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ВСТУП 

 

«Засоби діагностики якості вищої освіти другого (магістерського) рівня 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» 

(магістерська програма «Бізнес-адміністрування»). Вимоги до атестації здобувачів 

вищої освіти» це унормовані та регламентовані методики, призначені для 

кількісного та якісного оцінювання рівня сформованості знань, умінь та навичок, 

професійної компетентності осіб, які здобувають освітній рівень «Магістр» зі 

спеціальності 073 «Менеджмент» (магістерська програма «Бізнес-

адміністрування»). 

Метою засобів діагностики є визначення рівня теоретичної та практичної 

підготовки випускника для майбутньої професійної діяльності; виявлення 

відповідності здобутих знань, набутих умінь і навичок вимогам стандартів; 

оцінювання рівня сформованості системи компетенцій магістра зі спеціальності 

073 «Менеджмент» (магістерська програма «Бізнес-адміністрування») відповідно 

до цілей і завдань вищої освіти та вимог до фахівців в галузі менеджменту. 

Засоби діагностики якості підготовки магістра встановлюють вимоги, які 

забезпечують: 

– визначення рівня сформованості професійної компетентності як 

результатів навчання (знань, розумінь, умінь); 

– уніфікацію змісту та форм атестації здобувачів вищої освіти; 

– єдність процедур і методів діагностики. 

Засоби діагностики якості вищої освіти мають забезпечити реалізацію 

підвищення якості вищої освіти СВО «Магістр» зі спеціальності  

073 «Менеджмент» (магістерська програма «Бізнес-адміністрування») та 

розширення академічної автономії вищого навчального закладу за принципами 

Болонської декларації. 

 

2. Галузь використання 

 

Засоби діагностики поширюються на факультет економіки та менеджменту 

Полтавської державної аграрної академії, який надає освітні послуги і готує 

фахівців: 

рівня вищої освіти ____________другий_____________ 
(назва  р івня  вищої  осв іти)

 

ступеня вищої освіти ______________магістр_______________ 
(назва ступеня вищої освіти)

 

галузі знань  ___07 «Управління та адміністрування»__ 
                        (шифр та  назва  галуз і  знан ь)

 

спеіальності _073 «Менеджмент» (магістерська програма «Бізнес-

адміністрування»)
 ( код  та  найм ен ування  сп еціальн ост і )

 

 

з об’єктом вивчення 

та/або діяльності 
вся сфера управління та адміністрування 

 

обсягом освітньої 

програми 

90 кредитів ЄКТС 

 



Засоби діагностики встановлюють: 

– основні вимоги до атестації здобувачів вищої освіти; 

– принципи формування і реалізації системи засобів діагностики якості 

знань випускників; 

– процедури та методи проектування регламентованих засобів контролю 

ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної підготовки випускників; 

– процедури та форми організації кваліфікаційних випробувань; 

– процедури та критерії оцінювання якості вищої освіти. 

Засоби діагностики призначені для атестації здобувачів вищої освіти  

СВО «Магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» (магістерська програма «Бізнес-

адміністрування»). 

 

2. Нормативні посилання 
 
У стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти України: 
1. Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

2. Класифікація видів економічної діяльності: національний класифікатор 

України КВЕД 009:2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://dtkt.com.ua/show/0sid0177.html 

3. Класифікатор професій (КП) станом на 01.10.2015 р. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://buhgalter911.com/res/spravochniki/ 

klassifikprofessiy.aspx 

4. Національна рамка кваліфікацій: Додаток до постанови Кабінету 

Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF 

5. Про затвердження зміни до національного класифікатора України  

ДК 003-2010: наказ Міністерства економічного розвитку України від 02.09.2015 р. 

№ 1084 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=272508 

6. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Центр 

продуктивності Міністерства праці та соціальної політики України. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.golovbukh.ua 

7. Положення про організацію освітнього процесу в Полтавській державній 

аграрній академії. – Полтава : РВВ ПДАА, 2015. – 15 с. 

8. Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної 

комісії з атестації здобувачів вищої освіти у Полтавській державній аграрній 

академії. – Полтава : РВВ ПДАА, 2015. – 28 с. 

9. Освітньо-професійна програма вищої освіти другого (магістерського) 

рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності  

073 «Менеджмент». 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18


3. Вимоги до атестації здобувачів вищої освіти 

 

3.1. Атестація здобувачів вищої освіти – це процес встановлення 

відповідності якості здобутої вищої освіти, рівня набутої професійної 

компетентності випускника відповідно до вимог освітньо-професійної програми 

вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності  

073 «Менеджмент» (магістерська програма «Бізнес-адміністрування»). 

3.2. Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється за допомогою засобів 

контролю ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної підготовки з 

дотриманням принципів формування і реалізації системи засобів діагностики 

якості знань. 

3.3. Принципами формування і реалізації системи засобів діагностики якості 

знань магістрів з менеджмент є: уніфікація, комплексність, взаємозамінність та 

взаємодоповненість, актуальність, інформативність, дієвість, індивідуальність, 

диференційованість, об’єктивність і відкритість, єдність вимог, предметність, 

інноваційність, валідність, варіативність. 

3.4. Атестація здійснюється на підставі оцінювання якості засвоєння 

освітньо-професійної програми (ОПП), рівня здобутих професійних знань, набутих 

умінь та навичок, ступеня сформованості системи компетентностей магістра зі 

спеціальності 073 «Менеджмент» (магістерська програма «Бізнес-

адміністрування»). 

3.5. Атестація передбачає використання поєднання таких методів 

комплексної діагностики як складання єдиного державного кваліфікаційного 

іспиту та захист кваліфікаційної роботи – магістерської дипломної роботи. 

3.6. У процесі діагностики визначається рівень Здатність розв’язувати 

складні задачі і проблеми у сфері управління або у процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог. 

3.7. Атестація якості підготовки магістра з менеджменту щодо встановлення 

фактичної відповідності рівня освітньої і професійної підготовки вимогам 

стандарту здійснюється Екзаменаційною комісією з цього фаху, голова якої 

затверджується наказом ректора Полтавської державної аграрної академії. 

 
 

4. Вимоги до єдиного державного кваліфікаційного іспиту 

 

4.1. Єдиний державний кваліфікаційний іспит з рівня вищої освіти 

«Магістр» передбачає виконання комплексу атестаційних завдань і є адекватною 

формою кваліфікаційних випробувань щодо об’єктивного визначення рівня якості 

освітньої та професійної підготовки випускників зі спеціальності  

073 «Менеджмент» (магістерська програма «Бізнес-адміністрування»). 

4.2. Засобами оцінювання рівня професійних знань, умінь та навичок 

магістра, ступеня сформованості їх професійних компетенцій є: теоретичні (тести 

закритого типу) та практичні комплексні ситуаційні завдання. 

4.3. Формою кваліфікаційного випробування є поєднання письмової, усної 

та інтерактивної (з використанням засобів інформаційних технологій) форм. 

4.4. Інформаційною базою формування засобів об’єктивного контролю 

ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної підготовки є зміст 



програм навчальних дисциплін, що формують систему компетенцій магістра з 

менеджменту і виносяться на атестацію. 

4.5. Засоби об’єктивного контролю формуються шляхом структурної 

композиції змісту навчальних дисциплін, що наведені у навчальному плані 

спеціальності (Розділ IV. Підготовка кваліфікаційної роботи та атестація). 

4.6. Під час єдиного державного кваліфікаційного іспиту здобувач вищої 

освіти повинен продемонструвати знання та виявити вміння, що складають 

комплекс професійних компетенцій магістра з менеджменту, визначений освітньо-

професійною програмою вищої освіти другого (магістерсього) рівня галузі знань  

07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» 

(магістерська програма «Бізнес-адміністрування»). 

4.7. Вищий навчальний заклад забезпечує дотримання правил і процедури 

проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту шляхом: 

– уніфікації умов проведення, засобів оцінювання, методик оброблення 

результатів опитування та форм їхнього подання; 

– інформаційно-консультаційної та психологічної підготовки здобувачів 

вищої освіти до єдиного державного кваліфікаційного іспиту; 

– використання критеріїв об’єктивного оцінювання. 

4.8. Комплекс засобів оцінювання формується випусковою кафедрою 

самостійно та за кількісними і якісними параметрами повинен бути 

презентативним, охоплювати увесь масив Програми єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту, затвердженої в установленому порядку. 

4.9. Програма єдиного державного кваліфікаційного іспиту зі спеціальності 

відтворює основні функціональні складові компетентнісної моделі магістра з 

менеджменту, відповідає принципам валідності, наукової насиченості, 

інформативності, інноваційності, націлена на вирішення прикладних завдань з 

обґрунтування рішень в управлінні та адмініструванні відповідно до узагальненого 

об’єкта діяльності. 

4.10. Випускова кафедра забезпечує членів Екзаменаційної комісії 

алгоритмізованими рішеннями атестаційних завдань з фонду засобів оцінювання. 

 

4. Вимоги до магістерської дипломної роботи 

 

5.1. Магістерська дипломна робота є підсумковою кваліфікаційною 

роботою, яка дає змогу виявити рівень засвоєння здобувачем вищої освіти 

теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи зі 

спеціальності 073 «Менеджмент» (магістерська програма «Бізнес-

адміністрування») на первинних посадах відповідно до узагальненого об’єкта 

діяльності. 

5.2. Мета магістерської дипломної роботи – розв’язання комплексу 

наукових і прикладних завдань відповідно до узагальненого об’єкта діяльності на 

основі застосування системи теоретичних знань і практичних навичок для 

вирішення конкретних завдань щодо вдосконалення управління та 

адміністрування, ініціювання до впровадження новацій у діяльність організацій та 

їх підрозділів відповідно до узагальненого об’єкта діяльності магістра зі 

спеціальності 073 «Менеджмент» (магістерська програма «Бізнес-

адміністрування»). 



5.3. Виклад змісту кожного питання магістерської дипломної роботи має 

бути цілісним, логічним, доказовим і пояснювальним та науково аргументованим. 

Магістерська дипломна робота повинна відповідати таким вимогам і містити: 

 системний аналіз проблеми відповідно до предмета наукового 

дослідження; 

 реальні обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення управління та 

адміністрування на досліджуваному об’єкті, актуальні для впровадження у 

практику; 

 елементи наукової новизни з предмета дослідження; 

 бути належно оформленою і мати всі необхідні супровідні документи. 

5.4. Магістерська дипломна робота виконується на матеріалах реальних 

об’єктів – організацій різних форм власності, які є юридичними особами і мають 

самостійну звітність. 

5.5. Тема магістерської дипломної роботи має відображати проблематику 

управління та адміністрування і конструюватися на основі нормативного змісту 

підготовки здобувачів вищої освіти, сформульованого у результатах навчання, що 

формують складові професійної компетентності магістра. 

5.6. За структурою магістерська дипломна містить вступ, основну частину 

(розділи: теоретико-методологічний, дослідницько-аналітичний та проектно-

рекомендаційний, кожний з яких складається не менш ніж з двох підрозділів), 

висновки, список використаних джерел, додатки. 

5.7. Дипломна робота обсягом 5,5–6,5 авторських аркушів 

(100-120 сторінок) виконується за тематикою завдань професійної діяльності, 

містить елементи наукової новизни та практичної значущості. До обсягу 

магістерської дипломної роботи не включають список використаних джерел та 

додатки. Допускається відхилення в межах ± 10%. 

5.8. Процедурні вимоги щодо виконання випускної кваліфікаційної роботи, 

оформлення супровідних документів та захисту в Екзаменаційній комісії наведені у 

Методичних рекомендаціях до виконання магістерської дипломної роботи 

здобувачами ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 073 «Менеджмент» 

(магістерська програма «Бізнес-адміністрування»). 

