населення у сучасному глобалізаційному середовищі.

4. Мета та цілі дисципліни
Мета та завдання навчальної дисципліни. Метою вивчення курсу є 

поглиблення знань щодо структури та особливостей функціонування 
сільського сектора України, прищепити навики аналізу сучасного стану і 
виявлення диспропорцій у розвитку його елементної бази та розробки заходів 
по їх подоланню; допомогти студентам ознайомитися з нормативно-

http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-
http://l


правовими актами та науковими дослідженнями щодо стану та перспектив 
соціально-економічного розвитку населених пунктів, зайнятості сільського 
населення, становлення нових форм господарювання на селі тощо.

Завдання:
- сформувати майбутнього спеціаліста, здатного оцінити економічну, 

соціальну, демографічну та екологічну ситуацію в будь-якому регіоні, районі, 
селі в умовах формування соціально орієнтованої ринкової економіки;

- навчити визначати пріоритетні напрями та обгрунтовувати ефективні 
важелі і механізми вирішення проблем подолання депресивності сільських 
районів, диверсифікації їх економічної бази та створення соціально 
привабливих і екологічно безпечних умов життя для сільського населення;

- набуття навичок аналізу причинно-наслідкові зв’язки розвитку 
сільського сектора та впливу на нього зовнішніх і внутрішніх чинників;
- забезпечення підготовку відповідних фахівців, здатних самостійно 
працювати в умовах децентралізації.

Вивчення дисципліни передбачає - використання спеціальних 
компетенцій:

СК5. Здатність визначати ключові тренди соціально-економічного та 
людського розвитку.

5. Організація навчання  
5.1. Обсяг дисципліни

Вид заняття Загальна кількість годин
Денна Заочна

Лекції 20 -

П рактичні/ лабораторні 22 -

Самостійна робота 78 -

5.2. Ф ормат дисципліни
Для денної форми навчання використовується змішаний формат 

проведення занять Для заочної форми навчання поєднується очний та 
дистанційний формат викладання дисципліни.

5.3. Тематичний план начальної дисципліни

с

Ü Т
ем

а Назва теми
Кількість годин

денна
форма

заочна
форма

1 ТІ Поняття соціально-економічного розвитку 
територіальних громад, предмет, методи та завдання 
курсу

18 18

2 Т2 Концептуально-правові засади децентралізації в Україні. 
Територіальні громади, поняття та структура 18 18



3 ТЗ Соціальна інфраструктура територіальних громад: 
сучасний стан та перспективи розвитку . 16 18

4 Т4 Трансформаційні процеси в територіальних громадах. 
Економічна база територіальних громад. 16 18

5 Т5 О рганізаційно-економічні засади формування 
виробничої інфраструктури в територіальних громадах. 16 18

6 Т6 Основи стратегічного планування розвитку 
територіальних громад та управління ними. 12 20

7 Т7 Важелі впливу соціально-економічної політки держави 
на розвиток територіальних громад. 12 18

8 Т8 Світовий досвід розвитку територіальних громад. 12 20
Разом: 120 150

6. С истема оціню вання та вимоги  
Ф орми оціню вання
- Екзамен;
- Усний контроль;
- Письмовий контроль (МКР, ККР);
- Аналітичний звіт, реферат, ессе.

Розподіл балів які отримую ть студенти

№ з/п Види діяльності М аксимальна 
кількість балів

1 Презентація 10
2 Тези доповідей 15
3 Вміння розв'язувати типові завдання 5
4 Тестування 5
5 Ессе 5
6 Індивідуальна робота в аудиторії(відповіді на 

теоретичні питання)
20

7 Іспит 40
Разом 100

За ш калою  
Е С Т 8

За
н ац іон альн ою

ш калою
В изн аченн я  Е С Т 8

За ш калою  
н авчальн ого  

закладу 
(я к  приклад)

А Відмінно Відмінно -  відмінне виконання лиш е з 
незначною кількістю помилок

90-100

В
Добре

Дуже добре -  вище середнього рівня 3 
кількома помилками

82-89

С
Добре -  загалом правильна робота з 

певною кількістю помилок
75-81

д Задовільно
Задовільно -  непогано, але із 
значною кількістю помилок

66-74



Е Достатньо -  виконання задовольняє 
мінімальні критерії

60-65

FX
Незадовільно

Незадовільно -  потрібно працювати 
перед тим, як отримати позитивну 

оцінку

35-59

F Незадовільно -  необхідна серйозна 
подальша робота

1-34

7. Результати навчання
Після вивчення дисципліни студент повинен вміти:

РН2. Розробляти, обгрунтовувати і приймати ефективні рішення з 
питань розвитку соціально-економічних систем та управління суб’єктами 
економічної діяльності.

PH 11. Визначати та критично оцінювати стан та тенденції 
соціально-економічного розвитку, формувати та аналізувати моделі 
економічних систем та процесів.

PH 13. Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки

8. Прсрсквізити
Передумови вивчення дисципліни: засвоєння таких дисциплін

економічного та землевпорядного спрямування як управлінням земельними 
ресурсами, землеустрій та організація території, організація і управління 
виробництвом, економіка праці, статистика, економічна теорія.

9. Політики дисципліни
Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із 
дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 
Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до 
захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 
використанням мобільних пристроїв). Відвідування занять є обов’язковим 
компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних 
причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 
відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником.



10. Технічне та програмне забезпечення (за погреби)
Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних 

мультимедійними засобами, і передбачають використання презентацій. 
Практичні заняття проводяться у аудиторіях для практичних занять.