5.9. Магістерська дипломна робота як метод оцінювання рівня якості 

підготовки має продемонструвати, що магістр володіє системою спеціальних знань, 

які здобуті у процесі навчання та практичної підготовки на рівні новітніх досягнень 

науки у предметній області діяльності, що є запорукою його наукового мислення та 

творчої професійної, науково-дослідницької та педагогічної діяльності, та вміє: 

1) застосовувати концепції, методи та інструменти менеджменту для 

результативного та ефективного управління організацією; 

2) ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх 

вирішення; 

3) встановлювати зв’язки між елементами системи менеджменту організації; 

4) застосовувати навички обґрунтування та управління проектами, 

генерування підприємницької ідеї; 

5) планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах; 

6) виявляти навички прийняття та забезпечення реалізації управлінських 

рішень; 

7) практикувати використання сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій в управлінні; 



8) аргументувати власну точку зору в дискусії на основі етичних міркувань, 

соціально відповідально; 

9) виявляти здатність до саморозвитку, навчання впродовж всього життя та 

ефективного самоменеджменту; 

10) провадити дослідницьку діяльність; 

11) управляти змінами в організації в цілому та окремих її елементах; 

12) демонструвати знання та розуміння предметної області та обізнаність у 

професійній діяльності; 

13). проявляти навички формування та демонстрації лідерських якостей. 

5.10. Захист магістерської дипломної роботи відбувається прилюдно на 

відкритому засіданні Екзаменаційної комісії. 

 

 

5. Оцінювання рівня якості підготовки 

 

5.1. Оцінювання рівня якості підготовки магістра з менеджменту здійснюють 

члени Екзаменаційної комісії на основі встановлених правил, принципів, критеріїв, 

системи і шкали оцінювання. 

5.2. Об’єктом оцінювання якості підготовки магістра є сукупність знань, 

умінь і навичок, набутої системи компетенцій магістра з менеджменту, 

відтворених у процесі виконання комплексних кваліфікаційних завдань та 

виконання і захисту магістерської дипломної роботи. 

5.3. Оцінювання рівня якості підготовки магістра з менеджменту 

здійснюється членами Екзаменаційної комісії на основі принципів об’єктивності, 

індивідуальності, комплексності, етичності та компетентнісного підходу з 

урахуванням набутої системи інтегральної, універсальних і спеціальних 

професійних компетентностей. 

5.4. Результати оцінювання рівня якості підготовки магістра з менеджменту 

повинні довести, що випускник: 

– має концептуальні знання, здобуті у процесі навчання та практичної 

діяльності, включаючи основи знань сучасних досягнень науки у сфері професійної 

діяльності; 

– вміє розв’язувати складні та непередбачувані завдання і проблеми з 

предмета професійної діяльності, що вимагає самостійного збирання та 

інтерпретації інформації, вибору методів та засобів вирішення, застосування 

інноваційних підходів. 

5.5. Рівень якості підготовки магістра визначається з використанням 

комплексної системи оцінювання: поєднання національної системи («відмінно», 

«добре», «задовільно», «незадовільно»), Європейської кредитно-трансферної 

системи (ЄКТС) (за шкалою «А», «В», «С», «D», «Е», «FХ», «F»), системи 

оцінювання вищого навчального закладу (за 100-баловою шкалою). 

5.6. Критерії оцінювання рівня якості підготовки магістра використовуються 

диференційовано залежно від форм і методів діагностики. 

5.7. Підсумкова оцінка комплексного кваліфікаційного випробування на 

єдиному державному кваліфікаційному іспиті є середньозваженою оцінкою за 

кожний з етапів (40 % за тестове завдання і 60 % за розв’язання комплексного 

ситуаційного завдання). 

5.8. Загальні критерії оцінювання тестових завдань: 



- понад 90 % правильних відповідей – «відмінно», 

- 76-90 % правильних відповідей – «добре», 

- 60-75 % правильних відповідей – «задовільно», 

- менше 60 % правильних відповідей – «незадовільно». 

5.9.  Оцінювання результатів розв’язання практичного комплексного 

ситуаційного завдання відповідно до еталонних відповідей відбувається за такими 

загальними критеріями: 

«відмінно» – завдання виконано повністю, відповідь обґрунтовано, висновки 

та пропозиції аргументовано і оформлено належним чином; 

«добре» – завдання виконано повністю, але припущено незначних 

неточностей у розрахунках або оформленні; або за умови належного оформлення 

завдання виконано не менше як на 80 %; 

«задовільно» – завдання виконано не менш як на 70 % за умови належного 

оформлення; або не менш як на 80 % за умови припущення незначних помилок у 

розрахунках або оформленні. 

5.10. Критерії оцінювання якості підготовки магістра за результатами 

виконання і захисту магістерської дипломної роботи наводяться в Методичних 

рекомендаціях до виконання магістерської дипломної роботи здобувачами вищої 

освіти «Магістр» зі спеціальності 073 «Менеджмент» (магістерська програма 

«Бізнес-адміністрування»), основні положення яких повинні відповідати Вимогам 

до виконання магістерської дипломної роботи, що затверджуються науково-

методичною радою спеціальності «Менеджмент». 

5.11. Рішення щодо підсумкового оцінювання виконання і захисту 

магістерської дипломної роботи приймається більшістю голосів членів ЕК за 

результатами публічного захисту з урахуванням висновків наукового керівника та 

рецензента. 
 

 

6. Порядок присвоєння кваліфікації 

 

За результатами успішного складання єдиного державного кваліфікаційного 

іспиту та захисту магістерської дипломної роботи Екзаменаційна комісія приймає 

рішення про присвоєння кваліфікації магістра з менеджменту і про видачу 

випускнику диплома державного зразка. 
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І. Преамбула 

 

Засоби діагностики якості вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі 

знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» 

(магістерська програма «Бізнес-адміністрування»). Програма єдиного 

державного кваліфікаційного іспиту. 

 

Затверджено на засіданні науково-методичної ради спеціальності 

«Менеджмент» 30 серпня 2016 р. (протокол № 1). 

 

2. РОЗРОБНИКИ: 

1. Галич Олександр Анатолієвич, к. е. н., доцент 

2. Маркіна Ірина Анатоліївна, д. е. н., професор 

3. Воронько-Невіднича Тетяна Вікторівна, к. е. н., доцент 

4. Сазонова Тетяна Олександрівна, к. е. н., доцент 

 

3. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ 



ВСТУП 

 

Програму єдиного державного кваліфікаційного іспиту підготовлено 

відповідно до освітньо-професійної програми вищої освіти другого 

(магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

спеціальності 073 «Менеджмент» та засобів діагностики якості вищої освіти 

другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

спеціальності 073 «Менеджмент» (магістерська програма «Бізнес-

адміністрування»). 

Мета єдиного державного кваліфікаційного іспиту – оцінювання рівня 

професійної компетентності, ступеня засвоєння освітньо-професійної програми 

підготовки та атестація фахівця на відповідність освітньому рівню «Магістр». 

Програма єдиного державного кваліфікаційного іспиту містить зміст 

навчальних дисциплін циклу професійної підготовки освітньо-професійної 

підготовки магістра зі спеціальності 073 «Менеджмент» (магістерська програма 

«Бізнес-адміністрування»). 

У списку рекомендованих джерел, що додається до програми, наведено 

перелік сучасної наукової спеціальної літератури. 

 

ЗМІСТ 

 
1. Інформаційні системи і технології в управлінні організацією 

 

Тема 1. Уведення до інформаційних систем в управлінні організаціями 

Роль інформаційних систем в управлінні сучасними організаціями. Реальний 

світ інформаційних систем. Ресурси і технології інформаційних систем. Глобальне 

інформаційне суспільство. Основоположна роль інформаційних систем в 

управлінні організацією. Зростаюча цінність інформаційних технологій. 

Організації, що орієнтовані на роботу в Інтернет. Конкурентні переваги 

підприємств, що використовують інформаційні технології. Значущість 

використання інформаційних технологій в управлінні організацією для здійснення 

бізнесу на міжнародному рівні. 

Тема 2. Етапи розвитку та сутність інформаційних систем в управлінні 

організацією 

Концепція розвитку та проектування інформаційних систем. Етапи розвитку 

інформаційних систем. Поняття інформаційної системи. Мета створення 

управлінських інформаційних систем. Завдання інформаційних систем. Традиційні 

інформаційні системи та автоматизовані. Сутність автоматизованої системи 

управління. Переваги та недоліки використання автоматизованих систем 

управління. Складові компоненти управлінських інформаційних систем. 

Основні ресурси інформаційних систем: людські, апаратні, програмні, 

мережеві, інформаційні. Тенденції в інформаційних системах. Системи підтримки 

виконання операцій. Системи управління процесами. Системи підтримки 

прийняття управлінських рішень. Інші види інформаційних систем: експертні 

системи, системи управлінських знань, стратегічної інформації, системи бізнес 

інформації, інтегровані інформаційні системи. 

Умови успішного функціонування менеджерських інформаційних систем. 

 



Тема 3. Типологія інформаційних систем у менеджменті організацій 

Перехід від традиційних до інтегрованих автоматизованих інформаційних 

систем у бізнесі. Основні структурні частини функціонування інформаційної 

системи у менеджменті організації: управління маркетинговою діяльністю, 

управління людськими ресурсами, управління фінансами, управління виробничими 

процесами, здійснення бухгалтерського обліку. Підтримка бізнес-процесів 

спеціалізованими інформаційними системами. 

Типи інформаційних систем, що використовуються в організаціях з 

різноманітним спрямуванням основної діяльності. Маркетингові інформаційні 

системи. 

Інтерактивний маркетинг, уведення автоматизованого продажу, реклама та 

товаропросування, цільовий маркетинг, маркетингові дослідження та 

прогнозування. 

Операційні інформаційні системи: комп’ютерно-інтегровані операції, 

автоматизовані системи виконання операцій, єдина операційна мережа, управління 

процесами, управління технологічним обладнанням. 

Інформаційні системи по управлінню персоналом: стратегічне, тактичне та 

оперативне використання персоналу організації; постійні співробітники організації, 

навчання та розвиток персоналу. 

Фінансові інформаційні системи: управління грошовими потоками, 

управління інвестиціями, бюджетування, фінансове прогнозування та планування. 

Бухгалтерські інформаційні системи: облік платежів, облік розрахунків, 

ведення головної книги, складання балансу організації. 

Тема 4. Планування розвитку управлінських інформаційних систем 

Процеси організаційного планування інформаційних систем: основні етапи. 

Формування бізнес-шляхів розвитку організації для створення оптимальної 

архітектури інформаційної системи та оперативних планів. Системний підхід до 

планування менеджерських інформаційних систем. Методологія планування 

інформаційних систем: підходи та сценарії. Моделі розвитку організації з 

використанням комп’ютерних пакетів підтримки прийняття управлінських рішень. 

Планування реалізації процесу щодо впровадження інформаційної системи 

на підприємстві. Технічна та програмна підтримка інформаційних систем. 

Забезпечення послуг підтримки функціонування інформаційних систем: основні 

фактори. 

Управління організаційними змінами в процесі впровадження нових видів 

інформаційних технологій. Заходи щодо планування реалізації інформаційних 

систем: тестування, збирання та введення необхідної документації, навчання 

персоналу, організація обслуговування інформаційних систем в організації. 

Тема 5. Управління інформаційними системами в організації 

Управління інформаційними ресурсами та технологіями. Стратегічна та 

оперативна спрямованість інформаційних технологій у бізнесі. Позитивні та 

проблемні аспекти функціонування інформаційних систем в організаціях. 

Принципи створення спеціалізованого структурного підрозділу з питань 

управління інформаційною системою організації.  

Організаційна та інформаційна технології. Основні складові інформаційних 

систем: персонал, завдання, технології, культура, структурні компоненти та 

взаємовідносини в організації. 

Концептуальна структура управління інформаційною системою в організації. 



Функціональна організаційна структура відділу інформаційного обслуговування. 

Принципи добору спеціалістів з інформаційних систем з метою формування бізнес 

орієнтованої організаційної структури. Тенденції щодо змін в управлінні 

сучасними інформаційними системами. Управління людськими ресурсами у сфері 

інформаційних технологій. Розвиток кар’єри працівників відділу інформаційного 

обслуговування. 