11. Л ітература необхідна для вивчення навчальної дисципліни
І.Збарський В.К., Мацибора В.І.,ЧалийА.А.таін. Економіка сільського 

господарства / За ред. В. К. Збарськогоі В.І. Мацибори -Навчальний посібник 
-К .: Каравелла ,2016.-312с.

2. Аграрна економіка : навч. посіб. / В. Я. Білоножко, 1.1. Мостов’як, В. 
П. Карпенко, С. П. Полторецький, А. П. Березовський; за ред. В. Я. 
Білоножка. -Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2016.-418 с.

3. Ремига О. Посібник з економічного розвитку сільських територій. -  
Київ, 2015.-108 с

4. Вакуленко В., Гринчук Н., Борщ Г. Місцевий економічний розвиток. 
Посібник для викладача, -м . Київ, 2018. -103 с.

5. Залізко В. Д. Теоретичні, методологічні та практичні передумови 
розвитку сільських територій у контексті зміцнення їх економічної безпеки : 
навчальний посібник / В. Д. Залізко // Lambert Academic Publishing-2017. -85 
с.

6. Юхименко П., Даниленко А., Сокольська Т. Інституціоналізація 
публічного управління та адміністрування в контексті інноваційного 
розвитку сільських територій: теорія і практика: [монографія]Центр 
навчальної літератури, 2018.-320 с.

7. Третяк А.М., Третяк В.М., Гунько Л.А., Лобунько Ю.В. Організація 
землекористування структурних елементів екомережі України на місцевому 
рівні: Монографія / А.М. Третяк, В.М. Третяк, Л.А. Гунько, Ю.В. Лобунько 
К.: ДП «Комприг», 2016. -163 с.

8. Черевко І.В. Організаційно-економічні заходи підвищення 
ефективності інтенсифікації використання земельних ресурсів / Колективна 
монографія за ред. д-ра екон. наук, професора,, чл.-кор. НААНУ.В. 
Ульянченка//-Х: Смугаста тип., 2015.-320 с.

9. Калетнік Г.М. Складові розвитку сільських територій та моделі 
аграрного підприємництва і кооперації/ Г.М. Калетнік, І.В. Гончарук// 
Розвиток малого і середнього підприємництва та кооперації на селі. 
Проблеми та перспективи:: зб. матеріалів наук. конф. і навч.-практ. семінару. 
-Вінниця, 2015. -С . 5-17.

10. Державна цільова програма сталого розвитку сільських територій 
на період до 2020 року [Загальний електронний ресурс] /  Міністерство
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Ж И ТОМ И РСЬКИ Й  НАЦІОНАЛЬНИЙ А ГРОЕКОЛОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА М ЕНЕДЖ М ЕНТУ

Силабусдисципліни 
«Стратегічний розвиток підприємства»

1. Профіль дисципліни
Освітній ступінь -  Магістр
Галузь знань: Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 051 «Економіка»
Освітньо-професійна програма «Економіка»
Кількість кредитів -  4

Кцфедра егдномщі і Загальна кількість годин -  120
підприємництва Рік підготовки, семестр -  1-й рік магістратури,

1 -й семестр 
Компонент освітньої поогоами: (обов'язкова  
/варіативна)
Цикл підготовки: (загальний/професійний) 
Мова викладання: українська

2. Інформація про викладача
Викладач (-і) к.е.н, доцент Бугайчук Віта Віталіївна

Профайл викладача (-ів)

Лінк на сторінку кафедри з інформацією про викладача: 
http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta- 
menedzhmentu/about-ep/m-sklad-ep/bugajchuk-vita- 
vitalijivna

К онтактна інформація +380673905570 vitabugajcuk@gmail.com
С торінка курсу в 

Moodle
http://l 85.25.118.66/course/view.php?id=2049

Консультації

Зазначте формат та орієнтовний графік проведення 
консультацій
ПРИКЛАД: Онлайн консультація через Zoom, Viber 
щосереди з  12.00 до 17.00

3. Анотація до дисципліни
Короткий опис курсу та його актуальність

Глобалізаційні процеси світової економіки спонукають до поглибленого вивчення 
такого важливого предмету як стратегічний розвиток підприємства. Українські економісти 
та менеджери активно використовують світовий досвід як в управлінні економікою, так і в 
управлінні підприємствами. Але просте копіювання іноземних стратегій поведінки, або 
навіть доопрацювання і пристосування до вітчизняних умов не завжди призводить до 
бажаних результатів. Проблематика процесів трансформації, що відбуваються у 
вітчизняній економіці, вимагає вироблення власного наукового підходу до розв’язання 
сучасних економічних завдань з використанням світових надбань та врахування 
вітчизняних особливостей та реалій.

http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-
mailto:vitabugajcuk@gmail.com
http://l


Відповідність сучасної парадигми знань з стратегічного розвитку підприємства, 
наявному стану соціально-економічних відносин у нашій країні, врахування 
закономірностей та особливостей їх розвитку усе суттєво впливає на ефективність системи 
стратегічного управління та розвиток вітчизняних підприємств.

4. Мета та цілі дисципліни

Мета вивчення дисципліни: набуття студентами навичок самостійного створення 
системи стратегічного розвитку на підприємстві та забезпечення її ефективного 
функціонування.

Цілі курсу: з’ясувати сутність стратегічного розвитку на підприємстві; з’ясувати 
найпоширеніші концепції побудови системи стратегій; ознайомитись з досвідом провідних 
підприємств застосування стратегічного розвитку; вивчити методичні принципи 
застосування прийомів і методів формування стратегій; визначити керівні принципи 
формування системи реалізації стратегій на підприємстві та забезпечення її ефективного 
функціонування в динамічному ринковому середовищі; з'ясувати специфіку побудови 
системи стратегічного розвитку підприємствами в умовах ринкових відносин.

Програма курсу передбачає розвиток наступних компетентностей:
СК1.Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій 

для обґрунтування стратегії розвитку економічних суб’єктів та пов'язаних з цим 
управлінських рішень.

СК7.3датність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку 
суб’єктів господарювання.

СК8.3датність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки 
управлінських рішень.

СК9.3датність застосовувати науковий підхід до формування та виконання 
ефективних проектів у соціально-економічній сфері.

СКІО.Здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку соціально-економічних 
систем.

5. Організація навчання

5.1. Обсяг дисципліни

Вид заняття Загальна кількість годин
Денна Заочна

Лекції 20 6
Практичні / лабораторні 22 6
Самостійна робота 78 108

5.2. Ф ормат дисципліни

Для денної форми навчання застосовується очна форма, за надзвичайних умов та за 
потреби використовується дистанційна форма проведення занять з елементами 
електронного навчання через навчальну платформу Moodle. Для заочної форми навчання 
застосовується змішана форма (очна та дистанційна (з значним її переважанням) 
проведення занять) з елементами електронного навчання через навчальну платформу 
Moodle, Zoom та інші ресурси.



5.3. Тематичний план начальної дисципліни

№ 
з/

п

Т
ем

а Назва теми
Кількість годин
денна
форма

заочна
форма

1 ТІ СУТНІСТЬ ТА ПЕРЕДУМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ 
СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
1. Сутність та передумови виникнення стратегічного розвитку 
підприємства.
2. Функції та принципи стратегічного розвитку підприємства.
3. Розмаїття підприємств.
4. Методи управління діяльністю підприємств 
(економічні, соціально- психологічні, організаційні).
5. Необхідність формування стратегічного мислення 
економістів.
6. Стратегічний рівень підприємства.

8 8

2 Т2 ЕВОЛЮЦІЯ РОЗУМІННЯ І ПЕРЕДБАЧЕННЯ 
ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА.
1. Передбачення майбутнього розвитку підприємства
2. Поточне планування та бюджету ванн я
3. Фінансовий контроль
4. Довгострокове планування
5. Класифікація методів планування
6. Стратегічне планування
7. Стратегічне управління

8 8

3 ТЗ СЕРЕДОВИЩЕ ГОСПОДАРСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.
1. Основні підходи до розуміння середовища організації.
2. Внутрішнє середовище організації.
3. Проміжне середовище організації.
4. Зовнішнє середовище організації.

8 8

4 Т4 ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ОРГАНІЗАЦІЇ
1. Ключові фактори успіху та конкурентоспроможність 
організації
2. Аналіз конкурентоспроможності організації.
3. Складання стратегічного балансу та сутність 8\УОТ-аналізу.
4. Прогнозування в системі стратегічного розвитку

8 8

5 Т5 СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ.
1. Аналіз розриву.
2. Аналіз динаміки витрат та крива досвіду.
3. Аналіз динаміки ринку, модель життєвого циклу товару.
4. Модель “продукт -  ринок”.
5. Портфельні моделі аналізу стратегії. Модель “Мак-Кінсі”.
6. Оцінка багатогалузевої портфельної моделі.
7. Оцінка багатогалузевої портфельної моделі.

10 10

6 Т6 МЕТА В СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ
1. Роль, значення, сутність і місце мети у стратегічного розвитку.
2. Місія як генеральна мета підприємства.
3. Класифікація цілей підприємства.
4. «Дерево цілей» підприємства.

10 10



5.Побудова «дерева цілей» методом забезпечення необхідних 
умов.

7 Т І СУТНІСТЬ СТРАТЕГІЇ ТА «СТРАТЕГІЧНОГО НАБОРУ»
1. Сутність стратегії
2. Стратегічний набір
3.Загальні та загально конкурентні стратегії. Загальні 
конкурентні
стратегії за М. Портером
4. Стратегія «лідирування на основі зниження витрат цін»
5. Стратегія диференціації та фокусування
6. Маркетингові стратегії та стратегії НДПКР
7. Виробнича та фінансова стратегія
8. Ресурсні стратегії
9. Матеріально-сировинні та трудові ресурси
10. Фінансові та інформаційні ресурси
11. Енергетичні та функціональні ресурси

10 10

8 Т8 СУТНІСТЬ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ
1. Мета та принципи стратегічного планування
2. Бар’єри стратегічного планування та їх характеристика
3. Подолання бар’єрів
4. Моделі стратегічного планування
5. Зміст і структура стратегічного плану

8 8

9 Т9 СТРАТЕГІЧНІ ПЛАНИ, ПРОЕКТИ І ПРОГРАМИ.
1. Сутність стратегічних планів, проектів та програм
2. Система стратегічних, поточних та оперативних планів
3. Альтернативні та організаційні плани
4. Планові показники

8 8

10 ТЮ ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО 
УПРАВЛІННЯ.
1. Стратегія і структура та їх взаємозв’язок.
2. Диференціація та інтеграція в ОСУ при стратегічному 
управлінні.
3. Організаційні структури управління підприємством
4. Стратегічні господарські центри
5. Типи реакцій ОСУ
6. Стратегія вертикальної інтеграції.