Тема 6. Системи підтримки прийняття управлінських рішень 

Інформація, рішення та управління. Система підтримки прийняття рішень. 

Сутність та компоненти системи підтримки прийняття рішень. Аналітичні методи 

та інструменти підтримки прийняття управлінських рішень. Методи аналізу 

«причина-наслідок», кореляційно-регресивний аналіз, аналіз тенденцій, 

оптимізація. Сфери використання системи підтримки прийняття рішень. 

Архітектура системи підтримки прийняття рішень. 

Види експертних систем. Складові експертних систем. Розвиток експертних 

систем. Вартість експертних систем. 

Використання технологій штучного інтелекту в управлінні організацією. 

Сучасний погляд на системи штучного інтелекту. Характеристика поведінки 

систем штучного інтелекту. Основна сфера застосування систем штучного 

інтелекту. 

Тема 7. Корпоративні інформаційні системи 

Аналіз сучасних корпоративних інформаційних систем, які пропонуються на 

ринку програмного забезпечення. Відповідність ІС вимогам ведення сучасного 

бізнесу та інтеграція у міжнародне середовище. Комплекси управлінських завдань, 

які дозволяють автоматизувати корпоративні ІС. 

Склад та характеристика основних елементів програмного продукту. 

Можливості інформаційної системи задовольняти інформаційні потреби 

менеджерів різних рівнів. Структура інформаційного забезпечення програмного 

продукту та можливості настроювання за вимогами конкретного підприємства. 

Автоматизація основних управлінських функцій: планування, організація, 

облік, контроль, координація. 

Автоматизація операційного управління, управління персоналом, управління 

документообігом, фінансами, маркетингом. 

Забезпечення «прозорості» операцій та захисту інформації від 

несанкціонованого доступу. Можливості інтеграції з іншими автоматизованими 

інформаційними системами управління. 

Система впровадження корпоративних програмних продуктів: 

пусконалагоджувальні роботи. Абонентське обслуговування. Навчання 

користувачів. Розроблення плану автоматизації. Системне адміністрування. 

Гарантійне обслуговування. 

Тема 8. Інформаційні ресурси глобальної мережі Інтернет 

Бізнес та Інтернет: користувачі, комунікація та співпраця, електронна 

комерція, інтерактивний маркетинг. Основні принципи використання Інтернет 

організацією з метою здійснення своєї діяльності. Створення віртуальних компаній 

у межах міжнародної мережі. 

Вартість Інтернет для підприємств-користувачів. Інтернет-технології та 

формування бізнес-фокусу споживача. Основні схеми підключення до глобальної 

мережі. Принципи роботи провайдерів, що надають послуги підключення. 

Спеціальні інформаційні ресурси Інтернет, які надають можливість 



підтримки здійснення завдань маркетингової діяльності, управління фінансами, 

персоналом, документообігом. 

Основи електронної комерції. Варіанти вибору технологічної архітектури 

для електронної комерції. Застосування електронної комерції у практичній 

діяльності підприємства. Ключові характеристики економічних моделей для 

електронної комерції. Взаємозв’язок електронної комерції із поведінкою 

споживача, бізнес-процесами та конкуренцією. Роздрібний продаж на Web-site. 

Управління ланцюгом постачальників. Електронні платежі та безпека. Електронне 

переміщення запасів. 

Тема 9. Локальні та регіональні інформаційні мережі в сучасних 

організаціях 

Загальна характеристика комп’ютерної мережі Інтранет та Екстранет. 

Взаємозв’язок внутрішньої мережі підприємства із Екстранет та Інтранет. 

Застосування Інтранет сучасними компаніями: комунікації та співробітництво, 

управління бізнес-операціями. Ресурси Інтранет-технологій. Компоненти 

архітектури інформаційної технології Інтранет. Вартість Інтранет для сучасних 

компаній. 

Роль Екстранет у діяльності сучасних компаній. Основне призначення 

Екстранет при виконання бізнес-операцій. Майбутнє Інтранет та Екстранет. 

Інструменти здійснення електронних комунікацій. Електронна пошта. 

Інструменти проведення електронних конференцій. Голосові конференції. Відео 

конференції. Телеконференції. Чатові системи. 

Тема 10. Безпека інформаційних систем 

Питання безпеки та контролю інформаційних систем. Контроль уведення, 

оброблення та збереження інформації. Фізичний захист інформаційних систем. 

Безпека та захист мережі. Захист від фізичного втручання, від збою комп’ютера. 

Процедурний контроль. Аудит інформаційних систем. 

Етичні аспекти використання інформаційних систем. Соціальні аспекти. 

Особливість та умови праці в інформаційних системах. Захист особистої та 

комерційної таємниці. Комп’ютерна злочинність. Здоров’я працівників, особиста 

відповідальність. 

Тема 11. Автоматизовані системи управління, оброблення та аналізу 

інформації 

Стратегічна роль інформаційних технологій в управлінні. Автоматизовані 

системи управління. Автоматизовані системи обробки інформації (АСОІ). 

Класифікація АСОІ. Автоматизовані системи аналізу інформації. Характеристика 

основних класів АСОІ. Структура і складові АСОІ. Компоненти забезпечувальної 

та функціональної частин. Типові задачі автоматизованого оброблення економічної 

інформації. Постановка задач, розроблення алгоритмів та отримання результатів. 

Тема 12. Технології оброблення інформації 

Інформаційні технології (ІТ) для аналізу економічної інформації та 

прийняття управлінських рішень. Сучасні технологічні засоби оброблення 

інформації. Технології централізованого та розподіленого оброблення інформації 

(комп’ютерні мережі, Інтернет). Використання стандартних математичних методів 

та програмних засобів для аналізу економічної інформації. Постановка задач, 

формування інформаційної бази, автоматизоване оброблення даних. 

 

 



Тема 13. Математичне та інформаційне забезпечення автоматизованих 

систем аналізу інформації 

Математичне забезпечення АСОІ. Класифікація математичного 

забезпечення. Основні складові математичного забезпечення. Функціональні задачі 

та їх програмне забезпечення. Інформаційна база (ІБ). Етапи розвитку 

інформаційної бази АСОІ. Бази даних (БД), банки даних та системи управління БД 

(СУБД). Теорія нормалізованих відношень. Розподілені БД. Захист інформаційних 

ресурсів. 

Тема 14. Застосування автоматизованих систем для аналізу діяльності 

підприємства та прийняття управлінських рішень 

Застосування АСОІ для аналізу роботи підприємств. Аналіз діяльності 

підприємств із застосуванням програм, програмно-технічних комплексів. 

Структура комплексу. Технологія оброблення інформації. Порядок виконання 

робіт. Інтерфейс програмних засобів. Формування інформаційної бази. Види 

аналізу. Основні етапи виконання робіт. Особливості роботи з програмами. 

Використання результатів. 

Тема 15. Автоматизовані системи планування та аналізу маркетингової 

діяльності 

Організація використання автоматизованих систем планування та аналізу 

(АСПА) для маркетингової діяльності. Опис та характеристика комплексів програм 

АСПА. Порядок виконання робіт. Інтерфейс програмних засобів. Формування 

інформаційної бази. Види аналізу. Основні етапи виконання робіт. Особливості 

роботи з програмами. Використання результатів. 
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2. Кадровий менеджмент 

 

Тема 1. Кадровий менеджмент у системі сучасного менеджменту 

Парадигми управління персоналом у системі сучасного менеджменту 

Основні  віхи  історії  кадрового  менеджменту.  Людина  у  моделі управління 

Тейлора. Неотейлорівськi погляди на персонал, обмеженість цих поглядів. 
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Сучасний розвиток теорії організації.  

Основні фактори посилення ролі кадрового менеджменту в 

постіндустріальному суспільстві. Зміни у змісті праці(застосування нової техніки, 

технологій, автоматизація). Нові можливості контролю за діяльністю 

персоналу(форми виконання контрольної функції), значущість самоконтролю.  

Макроекономічні  фактори.  Організація  праці  й  особистість працівника. 

Розвиток демократії. Зростання ціни праці. Доктрини наукового управління і 

людських стосунків.  

Становлення форм організації спільної діяльності людей(спільно-

послідовної, спільно-взаємодіючої, спільно-індивідуальної) та їх розвиток. 

Трансформації бюрократичної, органічної та підприємницьких культур. 

Послідовна генерація парадигм кадрової роботи в менеджменті капіталістичних 

країн.  

Доктрина контрактації індивідуальної відповідальності, доктрина 

командного менеджменту як наслідок еволюції форм спільної діяльності, 

організаційних і національних культур. Стратегічні концепції кадрового 

менеджменту за кордоном.  

Основні етапи еволюції управління персоналом. Особливості сучасного 

етапу в розвитку теорії й практики менеджменту персоналу. Основні моделі 

кадрового менеджменту(менеджер персоналу як опікун своїх працівників, фахівець 

із трудових договорів, архітектор кадрового потенціалу організації).  

Раціоналістичний і гуманістичний підходи до управління людськими 

ресурсами. Управління людськими ресурсами з позиції теорії й практики кадрового 

менеджменту. Управління людськими ресурсами і кадрова політика.  

Теорія “людського і соціального капіталу”. Рекомендації щодо необхідності 

інвестицій у розвиток людини. Соціальний капітал як фактор ефективної діяльності 

організації. Концепція “аналіз людських ресурсів” та її вплив на практику роботи з 

персоналом.  

Тема 2. Система управління і організації роботи з персоналом 

Цілі та функції системи управління персоналом. Організаційна, 

функціональна, соціальна, рольова, штатна структури системи управління 

персоналом.  

Досвід організації системи управління персоналом. Принципи і методи 

побудови системи управління персоналом. Поняття, стадії та етапи організаційного  

проектування.  Зміст  етапів  організаційного  проектування.  Оцінювання  

економічної  ефективності  проектування  системи управління персоналом.  

Кадрові служби організацій як суб’єкти управління персоналом. Завдання 

кадрових служб. Функції кадрових служб. Структура кадрових служб. Особливості 

розвитку кадрових служб. Кадрові служби як засіб реалізації кадрової політики.  

Регламентація управління. Організація праці. Кадрове і діловодне, 

інформаційне і технічне, нормативно-методичне і правове забезпечення системи 

управління персоналом.  

Тема 3. Кадрова політика організації 

Сучасні вимоги до кадрової політики. Основні положення кадрової політики 

організації. Пасивна, реактивна, превентивна і активна кадрова політика. 

Раціональна і авантюрницька кадрова політика. Відкрита і закрита кадрова 

політика(орієнтація на персонал всередині організації і поза нею).  

Кадрова робота як засіб реалізації кадрової політики. Зміст і напрямок 



кадрової політики. Етапи побудови кадрової політики. Кадрові заходи і кадрова 

стратегія. Вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на кадрову політику, зміст і 

специфіку програм і кадрових заходів.  

Цілі, норми і засоби здійснення кадрових заходів. Моніторинг персоналу як 

механізм підтримки адекватної кадрової політики. Філософія підприємства. Основи 

теорії й практики.  

Тема 4. Планування і прогнозування трудових ресурсів і роботи з 

персоналом 

Прогнозування потреби в кадрах. Сутність, цілі і завдання кадрового 

планування. Планування чисельності і складу працівників. Визначення 

перспективної потреби в спеціалістах. Методи розрахунків потреби в робочих 

кадрах. Основні форми комплектування штатів. Оперативний план роботи з 

персоналом.  

Маркетинг персоналу. Планування і аналіз показників праці, витрат на 

персонал. Нормування і облік чисельності персоналу. Соціальне планування. 

Стратегічне планування як функція управлінської діяльності. Державна політика в 

галузі зайнятості населення. Основні і додаткові джерела кадрового забезпечення. 

Робота кадрових служб у напрямку реалізації політики зайнятості.  

Тема 5. Професійна орієнтація. Кадровий потенціал управління 

Професійна орієнтація як система. Професійна освіта. Професіограма і 

професіологія. Акмеологічні основи професійного становлення. Організація  

виробничої та соціальної орієнтації працівника. Організація профорієнтаційної 

діяльності за кордоном.  

Аналіз якісної основи кадрів. Робота з молодими спеціалістами. Науково-

практичні основи підбору і розстановки кадрів управління. Закордонний досвід 

роботи зі спеціалістами.  

Професійне становлення кадрів. Становлення професіонала як психолого-

акмеологічна категорія. Сутнісна  характеристика  психолого-акмеологічних 

резервів професійного становлення кадрів. Психологічні закономірності  

професійного  становлення  кадрів.  Підвищення  рівня професіоналізму  

управлінських  кадрів  під  час  розв’язання  проблем професійної діяльності.  

Тема 6. Технології управління персоналом 

Підбір працівника згідно з функціональним запитом діяльності організації, 

відбір відповідно до критеріїв функціональної діяльності і згідно з рівнем 

професіоналізму працівника, визначення посади (функціонального місця  

працівника в системі діяльності організації), оформлення найму на роботу. 

Технологія найму, підбору, прийому і розстановки персоналу. Ділова оцінка 

персоналу. Сутність контрактної системи найму.  

Порядок найму і звільнення працівників. Використання персоналу.  

Організація системи навчання персоналу. Виникнення і зміст концепції 

неперервної освіти. Неперервне навчання управлінських працівників і спеціалістів. 

Неперервна освіта робітників. Організація і методологічне забезпечення системи 

неперервного навчання кадрів. Методика розрахунків витрат на підвищення 

кваліфікації. Організація внутрішньофірмового навчання.  

Поняття й етапи ділової кар’єри  персоналу. Управління  діловою кар’єрою. 

Система службово-професійного просування. Робота з кадровим резервом. 

Вивільнення персоналу. Відмінність технології управління персоналом від 

технології управління людськими ресурсами.  



Тема 7. Управлінська діяльність персоналу організації 

Управління соціальним розвитком організації. Теорія поведінки особистості. 

Поведінка людини в групі. Мотивація трудової діяльності персоналу. Управління 

нововведеннями у кадрових системах. Етика ділових  відносин. Управління 

конфліктами і стресами. Управління безпекою. Організація праці управлінського 

персоналу.  

Аналіз плинності кадрів. Оцінка стану плинності кадрів на підприємстві. 

Розробка і впровадження заходів щодо зниження рівня плинності кадрів. 

Управління мобільністю кадрів на виробництві. Система професійного  просування  

працівників. Управління професійно-кваліфікаційним ростом керівників і 

спеціалістів. Організація управління трудовою дисципліною. Організація обліку 

ефективного використання робочого часу. Управління плинністю кадрів і 

трудовою мотивацією робітників у закордонних фірмах. Управління трудовими 

протиріччями в колективі.  

Тема 8. Кадровий менеджмент і національна ділова культура 

Особливості національної ділової культури. Вплив “м’яких” факторів 

(ставлення до роботи, формування ділової культури) на управління персоналом. 

Рівень культури в бізнесі: національна культура, організаційна культура(певної 

організації), управлінська культура(стиль керівника).  

Взаємозалежність культур. Кластерна форма організації бізнес-структур. 

Колективізм, індивідуалізм і їх прояв в організаціях. Роль керівника і специфіка 

його роботи. Особливості мотивації персоналу і відповідальності. Інституціональна 

культура бізнесу. Прищеплювання кращих зразків зарубіжних культур управління 

персоналом. Вікові межі засвоєння людиною іншої культури. Система управління 

персоналом і зміна звичок людей.  

Значення історії національної культури, її цінностей і зразків поведінки 

людей у сфері управління персоналом. Національна культура як специфічна 

сукупність засобів взаємодії людей у певному суспільстві із зовнішнім і 

внутрішнім середовищем. Внутрішньокультурні відношення в системі державного 

управління і менеджменту горизонтальних ринкових структур.  

Ставлення людини до влади. Моделі участі в управлінні. Західна і Східна 

культури, їх специфічні особливості, порівняльні характеристики, необхідність 

урахування в кадровому менеджменті.  

Дослідження українських учених у галузі управління людьми на засадах 

національної культури. Вкраплення демократичної й авторитарної, відкритої й 

закритої, ринкової та статичної культур у національну культуру українського 

народу. Теорія “жорсткого менеджменту” і обґрунтування необхідності його 

впровадження в управління персоналом в Україні.  

Тема 9. Психологічні та психотехнологічні основи добору і перевірки 

персоналу 

Основні вимоги до персоналу і класифікація методів оцінки. Науково-

методичні  принципи  добору  персоналу.  Психологічні  особливості роботи 

кадрових органів на етапах оголошення конкурсу і співбесіди.  

Психологічне тестування, його переваги і недоліки. Психодіагностика у 

доборі кадрів. Основні тести на увагу і пам’ять. Психофізіологічні, особистісні та 

соціально-психологічні характеристики, ділові якості.  

Сутність методів управління персоналом. Діагностична система оцінки: 

самовизначення, самоуявлення і самовизначення. Діагностичні ігри. Тести на стиль 



керівництва. Автоматизована оцінка знань. Тести на інтелект. Самовираження і 

самоствердження. Вибір партнерів і лідера. Співбесіда в експертній комісії.  

Сучасні технології ефективних комунікацій, їх можливості в управлінні 

персоналом. Психологія і менеджмент людських ресурсів. Психофізіологічні 

технології в управлінні персоналом. Етапи ефективного менеджменту управління 

персоналом. Необхідні умови ефективного менеджменту персоналу.  

Тема 10. Оцінювання результатів діяльності персоналу кадрових служб 

Оцінювання  результатів  праці  як  функція  управління  персоналом. 

Чинники, які впливають на ефективність управління персоналом. Класифікація 

чинників, які враховують під час оцінювання результатів праці.  Результати  праці  

керівника.  Результати праці спеціалістів. Умови ефективного оцінювання 

результатів праці. Основні методи оцінювання результатів праці управлінських 

працівників. Показники результативної діяльності. Оцінювання результатів 

діяльності.  

Оцінювання діяльності підрозділів управління персоналом. Показники 

оцінки ефективності діяльності. Оцінювання результатів діяльності підрозділів 

управління персоналом.  

Оцінювання  економічної  ефективності  проектів  удосконалення управління  

персоналом.  Порядок  розрахунку.  Обчислення  витрат, пов’язаних з 

удосконаленням системи управління персоналом.  

Тема 11. Організація діловодства. Обробка кадрової інформації 

Основні вимоги до організації діловодства кадрових служб. Документаційне 

забезпечення управління кадрами. Організація обліку кадрів і звітності щодо них. 

Система банків даних. Системи кадрової інформації. Системи, які засновані на 

знаннях(експертні системи). Інтерактивна концепція застосування електронно-

обчислю-вальної техніки у роботі кадрових служб.  

Правила оформлення документів. Оформлення кадрової документації. 

Положення про персонал підприємства. Структура та штатна чисельність. Штатний 

розклад. Посадова інструкція. Документи щодо прийняття, звільнення, переведення 

та відпусток працівників. Трудові угоди (контракти). Документи про матеріальну 

відповідальність. Документи щодо захисту комерційної таємниці. Ведення 

трудових книжок. Документи щодо оформлення відрядження працівників. 
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Інформаційні ресурси 

1. Інтернет-портал для управлінців http://www.management.com.ua/. 

2. Сайти періодичних видань: журнал «DAS MANAGEMENT», Менеджмент. 

Діловодство. Кадри. Охорона праці. Управління персоналом, журнал «Менеджер і 

менеджмент» http://www.m21.com.ua/ 

2 Гошовська В.А. Кадровий менеджмент як складова управління людськими 

ресурсами в системі державного управління : [навч.-метод. матеріали] 

[Електронний ресурс] / Гошовська В. А., Пашко Л. А., Фугель Л. М. – Режим 

доступу : http://www.academy.gov.ua 

 

 

3. Маркетинговий менеджмент 

 

Тема 1. Загальне поняття маркетингового менеджменту. 

Еволюція маркетингового менеджменту. Розвиток концепції маркетинг 

менеджменту. Сутність, зміст, мета і завдання маркетингового менеджменту. 

Необхідні заходи і проблеми впровадження маркетингового менеджменту в 

ринкових умовах.   

Тема 2. Процес маркетингового менеджменту. 

Завдання процесу маркетингового менеджменту. Основні процедури процесу 

управління маркетингом підприємства. 

Тема 3. Організація маркетингового менеджменту. 

Концептуальна база як основа організації маркетингового менеджменту 

підприємства. Ділова етика в організації маркетингового менеджменту. Репутація 

та імідж підприємства. Діловий етикет. 

Тема 4. Створення маркетингових організаційних структур на 

підприємстві. 

Сутність, цілі, функції та завдання організаційних маркетингу. Еволюція 

організаційних структур маркетингу. Способи організації маркетингових структур. 

Способи організації маркетингових структур (закінчення). Сучасні тенденції 

розвитку організаційних структур маркетингу. Принципи, алгоритм і вимоги 

створення маркетингових структур на підприємстві.   

Тема 5. Сутність і система маркетингового планування. 

Поняття, функції, принципи, завдання та етапи маркетингового планування.  

Система маркетингового планування. Маркетинговий план як результат 

маркетингового планування. 

Тема 6. Стратегії маркетингу. 

Теоретичні основи формування стратегії підприємства. Корпоративні 

стратегії: зміст і види. Конкурентні стратегії. Сутність і зміст стратегій маркетингу. 

Маркетингові стратегії  малих підприємств. Особливості стратегії зростання 

середніх підприємств. Особливості стратегії зростання великих підприємств. 

Тема 7. Маркетингове стратегічне планування. 

Маркетингове стратегічне планування: сутність, мета, завдання, значення та 

особливості. Етапи маркетингового стратегічного планування. 

Тема 8. Маркетингові програми. 

Сутність, зміст та основні завдання розроблення маркетингових     програм. 

Алгоритм розроблення програми комплексу маркетингу. 

 

http://www.management.com.ua/
http://pressa.vlasnasprava.info/catalog/?pid=81
http://www.m21.com.ua/


Тема 9. Тактичне і оперативне планування маркетингу. 

Сутність тактичного маркетингового планування. Структура та зміст 

маркетингового тактичного плану. Сутність і характерні риси маркетингового 

оперативного планування. Порядок розроблення маркетингових оперативних 

планів. 

Тема 10. Контроль та аналіз маркетингової діяльності. 

Сутність і процес контролю маркетингової діяльності. Контролінг 

маркетингу. Ревізія маркетингу. Маркетинговий аудит: сутність і процес. 
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с англ. С.Г. Божук. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2005. – 464 с. 

4. Котлер Ф. Маркетинговий менеджмент: [підручник] / Ф. Котлер, 

К.Л. Келлер, А.Ф. Павленко та ін. – К. : Хімджест, 2008. – 720 с. 
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В.Н. Воробйова. – К.: ЦУЛ, 2016. – 407 с.  
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378 с.  
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Драбаніч. – Вінниця: ВФЕУ, 2014. – 195 c. 

14. Забарна Є.М. Маркетинг: [підручник] / Є.М. Забарна, Т.О. Окландер. – 

Одеса: ОНПУ, 2012. – 149 с. 

15. Крикавський Є.В. Маркетинговий менеджмент: [навч. посіб.] / 

Є.В. Крикавський, І.О. Дейнега. – Л.: Вид-во Львівської політехніки, 2015. – 254 с.  