10 10

11 ТИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ 
СТРАТЕГІЧНИХ ПЛАНІВ І ПРОГРАМ
1. Характер фінансової діяльності
2. Планування фінансової діяльності
3. Сутність, джерела формування та використання прибутку
4. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства
5. Аналіз прибутковості та активності
6. Оцінка фінансової стійкості

8 8

12 Т12 СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПРОЦЕСІВ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА 
ФОРМУВАННЯ с т р а т е г іч н о ! п о в е д ін к и  
ПЕРСОНАЛУ
1. Характеристика системи соціально -  психологічного 
забезпечення стратегічного управління.
2. Організаційна культура та стиль керівництва в системі 
стратегічного управління.

8 8



3. Організаційних розвиток як поєднання організаційно -  
структурної та соціально -  психологічної складових, що 
забезпечують
ефективність стратегічних змін.
4. Проведення організаційних змін
5. Характеристика методів впровадження організаційних змін
6. Мотивація та формування стратегічної поведінки персоналу.

13 Т13 ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
1. Сутність стратегічної інформації.
2. Інформаційна система стратегічного розвитку підприємства.
3. Стратегічний контроль

8 8

14 Т14 ПОДАТКОВА СИСТЕМА ДЕРЖАВИ ЯК РЕГУЛЯТОР 
РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ ПРОГРАМ
1. Становлення та розвиток ДПСУ.
2. Структура органів ДПСУ.
3. Митні збори та їх види.
4. Облік платників податків.
5. Характеристика ставок податку на прибуток підприємств.
6. Податкова звітність.

8 8

Разом: 120 120
ПРИМІТКА: За потреби зазначається коротка інформація щодо особливостей виконання 
практичної та самостійної складової навчальної дисципліни.

5.4. Система оцінювання та вимоги

Вид заняття
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Лекції 1 10/20 10
Практичні заняття 2 11/22 22
Самостійна робота 0,4 39/78 15,6
Модульна контрольна робота* 3,5 2/4 7
Індивідуальні завдання 2,7 2 5,4

Разом: - 60
Примітка: Контроль знань та вмінь здобувана вищої освіти здійснюється згідно з кредитно- 
трансферною системою організації освітнього процесу. Рейтинг студента із засвоєння 
дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, тобто він формується з рейтингу 
виконання начальної роботи, для оцінювання якої призначається 60 балів, та рейтингу 
підсумкового контролю -  40 балів.

6. Результати навчання
В процесі вивчення дисципліни згідно освітньої програми формуються наступні 

результати навчання:
РН?.Обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, 
обґрунтовувати пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових і 
прикладних досліджень.



РН8. Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні 
матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань. 
РН9.Приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що потребують 
застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних 
досліджень.
PH 14. Розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-економічних систем.

7. Пререквізити

Вивчення дисципліни «Мікроекономіка», «Макроеконом і ка», «Маркетинг», 
«Статистика», «Економіка підприємства», «Потенціал підприємства», Стратегія 
підприємства».

8. Політики дисципліни

Відвідування занять є обов'язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються 
бали. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і семінарські зайняття курсу. 
Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідувати заняття. 
Допускається 1 пропуск з поважних причин, який не впливатиме на систему оцінювання. 
Про відсутність з поважних причин доводити до відома викладача заздалегідь. За 4 
об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародна мобільність) навчання може 
відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. У будь-якому випадку 
студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 
письмових робіт, передбачених курсом.

Обов’язковою є присутність студента на модульному та підсумковому контролях. 
Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин. 
Системно і регулярно переглядати лекційний матеріал, працювати з навчальною та 
науковою літературою. Здавати самостійні роботи та завдання у визначені терміни. 
Обов'язковою є присутність студента на модульному та підсумковому контролях. Уся 
література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем у 
друкованому або електронному вигляді виключно в освітніх цілях без права її передачі 
третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та 
джерел, яких немає серед рекомендованих.

9. Технічне та прог рамне забезпечення (за потреби)

Технічне забезпечення дисципліни передбачає використання мультимедійного 
забезпечення лекційних аудиторій, інтерактивних систем під час проведення лекцій; 
комп’ютерних класів для проведення практичних занять.
В системах програмного забезпечення передбачається використання програмних оболонок 
Word, Excel, F in an su st+ + + , Projekt Expert 5.0; навчальних відео платформ Prometheus та 
МООС; використання навчальних платформ Classroom (на базі ресурсів google academy) 
та Moodle; використання програмного відео зв’язку Skype, Viber та Zoom.

10. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни

1. Аванесова H. E., Марченко О. В. Стратегічне управління підприємством та 
сучасним містом : теоретико-методичні засади : монографія. Харків, нац. ун-т буд-ва та 
архітектури. Харків : Щедра садиба плюс, 2015. -  195 с.



2. Белова А. I. Система стратегічного управління реструктуризацією підприємств : 
цілі, проблеми та перспективи : монографія. Київ. .нац. ун-т буд-ва і архітектури. Київ : 
КНУБА, 2 0 1 4 .-2 9 2  с.

3. Бугайчук В. В., Грабчук І. Ф., Мужицька Н. В. Стратегічний розвиток аграрних 
підприємств. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. 
Житомир : ЖНАЕУ. 2015. Вип. №  2 (51). Т. 2. С. 54-59.

4. Бугайчук В. В., Грабчук І. Ф. Біоекономіка та її роль у розвитку сучасного 
суспільства. Економіка АПК. 2018. №  5. С. 106-112

5. Василига С. М. Поняття стратегії розвитку підприємства. Економіка та держава. 
2020. № 1.С . 121-125. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.121

6. Гордієнко П.Л. Стратегічний аналіз. К.: Алерта, 2008. -  480с.
7. Жихарева В.В., Савельева Т.М. Формування стратегії розвитку підприємства в 

умовах невизначеності. Економіка і суспільство. Випуск №  9 /  2017.- С.423-427.
8. Забродська JI. Д. Стратегічне управління: реалізація стратегії : навч. посіб. [для 

студ. вищ. навч. закл.]. X . : Консум, 2004. -  208 с.
9. Калінеску Т.В Романовська Ю.А, Кирилов О.Д. Стратегічний потенціал 

підприємства: формування та розвиток: монографія. Східноукраїнський національний ун-т 
ім. Володимира Даля. Луганськ, 2007. -  272с.