16. Маркетинговий менеджмент: [навч. посіб.] / за заг. ред. М.І. Белявцева та 
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Інформаційні ресурси 

1. Сайт ВРУ [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.rada.gov.ua 

2. Інтернет-портал для управлінців [Електронний ресурс] – Режим доступу до 

ресурсу: http://www.management.com.ua 

3. Інтернет-видання про маркетинг «MarketingMix» [Електронний ресурс] – 

Режим доступу до ресурсу: http://www.mm.com.ua 

4. Онлайн-Бібліотека [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.twirpx.com/file/82805 

5. Онлайн-Бібліотека [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http: 

//imanbooks. com 

6. Офіційний сайт журналу «Новый маркетинг» [Електронний ресурс] – 

Режим доступу до ресурсу: http://www.marketing. web-standart.net 

7. Сайт «4p.ru – e-журнал по маркетингу» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу до ресурсу: http://www.4p.ru 

8. Сайт Міжнародної Маркетингової Групи в Україні [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу до ресурсу: http://marketingua.com 

9. Сайт некомерційного партнерства спеціалистів з маркетингу «Гильдия 

маркетологов» [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.marketologi.ru/publ.html 

 

 

4. Тайм-менеджмент 

 

Тема 1.  Сутність та роль тайм-менеджменту в процесі управління 

Предмет, об’єкт, мета, завдання, зміст, функції «Тайм-менеджменту», як 

навчальної дисципліни. Аналіз визначень тайм-менеджменту. Історія та етапи 

розвитку тайм-менеджменту.  

Визначення і значення часу. Властивості і види часу. Атрибути часу. 

Індивідуальний фонд часу і його структура. Часова перспектива і транспектива. 

Внутрішні концепції часу.  

Закон часу, як стратегічного ресурсу. Стратегії управління часом. Система 

управління часом. Основні підходи до управління часом.  

Тема 2.  Аналіз витрат робочого часу менеджера 

Аналіз використання часу. Аналіз сильних і слабких сторін стилю роботи. 

Аналіз часових утрат.  Визначення поняття, сутність, задачі хронометражу часу. 

Алгоритм інвентаризації та аналізу часу.  Зміна способів управління часом за 

допомогою поточної карти та поточної діаграми. Аналіз часових витрат з 

використанням карт і графіків Ганта. Картка щоденного обліку часу А. Гастєва. 

Облік часу П.М. Кєрженцева. АВС-хронометраж. Хронометраж за  

Г.А. Архангельским. Категорії витрат часу. Щоденний експрес-аналіз витрат часу з 

використанням органайзеру.  

Журнал часу. Органайзер, як ТМ-інструмент. Ментальні карти перешкод. 

Види перешкод досягнення цілей. «Поглиначі» та «переривники» часу. 
Тема 3. Встановлення пріоритетів при опрацюванні управлінських 

рішень 
Типові помилки при прийнятті рішень. Причини прийняття невдалих рішень. 

Процес прийняття управлінських рішень. Вибір пріоритетності справ, принципи 

http://www.mm.com.ua/


пріоритетності Аналіз пріоритетності за Ейзенхауером. Принцип Паретто.  

Встановлення пріоритетів за допомогою АБВ-аналізу. Причини прийняття 

невдалих рішень. Типові помилки при прийнятті рішень.  

Тема 4. Планування робочого часу менеджера 

Планування часу в тайм-менеджменті. Встановлення особистих цілей 

менеджера. Методи планування особистої роботи менеджера. Перспективні, річні, 

місячні та поточні (оперативні) плани. Раціональні методи й засоби планування та 

виконання управлінської роботи. Практичні поради менеджеру.  

Встановлення цілей. Визначення термінів виконання робіт. Планування за 

допомогою методу «Альпи». Планування за системою Б. Франкліна. «Пряме» 

планування за допомогою картотек і щоденників обліку часу. 

Типові помилки при організації планування часу. 

Тема 5. Цілевстановлення  в системі тайм-менеджменту  

Значення постановки цілей. Знаходження цілей. Ситуаційний аналіз. 

Формування цілей.  

Кількість і ступінь важливості цілей. Пріоритетність і термін досягнення 

цілей. Логічна підпорядкованість і гармонійність цілей. Раціональність і ступінь 

усвідомленості результату процесу цілепокладання. Деталізація і конструктивність 

цілей. Життєві цілі особистості.  SMART-технологія постановки цілей (за  

Д. Доурденом). Проектна система постановки цілей (по Г. Архангельському). 

Алгоритм цілепокладання. Ключові сфери життя. Основні цінності особистості. 

Матриця «цілі-цінності». SWOT-аналіз особистості. Ресурсний аналіз «мета-

засоби». Аналіз «мета-задачі». Ситуаційний аналіз (за  Л. Зайвертом). Постановка 

цілей: від загального до конкретного.  

Тема 6. Самоконтроль і самомотивація 

Самомотивація до виконання запланованої дії. Види і методи контролю. 

Персональний управлінський облік. Визначення понять «мотивація», 

«стимул» і «самомотивація». Теорії мотивації. Типи особистості залежно від типу 

самомотивації. Бажання, потреба, необхідність. Лінь та рекомендації її подолання. 

Нагороди і покарання. Синдром «вигоряння»: види, причини, признаки, 

профілактика.  

Задачі контролю. Контроль процесів і результатів. Прийняття рішень за 

відхиленнями. Самоконтроль процесу діяльності і результатів. Контроль дня. 

Етапи контролю. Метод «П’яти пальців» (за Л. Зайвертом). Способи оцінки власної 

ефективності. Використання карт контролю. Правила і помилки 

контролю.Побудова аналітики: способи оцінки власної ефективності. Показники, 

що відображають витрати часу. Показники якості організації роботи. Облік 

результатів. Застосування аналітики. 

Тема 7. Заходи проти нераціонального використання часу менеджера 

Поняття «поглиначів» часу та методи боротьби з ними.  Переборення звички 

відкладати справи. «Улюблена» й «нелюбима» робота. Переборення невміння 

сказати «ні». Впорядкування контактів з підлеглими й колегами. Управління 

потоком відвідувачів, техніка їх прийому. Тактика поведінки щодо непрошених 

відвідувачів. Впорядкування телефонних дзвінків.  

Типові помилки у використанні часу. Типові помилки в організації 

проведення нарад, зборів, переговорів. Визначення продуктивності «паперової 

роботи».  Основні види й принципи професійно-кваліфікаційного розподілу та 

кооперації управлінської праці. 



Причини опору делегування. Тактика і способи подолання опору. Переваги 

та недоліки делегування повноважень. Правила заміщення. Організація командної 

роботи. Визначення комунікативної компетентності. Підвищення комунікативної 

компетентності. Порівняльна характеристика ділового і міжособистого 

спілкування. Принципи ефективного ділового спілкування. Система міжособистих 

комунікацій. Формалізація інформації та інформаційних потоків. Персональна 

система роботи з інформацією. Розвиток навичок і якостей лідера. Принципи 

лідерства. Стратегічний алгоритм лідерства.  

Позаробочий час: види і характеристика. Види проміжного часу. Як 

ефективно використовувати проміжний час. Планування відпочинку. Відпочинок 

під час робочого дня. 

Тема 8.  Комп’ютеризація та автоматизація управління часом 

Тайм-менеджмент з застосування програми Outlook. Аналіз витрат часу в 

Excel. «Мобільний офіс», кишеньковий комп’ютер, диктофон. Робота з 

електронною поштою. Evernote. Гнучке і жорстке планування в MS Outlook. 

Розстановка пріоритетів. Настройка призначеного для користувача подання. 

Правила авто форматування. Зручне угруповання завдань. Планування за методом 

«День - Тиждень». Огляд термінів виконання завдань. Контроль за призначеними 

завданнями. Корпоративний тайм-менеджмент в MS Outlook. 
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5. Управління безпекою у бізнес-середовищі 

 

Тема 1.  Сутність та роль безпеки в бізнес-середовищі   

Поняття безпеки підприємства. Ієрархія рівнів безпеки. Категоріальний апарат 

управління безпекою підприємства. Об’єкти, предмети захисту від потенційних 

загроз і протиправних посягань. Класифікація національних інтересів. Основні 

напрями державної політики національної безпеки. Світовий досвід забезпечення 



безпеки підприємства. 

Економічна безпека підприємства у контексті національної безпеки України.  

Загрози безпеці. Чинники впливу на безпеку.  Виявлення та ідентифікація чинників 

ризику, небезпек і загроз. Гарантування безпеки. Основні загрози безпеки особи 

(персоналу) організації.  

Тема 2. Аналіз та оцінка факторів небезпеки в бізнес-середовищі 

Інформаційно-аналітичне забезпечення системи управління безпекою. 

Система показників оцінки основних передумов досягнення рівня економічної 

безпеки підприємства. Методи дослідження безпеки. Складові економічної безпеки 

України та методика їх оцінювання. Методичний підхід до оцінювання економічної 

безпеки регіону та галузі. Індикаторний підхід. Ресурсно-функціональний підхід. 

Програмно-цільовий. Сутність підходу на основі теорії економічних ризиків. 

Комплекс методичних підходів щодо оцінювання економічної безпеки 

підприємства. 

Тема 3. Технологія моделювання стану економічної безпеки підприємства 

Комерційна таємниця підприємства. Відомості, що становлять комерційну 

таємницю підприємства. Правові аспекти комерційної таємниці. 

Механізм визначення переліку інформації, що становить комерційну 

таємницю. Досвід іноземних підприємств щодо визначення комерційної таємниці. 

Тотальний, плагіаторський, аналітичний та експертний способи визначення 

комерційної таємниці. 

Поняття та особливості недобросовісної конкуренції. Види недобросовісної 

конкуренції. Форми недобросовісної конкуренції: економічне, пряме фізичне 

придушення, промислове шпигунство. Економічне шпигунство: поняття та 

особливості. Форми та методи економічного шпигунства. Шпигунство як спосіб 

добування інформації, що становить комерційну таємницю. Налагодження охорони 

комерційної таємниці на підприємстві. Контроль персоналу. Використання 

технічних засобів. 

Економіко-математичне моделювання стану економічної безпеки 

підприємства на основі використання комплексного поєднання кількісних 

економіко-математичних та якісних евристичних методів. Здійснення перевірки 

узгодженості думок експертів відносно стану економічної безпеки підприємства за 

допомогою коефіцієнта конкордації. Моделювання факторів зони економічної 

безпеки підприємства методом факторного аналізу. Оцінка стану економічної 

безпеки підприємств за допомогою економіко-математичних методів: кластерного 

аналізу та побудови нейросітьових мереж з самонавчанням. Визначення стану 

економічної безпеки підприємства на основі градації їх рівнів.  

Тема 4. Тіньова економіка як глобальна проблема забезпечення безпеки в 

глобальному бізнес-середовищі. Ринковий механізм детінізації  економіки 

Тіньова економіка в контексті світових господарських систем. Світова 

кримінальна економіка: кіберзлочинність, білокомірцева злочинність, наркобізнес, 

легалізація кримінальних доходів. Корупція як інституція тіньової економіки. 

Стадії кримінального економічного циклу.  

Тінізація економіки в розвинених країнах: просторово-часовий аспект. 

Особливості  тінізації економіки в трансформаційних системах. Причини існування 

тіньової економіки та її інституціоналізації в Україні.  

Відповідальність держави за масштаби різних секторів тіньової економіки. 

Залучення державних структур в тіньову діяльність. Злиття капіталу і влади. 



Олігархічні структури в економіці. Регулююча роль держави в економіці. Основні 

напрями і методи державного впливу на тіньову економіку. Розвиток конкуренції у 

трансформаційній економіці як шлях детінізації економіки. Інститут банкрутства – 

ефективний захист  власника в умовах  детінізації економіки. Детенізація доходів 

населення в умовах трансформаційних перетворень. «Втеча капіталу» з 

трансформаційних країн у системі глобального перерозподілу фінансових ресурсів. 

Тема 5. Основи управління безпекою підприємства в бізнес-середовищі 

Управління безпекою як функція та її значення для установи, організації, 

підприємства. Трактування безпеки установи, організації, підприємства: поняття, 

підходи до визначення сутності. Групування небезпек і загроз безпеці підприємства 

за кваліфікуючими ознаками. 

Рівні забезпечення безпеки підприємства, закономірності управління 

самоорганізаційною системою безпеки підприємства.  

Формування системи управління безпекою підприємства на засадах 

теоретичних підходів до управління. Положення та особливості системного, 

програмно-цільового, інституційного, підходів. 

Тема 6. Складові безпеки підприємства 

Класифікація складових системи безпеки підприємства: економічна безпека, 

фінансова безпека, енергетична безпека, продовольча безпека підприємства, 

інноваційно-технологічна безпека підприємства, зовнішньоекономічна безпека 

підприємства. 

Тема 7. Система управління безпекою підприємства 

Організація системи безпеки підприємства. Інформаційно-аналітичне 

забезпечення системи управління економічною безпекою підприємства. 

Стратегічне та інноваційне забезпечення системи управління безпекою 

підприємства. Організаційна структура управління безпекою установи, організації, 

підприємства: роль і відповідальність відділів з безпеки. Моделі організаційних 

структур з управління фінансово-економічною безпекою установи, організації, 

підприємства, кількісний і якісний склад, рівень технічної оснащеності, розміри 

фінансування та місце штатного підрозділу економічної безпеки в структурі 

підприємства. Основні завдання та склад Ради з безпеки підприємства, як вищого 

колегіального органу. 

Служба безпеки як підсистема підприємства. Мета та завдання служби 

безпеки. Типові функції служби безпеки підприємства. Процедура створення та 

ліквідації служби безпеки підприємства. Кадрове, матеріально-технічне та правове 

забезпечення діяльності служби безпеки підприємства. 

Структура та особливості управління діяльністю служби безпеки пі-

дприємства. Особливості підбору персоналу для роботи у службі безпеки. Складові 

служби безпеки підприємства: сектор охорони, режиму, технічного захисту, 

оперативної роботи. Завдання служби безпеки щодо гарантування режиму та 

охорони. Перевірка роботи служби безпеки. Особливості використання послуг 

зовнішніх охоронних організацій як альтернатива створення служби безпеки 

підприємства. 

Тема 8.  Форми управління безпекою підприємства 

Пріоритетні напрями організації безпеки на підприємстві. Контролінг як засіб 

забезпечення системи безпеки підприємства. Використання послуги аутсорсингу 

для організації безпеки на підприємстві. Інноваційні форми фінансування безпеки 

підприємства. 
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6. Управління підприємством у бізнес-середовищі 

 

Тема 1. Загальна характеристика управління підприємством в бізнес-

середовищі 

Зміст, завдання та структура навчального курсу «Управління підприємством 

в бізнес-середовищі», його теоретичні та методологічні основи, зв'язок із 

спеціальними дисциплінами, що формують систему економічних знань 

майбутнього фахівця. 

Історичні передумови виникнення практики управління підприємством в 

бізнес-середовищі як ефективного методу управління організацією. Приклади та 

сфери застосування практики управління підприємства у сучасному та 

історичному бізнес-середовищі. 

Тема 2. Управління підприємством як економічна категорія  

Управління підприємством розглядається як напрям його господарської 

діяльності, що організовує, координує та контролює решту видів господарської 



діяльності підприємства. На основі порівняльного  аналізу  трактування понять 

“управління” й “менеджмент” у різних науково-літературних джерелах  

уточнюється  сутність  та  зміст  поняття “управління  підприємством”.  

Обґрунтовується твердження, що  управлінські рішення спираються на  

відповідні принципи  управління,  які  визначають риси реальної управлінської 

практики на будь-якому підприємстві й формулюють вимоги до системи 

управління підприємством. Розглянуто принципи управління сучасним 

підприємством і констатовано необхідність їх урахування та адаптації до умов 

певного бізнесу. 

Особливості управління підприємством в умовах ринкового 

господарювання. 

Тема 3. Сутність та класифікація бізнес-середовища 

Різні трактування сутності поняття «бізнес-середовище», виокремлення його 

характерних особливостей. Оцінка стану сучасного бізнес-середовища в Україні, 

його перспектив. 

Розгляд критеріїв оцінки бізнес-середовища підприємства. Класифікація 

видів бізнес-середовища з метою комплексного врахування його об’єктивного 

різноманіття його властивостей. Обґрунтування державної політики щодо 

формування бізнес-середовища.  

Тема 4. Моделі організаційних структур підприємства в залежності від 

його бізнес-середовища 

Сутність організаційних структур і структур управління сучасним 

підприємством. Опрацювання систем класифікації організаційних структур 

підприємства та визначення доцільності їх використання в залежності від умов 

зовнішнього економічного середовища, яке динамічно змінюється. Механістичні та 

органічні структури. 

Вивчення позитивних та негативних сторін різних організаційних структур 

підприємства. Вплив організаційних структур підприємства на його 

конкурентоспроможність. 

Тема 5. Маркетингове дослідження зовнішнього бізнес-середовища 

підприємства 

Мета та завдання маркетингу на підприємстві. Сутність, особливості та 

методи маркетингового дослідження зовнішнього бізнес-середовища підприємства. 

Основні фактори та елементи зовнішнього середовища, їх сутність та 

характер їх впливу на діяльність підприємства. 

Тема 6. Стратегічне, тактичне та оперативне планування діяльності 

підприємства в бізнес-середовищі 

Місія (завдання організації). Стратегія. Основні концепції стратегії. Загальна 

стратегія підприємства. Корпоративна стратегія. Функціональні стратегії. 

Маркетингова стратегія, фінансова стратегія. Тактика.  

Розробка виробничого процесу. Рішення стосовно інфраструктури. Визначні 

особливості (пріоритети). Ключові зовнішні та внутрішні фактори. Стратегічні 

рішення. Управління підприємством з позицій життєвого циклу. Основні цілі 

розвитку виробничої стратегії. Традиційні виробничі стратегії. Стратегії, що 

ґрунтуються на якості. Стратегії, що ґрунтуються на часі. 

Вибір та обґрунтування цілей і операційних стратегій. SWOT-аналіз. 

Матриця оцінки господарського портфелю організації. Оцінка конкурентного 

статусу підприємства та його потенціалу. 



Сутність планування виробництва. Стратегічне планування. Місце 

операційної стратегії в системі менеджменту організації. Маркетингові стратегії, 

пов'язані з різними типами операцій. Тактичне та оперативне планування.  

Тема 7. Інформаційне забезпечення і сучасні технології управління 

підприємством в бізнес-середовищі. 

Інформація. Зовнішнє середовище. Стратегічний аналіз зовнішнього 

середовища. Рівні організації середовища діяльності. Елементи середовища. 

Інформаційні індикатори. Система моніторингу. Контроль ефективності 

управлінських рішень. Значимість інформації. Автоматизація управління 

потенціалом. Інформаційні технології. САSЕ – аналіз. Стандартні прикладні програми 

в управління підприємством. 

Тема 8. Система управління формуванням і використанням трудового 

потенціалу підприємства в бізнес-середовищі. 

Соціально – трудова система підприємства. Трудовий колектив. Соціально – 

трудове середовище. Соціальна структура організації. Функціонально – виробнича 

структура підприємства. Соціально – трудові відносини. Трудові конфлікти. 

Рольові протиріччя. Відповідальність і повноваження. Моделі вирішення трудового 

конфлікту. Соціальний розвиток колективу. 

Тема 9. Особливості інноваційного управління підприємством в бізнес-

середовищі 

Інноваційне управління. Фактори інноваційного розвитку. Моделі вибору 

інноваційних стратегій. Матриця “продукція – ринок”. Критерії вибору 

інноваційних стратегій. Види інновацій, що необхідні для реалізації стратегії 

підприємства. Інноваційний менеджмент. Реінжиніринг. Система збалансованих 

показників. Формування системи розвитку підприємства. Двоетапна модель “ранні – 

пізні новатори”. Модель провідного користувача. 

Тема 10. Інвестиційне забезпечення вдосконалення і впровадження 

систем управління підприємством в бізнес-середовищі. 

Інвестиційні ресурси. Інвестиційна політика. Показники ефективності 

інвестиційної діяльності. Механізм забезпечення економічної безпеки. Соціально – 

економічні показники розвитку регіону. Економічна безпека регіону. Моніторинг 

економічної безпеки регіону. Функціональна складова економічної безпеки 

підприємства. Стан корпоративних ресурсів і можливостей бізнесу.  

Адаптивна реакція. Реструктуризація підприємства. Санація підприємства. 

Перепрофілювання підприємства. 

Тема 11. Управління продуктивністю підприємства в бізнес-середовищі 

Постійне удосконалення та вимоги до керівників організацій. Сутність 

процесу постійного удосконалення. Методи і прийоми процесу удосконалення. 

Удосконалення виробничих процесів. 
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7. Управління проектами 

 

Тема 1. Управління проектами в системі менеджменту організації 

Зміст, завдання та структура навчального курсу «Управління проектами», 

його теоретичні та методологічні основи, зв’язок із спеціальними дисциплінами, 

що формують систему економічних знань майбутнього фахівця. 

Історичні передумови виникнення практики управління проектами як 

ефективного методу управління організацією. Приклади та сфери застосування 

http://www.management.com.ua/
http://pressa.vlasnasprava.info/catalog/?pid=81
http://www.m21.com.ua/


практики управління проектами у сучасному та історичному бізнес-середовищі. 

Функціональне визначення проекту: визначення поняття «проект», 

застосування функціонального підходу до усвідомлення природи проекту та 

управління ним. 

Поняття проекту при процесному підході; визначення основних складових 

процесу: «входу», «виходу», «обмеження», «ресурси». 

Основні ознаки проекту. Класифікація проектів за різними ознаками.  

Сутність та необхідність управління проектами. Основне оточення проекту. 

Організація проекту. Учасники проекту. 

Життєвий цикл проекту: поняття, класифікація на фази та стадії згідно 

підходу Всесвітнього банку, іншими поширеними класифікаціями. Основна 

діяльність і діяльність із забезпечення проекту. 

Тема 2. Обґрунтування проекту 

Ініціалізація проекту. Поява ідеї. Формалізація ідеї. 

Структура проектного аналізу: технічний аналіз, комерційний (фінансовий) 

аналіз, екологічний, соціальний аналіз, організаційний аналіз, аналіз бюджетної 

ефективності, економічний аналіз.  

Принципи оцінки ефективності проектних рішень. Критерії ефективності 

проектних рішень. Фактори впливу на вибір критерію оцінки проектних рішень. 

Принципи практики оцінки ефективності проектних рішень. Інтегральні показники 

оцінки ефективності проектних рішень. 

Методика розрахунку основних фінансових критеріїв: оцінювання зміни 

вартості грошей у часі, показники ефективності проекту, основні показники 

порівняння різних проектів або варіантів одного проекту й вибір найкращого: 

приведеного прибутку (Рresent Value) – РV; чистого приведеного інтегрального 

прибутку (Net Рresent Value ) – NPV; індексу рентабельності інвестицій 

(Profitability Index) – PI,  внутрішньої норми прибутковості (Internal Rate of Retum) 

– IRR; терміну окупності ( Payback Period) – РР; дисконтованого терміну окупності 

(Discoun-ted Payback Period) – DРР; коефіцієнта ефективності інвестицій 

(Accounting Rate of Retum) – АRR. 

Тема 3. Планування проекту 

Мета, призначення планів по проекту. Сутність планування проекту. Етапи 

проектного циклу, які охоплює планування. Параметри реалізації проекту, які 

плануються. Базові процеси планування. Мета складання плану проекту. Система 

планів. Класифікація планів по проекту. Рівні управління та відповідні види планів. 

Тема 4. Управління часом виконання проекту 

Сітьове планування – поняття, сфери застосування. Основні цілі, завдання та 

принципи побудови сітьових графіків. Сіткова модель, основні параметри. Важливі 

етапи сіткового планування. Основні відмінності стрілочних графіків (АДМ) та 

графіків передування (РДМ). Порядок їх побудови. 