10. Портер Майкл Е. Стратегія конкуренції /  Пер. з англ. А. Олійник, Р. 
Сільський. К.: Основи, 1997.

11. Стратегія розвитку підприємства у постіндустріальній економіці : 
монографія. [А. П. Наливайко, О. М. Гребешкова, Т. І. Решетняк та ін.] ; за заг. ред. А. П. 
Наливайка, О. М. Гребешкової. Київ : КНЕУ, 2 0 1 7 .-4 1 8

12. Сумец А.М. Стратегия предприятия: Уч. пособие для студентов. X.: Изд-во 
НУ А, 2005.

13. Томпсон А., Стрикленд А. Стратегический менеджмент: концепции и 
ситуации для анализа, 12-е издание: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. 
-9 2 8 с .
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ПОЛІСЬКИЙ Н АЦІОНАЛЬНИЙ У Н ІВЕРСИ ТЕТ  

Ф А К У Л Ь ТЕТ ЕКОНОМ ІКИ ТА М ЕН ЕДЖ М ЕН ТУ

С илабусдисципліни  

«Стратегічне управління персоналом підприємства»

1. Профіль дисципліни

Кафедра менеджменту 
організацій і 

адміністрування ім. МЛІ. 
Поліщука

Освітній ступінь -  Магістр
Галузь знань: 5 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 051 Економіка
Освітньо-професійна програма підготовки магістрів
Кількість кредитів -  5
Загальна кількість годин -  150
Рік підготовки, семестр -  1 й, 1 й
Компонент освітньої програми: обоє ’язкова
Цикл підготовки: професійніш
Мова викладання: українська

2. Інф орм ац ія про ви кл адача
Викладач Кравчук Ірина Ігорівна

Профайл викладача
http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-
menedzhmentu/about-ep/m-chief-ep

Контактна інформація +308097 195 1594. tkachuk.aEroOgmail.com
Сторінка курсу в Moodle http://l 85.25.118.66/course/view.php?id=801

_________Консультації Консультація щосереди з 13.00 до 17.00

3. Анотація до дисципліни
Стратегічне управління персоналом підприємства як діяльність вищого 

керівництва з управління організаціями в конкурентному ринковому 
середовищі —  найважливіш а складова життя сучасної ділової організації. 
Світовий досвід показав, що стратегічний підхід до  керування підприємством 
має багато переваг. Обрана стратегія дає змогу підприємству чітко визначати 
свої завдання, націлює керівників на перспективне мислення, веде до чіткої 
координації зусиль, що починаються з персоналу, сприяє підготовленості 
організації до раптових змін і криз. Тому навчальна дисципліна «Стратегічне 
управління персоналом підприємства» входить до програми підготовки 
магістрів як обов'язковий предмет.

4. Мета та цілі дисципліни

Мета навчальної дисципліни —  розш ирити і поглибити знання 
студентів у сфері основ теорії та практики стратегічного управління; 
сформувати уміння і навички майбутніх спеціалістів для розробки стратегії

http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-
http://l


підприємства; виробити стійку переконаність у необхідності стратегічного 
підходу до управління організаціями.

5. О рганізація навчання  
5.1. О бсяг дисципліни

Вид заняття Загальна кількість годин
Денна Заочна

Лекції 24 -

Практичні / лабораторні 26 -

Самостійна робота 100 -

5.2. Ф орм ат дисципліни
Для денної форми навчання використовується змішаний формат 

проведення занять Для заочної форми навчання поєднується очний та 
дистанційний формат викладання дисципліни.

5.1. Тематичний план начальної дисципліни
' " '

Назва теми
Кількість годин

с*
£

денна
форма

заочна
форма

1 ТІ Управління персоналом у системі менеджменту 
підприємств 18 -

2 Т2 Управління персоналом як соціальна система
18 -

3
ТЗ Згуртованість і соціальний розвиток колективу 16 -

4 Т4 Служби персоналу: організація і функції 16 -

5 Т5 Кадрове планування в підприємстві 16 -

6 Т6 Організація набору і підбору персоналу 12 -

7 Т7 Оцінювання та атестація персоналу 12 -

8 Т8 Соціальне партнерство в організації
12 -

9 Т9 Управління процесом розвитку і руху персоналу 
підприємства 16 -

10 ТЮ Управління процесом вивільнення персоналу 14 -

Разом: 150 150

6. Система оціню вання та вимоги 
Ф орми оціню вання
- Екзамен;
- Усний контроль;
- Письмовий контроль (МКР, ККР);
- Студентські презентації та виступи на наукових заходах.



Розподіл балів які отримую ть студенти
№ з/п Види діяльності Максимальна 

кількість балів
1 Презентація 10
2 Тези доповідей 15
3 Вміння розв’язувати типові завдання 5
4 Тестування 5
5 Ессе 5
6 Індивідуальна робота в аудиторії( відповіді 

на теоретичні питання)
20

7 Іспит 40
разом 100

За шкалою
Е с т е

За
національною

шкалою
Визначення Е С Т 8

За шкалою 
навчального 

закладу 
(як приклад)

А Відмінно
Відмінно- відмінне виконання 
лише з незначною кількістю 

помилок

90-100

В
Добре

Дуже добре -  вище середнього 
рівня з кількома помилками

82-89

С
Добре —  загалом правильнаробота 

з певною кількістю помилок
75-81

д
Задовільно

Задовільно -  непогано, але із 
значною кількістю помилок

66-74

Е
Достатньо -  виконання задовольняє 

мінімальні критерії
60-65

ЕХ
Незадовільно

Незадовільно -  потрібно працювати 
перед тим, як отримати позитивну 

оцінку

35-59

Е
Незадовільно -  необхідна серйозна 

подальша робота
1-34

7. Результати навчання
Після вивчення дисципліни студент повинен вміти:

Розробляти, обгрунтовувати і приймати ефективні рішення з 
питань розвитку соціально-економічних систем економічної діяльності;

Обгрунтувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку 
суб’єктів господарювання, враховуючи існуючі ризики;



О рганізовувати розробку та реалізацію  соціально-економічних 
проектів із врахуванням інформаційного, методичного, фінансового та 
кадрового забезпечення.

8. Пререквізити
1 Іопередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
Здобувач освітнього рівня повинен знати: теорію  та практику 

управління організаціями різних форм власності та  різної правової форми з 
урахуванням специфіки їх функціонування в умовах ринкових відносин.

Здобу вач повинен вміти: з'ясовувати причинно-наслідкові зв'язки в 
організаціях, аналізувати й узагальню вати матеріал у певній системі, 
порівнювати факти на основі здобутих з різних джерел знань; робити 
носильний внесок в гармонізацію  лю дських відносин; налагоджувати 
ефективні у комунікації у процесі управління; розробляти технології з 
прийняття та реалізації управлінських ріш ень; структурувати завдання 
відповідно до чисельності та кваліфікації виконавців, визначати черговість 
робіт, розраховувати термін їх виконання; з урахуванням ділових та 
особистісних рис добирати виконавців, розподіляти завдання; здійснювати 
делегування; визначати та оцінювати ефективність управління персоналом.

9. Політики дисципліни
Роботи, які здаю ться із поруш енням терм інів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку. П ерескладання модулів відбувається із 
дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 
Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаю ться до 
захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 
використанням мобільних пристроїв). В ідвідування занять є обов’язковим 
компонентом оціню вання, за яке нараховую ться бали. За об ’єктивних 
причин (наприклад, хвороба, м іжнародне стаж ування) навчання може 
відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником.

10. Технічне і а програмне забезпечення (за потреби)
Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних 

мультимедійними засобами, і передбачаю ть використання презентацій. 
1 Ірактичні заняття проводяться у аудиторіях для практичних занять.
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2. Закон України. Про відпустки : від 01.03.1993 р. №6675-ХІІ // 
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І Електронний ресурс]. -  Режим доступу: zakon.nau.ua.

4. Кодекс законів про працю України : офіц. текст: за станом наї 
вересня 2019 р. -  Режим доступу: zakon.nau.ua.

5. Базарів Т. Ю. Управління персоналом в умовах кризи /  Базарів
Г.Ю., Малиновський II.В. -  K.: Либідь, 2016. -  540 с.

6. Балабанова Л.В. Управління персоналом : навчальний посібник /  
JI.B. Балабанова; Видавничий дім «Професіонал». -  K.: «Професіонал», 2011. 
- 5 1 2 с .

7. Виноградський М.Д. Управління персоналом : навч. посібник
/ М.Д.

Виноградський; І [ентр учбової літератури. -  K.: ЦУЛ, 2019. -  502 с.

8. Данюк М.В. Кадрове діловодство : навч. посібник /  М.В. Данюк, 
Л.П. Кулаковська; Видавництво «Караве-ла». -  K.: «Каравела», 2016. -  240 с.

9. Крушельницька О.В. Управління персоналом : навч. посібник /  
О.В. Крушельницька, Д.П. Мельничук; Житомирський інженерно- 
технологічний інститут. -  Житомир: ЖІТІ, 2002. -  345с.

10. Савченко В.А. Управління розвитком персоналу : навчальний 
посібник /  В.А. Савченко; Київський національний економічний університет. 
-  K.: КНЕУ, 2 0 1 2 . - 3 5 1  с.
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підручник /  O.A. Грішнова; Видавництво «Знання». -  K.: «Знання», 2016. -  
559 с.
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Данюк; Київський національний економічний університет. -  K.: КНЕУ, 2015. 
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Ж И Т О Х ІИ ІЧ  Ь К И І І  Н Л Ц І О І І Л . І Ь І І І І И  Л І  РО І К О Л О Г І Ч І І И Й

у н і в е р с и т е т

Ф А К У Л Ь Т Е Т  Е К О Н О М ІК И  Т А  М Е Н Е Д Ж М Е Н Т У

(  н да б ус  . н і с ш і  її. і іі і і і  

«<і >;і \о і і ;і іноземна мова (р ів е н ь  В 2 ) »

1.1 Ірофі.п». ІІІСІІІІII. і ІІІІІ

Освітній рівень друї ий (маї істерський)
1 ал\ зі» знань: 05 Соціальні іа новедінкові науки
( иеці;гіьнісі ь: 051 Економіка
Осві і ньо-професійна ирої рама: Економіка
Кількість кредиіів 7

Кафедра іііім см іїи х  мов Загальна кількіс і ь і один 210
Рік підготовки 1-й. семестр 1-й. 2-й
Компонент осв іїньо ї прої рами: обов'язкова
Цикл підіотовки: заіальний
Мова викладання: англійська