Календарне планування. Типи календарних планів. Параметри календарного 

плану. Способи відображення календарного плану. Позитивні риси діаграми Ганта. 

Методологія та методи планування управління проектами з використанням 

календарних графіків. 

Тема 5. Планування ресурсного забезпечення проекту 

Джерела ресурсного забезпечення проекту та їх вибір. Етапи планування 

ресурсів проекту. Призначення ресурсів Дерево ресурсів проекту. Джерела 

фінансування проекту. Класифікація фінансування проекту. 



Етапи процесу фінансування проекту. Функції управління контрактами й 

забезпечення проекту ресурсами. План управління контрактами. 

Тема 6. Контролювання виконання проекту 

Система контролю за виконанням проекту. Основні задачі контролю 

виконання проектів. Предмет контролю виконання проектів. Елементи проекту, що 

є об’єктом контролю виконання проекту. Процеси контролю виконання проектів. 

Обов'язкові вимоги до системи контролю виконання проектів. Види контролю 

виконання проектів. Основні принципи менеджера проекту в процесі контролю 

виконання проектів. Методи контролю виконання проектів. 

Постаудит інвестиційних проектів. 

Система оцінки і контролю в проекті. 

Тема 7. Управління ризиками проектів 

Особливості проектної діяльності. Проектні ризики. Класифікація проектних 

ризиків. Типові ризики проектів. Наслідки віддаленості аналізу проектних ризиків. 

Ідентифікація проектних ризиків (якісний аналіз). 

Кількісний аналіз проектних ризиків. 

Заходи для перетворення аналізу проектних ризиків на постійно діючу 

функцію управління. 

Стратегія поведінки учасників проекту щодо ризиків. 

Комбінований характер проектної діяльності. Інтернаціональний характер 

проектної діяльності. 

Управління інвестиційними ризиками. Найважливіші аспекти в теорії та 

практиці управління проектними ризиками. Основні напрямки управління 

проектними ризиками 

Основні методи управління ризиками. Метод фінансування ризиків. 

Тема 8. Управління якістю проекту 

Поняття «якість» проекту. Цілі управління якістю проекту. Управління 

якістю проекту. 8 принципів управління якістю відповідно до Державного 

стандарту України ISO 9000-2001. Стандарти та системи управління якістю, які 

входять до стандартів серії ISO 9000.  

Метод системного управління якістю.  

Складові сучасної системи управління якістю. Складові плану управління 

якістю проекту.  

Класифікація витрат по забезпеченню якості проекту. Роль обчислювальної 

техніки в системі управління якістю проекту. 

Система норм і стандартів в управлінні якістю проектів. 

Тема 9. Управління персоналом в проектах 

Підходи до формування проектної команди. Основні характеристики 

проектної команди. Фактори, що визначають принципи формування проектної 

команди. Варіанти формування проектної команди. Схема формування команди з 

урахуванням цілі проекту. 

Основні стадії життєвого циклу команди проекту. 

Організаційне планування: вихідна інформація, результати.  

Задачі керівника проекту при формуванні команди. Заходи щодо відбору 

персоналу. Характеристика вимог до менеджера проекту.  

Управління конфліктами в проектах: поняття, види, методи вирішення, 

успішне вирішення конфліктів. 

Лідерство і мотивація в команді.  



Завдання управління з питань розвитку команди у проекті. Методи 

навчання персоналу у проектах.  

 

Рекомендована література 

Основна 

1. Управління проектами : [підруч.]. / [Бутенко Л. П., Загородніх О. А., 

Ліщинська В. В.] – К. : Київ. нац.. екон. ун-т, 2003. – 231 с. 

2. Верба В. А. Проектний аналіз : [підруч.]. / В. А. Верба, О. А. Загородніх – 

К. : КНЕУ, 2000. – 322 c. 

3. Клиффорд Ф. Грей Управление проектами: практическое руководство / Ф. 
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: Каравела, 2004. – 344 с. 

6. Тян Р. Б. Управління проектами : [підруч.]. / Тян Р. Б., Холод Б. І., 
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1. Богоявленська Ю. В. Проектний аналіз : [навч. посіб.] /  

Ю. В. Богоявленська. – К. : Кондор, 2004. – 336 с. 

2. Коюда В. О. Основи інвестиційного менеджменту : [навч. посіб.] / Коюда 
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3. Куриленко Т. П. Проектне фінансування : [підруч.] / Т. П. Куриленко. – К. 

: Кондор, 2006. – 208 с. 

4. Сахарцева І. І. Ризики економічної діагностики підприємства : [навч. 

посіб.] / І. І. Сахарцева, О. В. Шляга ; за ред І. І. Сахарцевої. – К. : Кондор, 2007. – 

285 с 
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Інформаційні ресурси 

1.  http://www.bookz.com.ua 

2. http://library.tneu.edu.ua  

3. http://www.pmprofy.ru/ 

4. http://www.pmdoc.ru/ 

5. https://books.google.com.ua (Microsoft Project 2013 в управлении проектами 

(перечень ресурсов Интернета, посвящённых управлению проектами). 

 

 

8. Управління ризиками у підприємстві 

 

1. Сутність, зміст та види ризиків. Поняття управління ризиком 

Невизначеність та її види. Особливості управління підприємством в умовах 

http://library.tneu.edu.ua/images/stories/materialy%20vudavnutstv/kondor/%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7.rar
http://library.tneu.edu.ua/images/stories/materialy%20vudavnutstv/kondor/%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7.rar
http://library.tneu.edu.ua/images/stories/materialy%20vudavnutstv/kondor/%D0%BA%D0%BE%D1%8E%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83.rar
http://library.tneu.edu.ua/images/stories/materialy%20vudavnutstv/kondor/%D0%BA%D0%BE%D1%8E%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83.rar
http://library.tneu.edu.ua/images/stories/materialy%20vudavnutstv/kondor/%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B5%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.rar
http://library.tneu.edu.ua/images/stories/materialy%20vudavnutstv/kondor/%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B5%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.rar
http://library.tneu.edu.ua/images/stories/materialy%20vudavnutstv/kondor/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.rar
http://library.tneu.edu.ua/images/stories/materialy%20vudavnutstv/kondor/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.rar
http://www.bookz.com.ua/
http://library.tneu.edu.ua/
http://www.pmprofy.ru/
http://www.pmdoc.ru/
https://books.google.com.ua/books?id=j9-eAwAAQBAJ&pg=RA2-PA31&lpg=RA2-PA31&dq=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB&source=bl&ots=mD9Jw8L5bg&sig=dvGS7atx1iTWFIfSRUvSYKfy8Xw&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwie-eHWr_XNAhVGYpoKHdkRCDQQ6AEIbTAI#v=onepage&q=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB&f=false


невизначеності. Сутність ризику. Причини виникнення ризику. Класифікація 

ризиків. Управління ризиком – нова галузь знань. Історія розвитку дисципліни та її 

зв’язок з іншими дисциплінами. Поняття управління ризиком. Специфіка 

управління ризиками. 

2. Методи менеджменту ризику та способи оцінки міри ризику 

Методи менеджменту ризику. Загальні підходи щодо кількісної оцінки 

ризику в спектрі економічних проблем. Ризик в абсолютному  та відносному 

виразі. Нерівність Чебишева. Допустимий, критичний та катастрофічний ризики. 

Оцінка ризику ліквідності. Коефіцієнт чутливості бета (β). 

3. Диверсифікація як спосіб зниження ризику. Теорія портфеля 

Сутність диверсифікації. Портфель цінних паперів. Структура портфеля 

цінних паперів. Норма прибутку цінних паперів. Щільність зв’язку з 

загальноринковими цінами. Протилежна фаза коливань норми прибутку всередині 

портфеля. Ризик цінних паперів. Систематичний та специфічний ризик цінних 

паперів. Кореляція цінних паперів та її застосування. Портфель з двох різних акцій. 

Портфель з багатьох акцій. Загальні засади теорії портфеля. Оптимізація структури 

портфеля. Концепція спрощеної класичної моделі формування портфеля. 

4. Моделювання і оптимізація ризику та теорія гри 

Теоретико-ігрова модель. Функція ризику. Критерії прийняття рішень при 

заданому розподілі ймовірностей. Критерії прийняття рішень, коли невідомий 

розподіл ймовірностей. Критерії прийняття рішень у ситуації, що характеризується 

антагоністичними інтересами середовища. Шоста інформаційна ситуація. Критерій 

Байєса. Критерій мінімуму дисперсій функціоналу оцінювання. Критерій Бернуллі-

Лапласа. Принципи максимуму Гіббса-Джейнса. Критерій мінімального ризику 

Севіджа. Критерій Гурвіца. Критерії Ходжеса-Лемана. 

5. Запаси, резерви як способи зниження ризику. 

Ризик потреби в запасах. Види запасів і резервів, які можуть бути 

використані для зниження ступеня ризику в менеджменті. Сутність різних способів 

щодо визначення структури резервів на покриття ймовірних затрат (збитків). 

Сутність моделі М. Міллера і Д. Орра. Поняття “оптимального резерву”. 

Коефіцієнт ризику в управлінні запасами. Імовірнісна модель визначення 

оптимальних запасів з урахуванням ризику. 

6. Аналіз ризику при прийнятті стратегічних довгострокових рішень з 

інвестування. 

Загальні засади стратегічного менеджменту з урахуванням ризику. Етапи 

формування програми розвитку компанії та її стратегії у довгостроковому періоді. 

Оцінка інвестиційної стратегії компанії. Методи оцінки інвестиційних проектів з 

урахуванням ризику. Ризик щодо прийняття інвестиційних рішень. Аналіз 

чутливості. Корпоративна імітаційна модель. Сутність аналізу впливу 

інвестиційних проектів на ризик фірми. Основні принципи і сутність формування 

інвестиційного портфеля з урахуванням ризику та пов’язані з цим проблеми. 

7. Ризики в зовнішньоекономічній діяльності. 

Економічна природа ризиків ЗЕД. Види зовнішньоторгового ризику. 

Валютний ризик. Строкові угоди в технології хеджування комерційних операцій 

зовнішньоекономічної діяльності. Дебіторний, політичний та трансфертний ризик. 

Транспортний ризик. Договірні гарантії. Ціновий ризик. Валютно-курсове 

забезпечення імпортера та експортера. Експортний факторинг. Цінові ризики. 

 



8. Методи зниження ризику в різних сферах діяльност. 

Характеристика ризиків у комерційної діяльності підприємства. Сутність 

комерційних ризиків та їх класифікація. Необхідність урахування фактору 

невизначеності в комерційній діяльності підприємства. Маркетингові ризики. 