2. Інф ормація про в іік .іадача

Викладач (-і) Хан і Галина Олександрівна

Профан і викладача (-ів) littp: znau.edu.ua fakulteti ekonomіk і-la-mened/hmentu m- 
about-iin

Кой і акт на інформація * 380979547638. yalinachant a email.com

(  Ю р ін к а  курс) в М ін н і le lit lp :/ /185.25.118.66 course/\ iexv.php?id 443
К онсультац ії Онлайн консхльїації через Vibcr. Moodle

3. Л н о іа н ія  іо  .п іс н і ї  н. і і і і і і

Дисципліна «Фахова іночемна мова (рівень В2) < обов'язковою для спсціальносіі 

051 «Економіка». Курс розроблено гаким чином, щоб начати учасникам необхідні тання 

д ія  усп іш ною  снілк) вання \ 11 ріх|>сс і іі і юм у середовищі. Тм ic i маїсріадін курсу враховм 

специфік) фахівців ta даним напрямом іа сприяє підвищенню комунікативної 

компетентності, яка < необхідною в професійні сфері.

4. Мета і а н і і і д і і с і і і і і і . і і і іи

Мета дисіш пдіїш  подяки > формуванні > злобхиачів освіти загальних та профссійно- 

оріїнтовних комунікативних компетеїшій (на рівні В2) \ всіх видах іншомовної 

мовленнєвої діяльності (читання, аудіювапня. говоріння, письмо) для забезпечення 

ефективиого іншомовного спілкування > професійній сфері.

Цілі курсу: набуття іа вдосконалення $доб\вачами оев іїи  навичок практичного 

володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльїкк* і і і а форм) вання 

здатності бчдуваї и ефекі ивну мовленні в\ діяльність під час спілкування з 

представниками різних професійних груп.



5. О рі a iiisau iii навчання  

5.1 О исяі . 111 с-111111. і і 1111

Нид іамяіія Заі алі.на кількість годин

Денна Заочна
Лекції - -

1 Ірактичні 

Самое і ійна робота
56 20
154 190

5.2. <І>о|)ма і .ш епни.lin n

Формаї вивчення дисципліни очний та чаочний. У рач і необхідності 

використовуї і вся дисіаіщ ійним формат (навчання череч систем) Moodle. онлайн чаня п  я в 

Zoom. тощо).

5.3. І сма і и чн іш  план навчально ї часі п ін і

К і л ь к і с т ь  годин
Ч II 1 е м а 1 Іачва і е м и денна

форма
чаочиа
форма

1 Т І ІіконОміка 20 20
2 Т2 Закон інчім і \ I X I X

3 Т З Рочмова ио телефон) 20 20
4 14 Напирання лис i n -чапит \  і а  чаявки X х
5 Т5 Ьренлині та просування товарів 20 20
6 1*6 Рочробка нової о ирод) к і \ X х
7 1 7 1 Іаі 11 ісан н я емейлів 20 20
X 1*8 1 Іалаголження б і т е с  чв'ячків I X I X

9 T 9 Ведення ііереї опорів X X

10 Т І О Засіювання власного бічнссу 20 20
II Т И С таргани 20 20
12 Г12 11 речем і ані я сво< і бічпес-ілеї 20 20
ІЗ ТІЗ Створення комерційної промочинії X X

14 1 1 4 Модульна кон трольна робота 2 2

Рачом 2 1 0

5.4. (  неї їм  л он ін іова їїни  і а вимін її

Загальна система 
оцінювання 
дисципліни

часть  у  р об оті впробовж семестру ні. іік 60 40

Участь у робо і і 
впродовж 
семес гру

( нстема оцінювання тань, амінь і навичок иНюувачів осішпн 
переіНнічас оцінювання всіх вивчення і)нсцнпііни. а саме:
-р о п о та  ніобувачіву  процесі практичних ш нять;
- нісвоснни питань, винесених <> ія самостійного опрацювання;
- виконання моОу іьної контро іьної роботи.
Поточне оцінювання ібінснюсться nit) час проведення практичних 
в т я т ь  ш 5-ба. іьною иіка.іою Об ектами поточного контро ио с: 
активність  / pen іьтатнвнісш ь роботи  ібобувача освіти  
протягом семеї т р у  nit) час вивчення матеріалу бисцитіни.
Оцінка ш оонн uot)\іь вираховується наступним чином:



- максимально кількість паї і«, яку здобувач оси і т и  маже 
о тр и м а ти  ш ропо ту т а  час практичних занять. дорівнює -10 
(середнє арифметичне оцінок.' отриманих за ропоту на 
практичних за няттях протягом одного модулю. помножити на 
коефіцієнт А'Л
- иоаульна контрольна ропота оцінки ться максимально в 20 баї і«. 
Підсумкова оцінка ні р об оту ипроОон.яс семестру с середнім 
арифметичним всіх моду т -  пера »бачених навчальним п и т а й _____

Умови Д О П У С К ) ю 

ІІІ.ІС} \І КО ПО І о 

к о н т р о л ю

Критерії
о ц і н ю в а н н я

,Іо  підсумкового контролю допускаються здобувачі освіти, які 
набрали в сумі ні змістовими модулями більше J0  %  балів вії) 
загальної кількості з дисципліни (т о б т о  більше 50% вії) кількості 
балів поточно,ч> контролю).
( ума балів ні 100 бальною шкалою:
00-100 балів, оцінка в bX 'i'S і. значення оцінки E i 'TS «відмінно», 
рівень ком петентності високий (творчий). оцінка ні
національною шкалою «відмінно», Ідобувач виявляє особливі 
творчі здібності. вмії самостійно {добувати знання, без допомоги 
викладача знаходить т а  опрацьовує необхідну інформацію, вмії 
використовувати набуті знання т а  вміння для прийняття  рішень у  
нестандартних ситуаціях. Перекоп іиво аргументує відповіді, 
самостійно розкривні власні обдарування т а  нахили:
S2-SV балів, оцінка IX  IS  II. значення оцінки E C /S  «дуж е  
Ообре». рівень ком петентності д о с та тн ій  (конструктивно- 
варіативний/ Оцінка за національною шкалою «добре», ідобувач 
вільно володи вивченим обсягом матеріалу . застосовує іюео на 
практиці. Чільно розвязуі вправи т а  задачі у  стандартних  
ситуаціях, самостійно виправ іяє допущені помилки . кількість яких 
незначна:
"5-41 бал. оцінка в IX "IS ( . значення оцінки IX  "IS «добре», 

рівень ком петентності д о с та тн ій  (конструктивно-
варіативний).
Оцінка за паціонаїьною шкалою «добре», ідобувач вмії 
зіставляти, узагальнювати, систем атизувати інформацію під 
керівництвом викладача, в цілому самостійно застосовувати 
власну діяльність, виправляти помилки, серед яких і суттєві, 
добирати аргументи д ія підтвердж  ення думок:
64-~4 бали, оцінка в IX IS  І), значення оцінки IX T S  
« задовільно», рівень ком петентності середній (репродуктивний). 
Оцінка ні національною шкалою «задовільно», ідобувач
відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє 
знання і розуміння основних Положень, за допомогою викладача 
може опалі з уви ти  навчальний матеріал, виправляти помилки, 
серед яких ( значна кількість су тн и  них:
60-63 бали, оцінка в IX IS  Е. значення оцінки IX TS
«д о с та тн ь о », рівень ком петентності середній (репродуктивний) 
Оцінка за національною шкалою «задовільно», ідобувач володи 
навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну 
частину його відтворни на репродуктивному рівні:
35-5lJ балів, оцінка в IX IS  Е Х  значення оцінки IX IS
«незадовільно з можливістю  повторного складання семестрового 
контролю», рівень ком петентності низький (рецептивно- 
проОукшнвннй) Оцінка за національною шкалою «незадовільно».



Ідооунач иолод'и матеріалом на ріпні окремих фрагменті«, що 
станок іяшь неточну частину навчального матеріалу:
/-.>-/ dam. оцінка «  IX  IS  /•", танення оцінки IX  TS «неаніонільно 
{ ооон я іконам по«тарним «чиненням іаііконоло кредиту», рівень 
ком петентності ннтк и й  fpe цент и«но-прО()укт пенні/) Оцінка ні 
національною шкалою «незадовільно». ідооунач « олоди
матеріалом на рінні елементарного р о п и та н н я  і «иітнорення

___________________ ок/к’мнх ф а к ті«, елементів.оо < кшіи. ________________
Примітка: Контролі» шані, іа вмінь иоб\ кача вищої освіти {дійснкиться мілно t крелнтно- 
ірансфсрпою системою оріамітаїїії о св ітим о  процес). Рентні с г>лет а і t іасвіхння лисіїипліни 
вилначаї гься іа ІОО-баді.ноіо шкалою, гобто він (|юрм\< гься і рейтинг) виконання навчальної 
робот, л їм оцінювання якої приміачагівся 60 балів, іа рейтинг) ціле) мнового контролю 10 
балів.

6. Р е їч .іь іа  ш  навчання

РИЗ. Вільно с п і л к а нлшся $ професійних іа наукоиих питань державною іа 
і полем пою мовами усно і письмово.

7. І Ір с р с к и іт іи

Дисципліна «Фахова і полем на мова (рівень В2)» призначена для {добувачів 

освіти.які мають знання іноземної мови на рівні В І.

8. 11 о. і і 111 к  а . 111 с 111111. і і 1111

Політики диеиинліни спираються на: 1) Закон України «Про вині) освіту». 2) 

концепцію освітньої діяльності, окреслсн) Статутом I I I ІУ .  локрема йдеться про 

впровадження дистанційних ісхнодогій в освітній процес: створення чмов для здобуття 

якісної о с в іт  осіб л інвалідністю: впровадження системи іаходів спрямованих на 

підвищення об'єктивності оцінювання в університеті, використання інформаційно- 

комунікативних ісхноло іій  в оцінюванні: >) Положення про академічну доброчесність, 

лапобії ання іа виявлення плаї іа і)  в I II ІУ . локрема йдсіься про заходи щодо інформування 

пачкових, пачково-педагогічних, педагогічних. інших працівників і здобувані в вищої 

освіти, лдобч вам і в наукової о ступеня, аспірантів, докторантів про необхідність 

дотримання норм цитування.

Відвідування лан ять {добувачем освіти ( обов'язковим. У випадку, якщо з 

об'єктивних причин лдобувач освіти не може відвідати заняття, він зобов'язаний 

дотричічнаїмся \с іх  строків визначених для виконання усіх видів робіт. передбачених 

курсом.

Основний принцип проведення пінять годсрантність і а доброзичлива атмосфера, 

взаєморозуміння та підтримка. Фінадьна оцінка враховує набрані поточні бали, 

самостійну роботу та активність {добувачів освіти під час занять.

V. Техн ічне і а нрої рамне іабеїнечеинн (за пот реби)

їанят ія з дисципліни проводяться л використанням open source програмних засобів, 

а також за потреби обладнання (ноу гбук. проектор, засоби ;іля відтворення аудіо).

і
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