Обсяги виробництва продукції та надання послуг при нестабільних умовах 

функціонування. Ризики недостатньої сегментації ринків збуту продукції (послуг), 

помилкового вибору цільового сегменту ринку, помилкового вибору стратегії 

продажу продукту. Ризик невірної організації та одержання неадекватних 

результатів маркетингового дослідження, помилкового ціноутворення, неуспішної 

організації збутових мереж та системи просунення товару до споживача. Ризик 

неефективної реклами, переоцінки маркетингових принципів збуту. Економічна 

безпека підприємства. Програма забезпечення економічної безпеки за основними 

напрямками. Програма отримання та аналізу комерційної інформації (ЕКАУТІНГ). 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО 

КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ 
 

Шкала оцінювання: національна, 100- бальна та ЄКТС 
Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за 

національ-

ною шкалою 

Пояснення критеріїв оцінювання 

90 –100 А відмінно 

теоретичний зміст дисциплін, що є складовими єдиного 

державного кваліфікаційного іспиту засвоєний 

здобувачем вищої освіти повністю, необхідні практичні 

навички роботи з навчальним матеріалом повністю 

сформовані, всі навчальні завдання, що передбачені 

програмою єдиного державного кваліфікаційного 

іспиту за фахом, виконані та в повному обсязі, відмінна 

робота без помилок або з однією незначною помилкою 

82 – 89 В 

добре 

теоретичний зміст дисциплін, що є складовими єдиного 

державного кваліфікаційного іспиту засвоєний 

повністю, необхідні практичні навички роботи з 

навчальним матеріалом в основному сформовані, всі 

навчальні завдання, що передбачені програмою 

єдиного державного кваліфікаційного іспиту, виконані, 

якість виконання більшості з них оцінено числом балів, 

близьким до максимального, робота має дві-три 

незначні помилки 

74 – 81 С 

теоретичний зміст дисциплін, що є складовими єдиного 

державного кваліфікаційного іспиту засвоєний 

повністю, практичні навички роботи з навчальним 

матеріалом в основному сформовані, всі навчальні 

завдання, що передбачені програмою єдиного 

державного кваліфікаційного іспиту, виконані, якість 

виконання жодного з них не оцінено мінімальним 

числом балів, деякі види завдань виконані з помилками, 

робота має декілька незначних помилок або одну-дві 

значні помилки 

64 – 73 D 

задовільно 

задовільно теоретичний зміст дисциплін, що є 

складовими єдиного державного кваліфікаційного 

іспиту засвоєний не повністю, але прогалини в знаннях 

не носять істотного (системного) характеру, необхідні 

практичні навички роботи з навчальним матеріалом в 

основному сформовані, більшість передбачених 

програмою єдиного державного кваліфікаційного 

іспиту навчальних завдань виконана, деякі з виконаних 

завдань містять помилки, робота з трьома значними 

помилками 

60 –63 Е 

теоретичний зміст дисциплін, що є складовими єдиного 

державного кваліфікаційного іспиту засвоєний 

частково, деякі практичні навички роботи з навчальним 

матеріалом не сформовані, частина передбачених 

програмою єдиного державного кваліфікаційного 

іспиту завдань не виконана, або якість виконання 

деяких з них оцінено числом балів, близьким до 

мінімального, відповідь (в усній або письмовій формі) 

фрагментарна, непослідовна 
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Магістерська дипломна робота є підсумковою кваліфікаційною роботою, яка 

дає можливість виявити рівень засвоєння здобувачем вищої освіти теоретичних 

знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за обраною 

спеціальністю на первинних посадах відповідно до узагальненого об’єкта 

діяльності. Магістерська дипломна робота є одним із видів індивідуальних робіт 

здобувача вищої освіти, оригінальним, завершеним науковим дослідженням та 

містить сукупність результатів, положень, що пропонуються для публічного 

захисту. 

Магістерська дипломна робота виконується відповідно до напрямів наукових 

і прикладних досліджень та має засвідчити: рівень професійної підготовки 

випускника; вміння застосовувати здобуті у вищому навчальному закладі знання 

для розв’язання складних науково-практичних завдань; свідоме засвоєння знань та 

їх систематизацію; наявність у здобувача навичок наукової роботи; здатність 

критично й креативно мислити та вміння аргументувати власну точку зору. 

Керівником магістерської дипломної роботи призначається викладач, який 

має науковий ступінь доктора або кандидата наук, вчене звання. 

Магістерська дипломна робота виконується на основі поглибленого 

вивчення спеціальної вітчизняної та зарубіжної літератури, передового досвіду з 

обраної проблеми, а також результатів власних досліджень реального об’єкта з 

метою вирішення визначених наукових та прикладних завдань у сфері майбутньої 

професійної діяльності. 

Магістерська дипломна робота повинна містити результати власних 

теоретичних і прикладних досліджень. 

Мета виконання магістерської дипломної роботи – визначення рівня 

підготовленості здобувача вищої освіти до розв’язання комплексу наукових і 

прикладних завдань відповідно до узагальненого об’єкта діяльності на основі 

застосування системи теоретичних знань і практичних навичок, отриманих у 

процесі всього періоду навчання. 

Виконання магістерської дипломної роботи забезпечує: 

 систематизацію, закріплення, розширення та застосування знань 

здобувача вищої освіти під час виконання конкретних науково-дослідних і 

прикладних завдань; 

 розвиток навичок самостійної роботи; 

 оволодіння методикою дослідження при вирішенні наукових та 

прикладних проблем. 

Дипломна робота має бути написана державною мовою, науковим стилем, 

логічно й аргументовано. 

Основні етапи підготування та виконання магістерської дипломної роботи: 

 вибір та затвердження теми; 

 складання та затвердження завдання на магістерську дипломну роботу; 

 проведення досліджень; 

 опрацювання та викладення результатів досліджень; 

 оформлення магістерської дипломної роботи; 

 попередній захист магістерської дипломної роботи на випусковій кафедрі 

та допуск її до захисту у Екзаменаційній комісії (ЕК); 

 зовнішнє рецензування магістерської дипломної роботи; 

 захист магістерської дипломної роботи на засіданні ЕК. 



1. ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 

 

Вибір теми магістерської дипломної роботи. Тема магістерської 

дипломної роботи має відображати основну ідею, завдання, положення, які 

необхідно дослідити. Критерієм вибору теми дослідження є її актуальність щодо 

сучасних тенденцій розвитку науки і практики в галузі управління та 

адміністрування. 

Теми магістерських дипломних робіт формуються відповідно до напрямів 

науково-дослідної тематики випускової кафедри, сучасних досягнень науки у 

предметній області сфери професійної діяльності. 

Назва теми повинна бути чіткою, лаконічною та містити однозначне 

тлумачення. 

Закріплення теми магістерської дипломної роботи, призначення наукового 

керівника та консультантів (у разі потреби) затверджується наказом ректора 

ПДАА. 

Структура магістерської дипломної роботи. Магістерська дипломна 

робота складається із: 

– титульної сторінки; 

– пояснювальна записка; 

– завдання на магістерську дипломну роботу; 

– переліку умовних позначень; 

– змісту; 

– вступу; 

– основної частини; 

– висновків; 

– списку використаних джерел; 

– додатків. 

Титул є першою сторінкою магістерської дипломної роботи і оформлюється 

відповідно до вимог стандарту та вимог вищого навчального закладу. 

Пояснювальна записка оформлюється відповідно до вимог стандарту та 

вимог вищого навчального закладу. 

Завдання на магістерську дипломну роботу містить об’єкт і предмет 

дослідження, перелік питань, які потрібно розробити):, календарний план 

виконання магістерської дипломної роботи. Завдання затверджується керівником 

магістерської дипломної роботи, та завідувачем випускової кафедри. 

У магістерській дипломній роботі подається перелік умовних скорочень, 

якщо в ній вжито специфічну термінологію, а також використано маловідомі 

скорочення, нові символи, позначення тощо. 

Зміст магістерської дипломної роботи визначається її темою і 

відображається в плані, що затверджується науковим керівником, розміщується 

безпосередньо після переліку умовних скорочень, починаючи з нової сторінки. 

Зміст включає: вступ; послідовно перелічені назви усіх розділів і підрозділів; 

висновки; список використаних джерел; додатки. 

У вступ магістерської дипломної роботи зазначаються: проблема, що 

потребує вирішення, ступінь її дослідження; обґрунтовується актуальність обраної 

теми, мета і завдання; формулюється об’єкт і предмет дослідження, елементи 

наукової новизни, практична значущість, методи наукових досліджень, апробація 



результатів в організаціях (у разі наявності). Обсяг вступу, як правило, не повинен 

перевищувати 3–4 сторінки. 

Актуальність теми подається у вигляді критичного аналізу та напрямів 

розв’язання проблеми, обґрунтування необхідності досліджень для організацій. 

Мета та завдання роботи повинні бути чітко сформульованими та 

відображати тематику дослідження. 

Об’єкт дослідження магістерської дипломної роботи – це процес або явище, 

що створює проблемну ситуацію і обрані для вивчення. 

Предметом дослідження магістерської дипломної роботи є соціально-

економічні закономірності функціонування та розвитку об’єкта, різноманітні його 

якості, властивості, тощо. Предмет дослідження міститься в межах об’єкта. 

Об’єкт і предмет як категорії наукового процесу співвідносяться між собою 

як загальне і часткове. 

Методи досліджень – спосіб набуття достовірних наукових знань, умінь та 

практичних навичок у різних сферах діяльності. 

Елементи наукової новизни повинні мати узагальнюючий характер і містити 

власні висновки та рекомендації з предмету дослідження. 

Практична значущість повинна містити результати самостійно проведених 

досліджень, що можуть бути впроваджені в діяльність організацій. 

Апробація результатів роботи має містити назви статей, тез доповідей, 

підготовлених за матеріалами роботи, виступи на науково-практичних 

конференціях. 

Основна частина магістерської дипломної роботи складається з розділів 

(теоретико-методологічний, дослідницько-аналітичний, проектно-

рекомендаційний) і підрозділів, які мають бути взаємопов’язані, а матеріал - 

викладеним послідовно і логічно із критичним аналізом теоретичних положень, 

статистичних даних, інформації різноманітного характеру. У кінці кожного розділу 

формулюються висновки зі стислим викладенням наведених у ньому результатів 

наукових і прикладних досліджень. 

У першому теоретико-методологічному розділі основної частини 

розглядаються теоретичні та методологічні аспекти досліджуваної проблеми, 

аналітичний огляд літературних джерел з предмета наукового дослідження, 

критично аналізуються різні погляди, здійснюється їх наукова класифікація, 

основні фактори впливу на стан і розвиток досліджуваного об’єкта тощо. 

Теоретичне обґрунтування, суть, значення, класифікаційні характеристики, історія 

та тенденції розвитку предмета дослідження, методологічні підходи повинні мати 

елементи полемічності, розкривати власну позицію щодо предмета дослідження, 

що створює передумови для проведення у наступному розділі власних наукових 

досліджень. 

Для констатації та обґрунтування загальнотеоретичних висновків та 

тенденцій доцільно використовувати дані, опубліковані у відповідних 

енциклопедіях, монографіях, довідниках, зарубіжних джерелах, виданнях, у т.ч. з 

наукометричної бази Scopus. 

У другому дослідницько-аналітичному розділі здобувач вищої освіти, 

використовуючи фактичний матеріал і зібрану інформацію, аналізує та розкриває 

зміст питань на прикладі конкретних організацій. 

Дослідження проблеми має здійснюватися на основі накопиченого і 

систематизованого матеріалу, групування та обробки даних, що дозволяє 



проводити кваліфікований аналіз, обґрунтовувати пропозиції у наступному розділі. 

Текст магістерської дипломної роботи слід підкріпити реальними документами 

організацій, що наводяться у додатках. 

Третій проектно-рекомендаційний розділ містить декілька взаємопов’язаних 

підрозділів, в яких надано конкретні науково обґрунтовані пропозиції, проекти 

інноваційного характеру щодо вдосконалення управління та адміністрування, 

підвищення ефективності діяльності організацій. У цьому розділі розкривають 

також зміст і результати власних наукових досліджень, подаються конкретні 

методики і моделі. 

У висновках магістерської дипломної роботи підбиваються підсумки 

проведеного дослідження, наводяться одержані наукові та практичні результати, 

рекомендації щодо їх науково-практичного використання. 

Формулювання висновків повинно базуватися на матеріалах основної 

частини роботи відповідно до поставлених завдань. Для формулювання висновків 

та ґрунтовних пропозицій рекомендується апробація основних положень 

дослідження на наукових заходах. 

Обсяг висновків, як правило, не повинен перевищувати 3–4 сторінки. 

До списку використаних джерел слід включати джерела, на які у тексті є 

посилання, а також ті, які використано при викладі конкретних наукових положень. 

Список складається із законодавчих актів, нормативних матеріалів, вітчизняної та 

зарубіжної наукової, спеціальної літератури, фахових видань, інформаційних 

ресурсів Інтернету. 

У додатках наводяться допоміжні матеріали: копії документів, витяги із 

законодавчо-нормативних документів, звіти, інструкції / положення / правила, 

результати соціологічних та ін. досліджень, громіздкі таблиці, рисунки тощо. 

Рекомендований обсяг магістерської дипломної роботи – 100-120 сторінок. 

До цього обсягу не включають список використаних джерел та додатки. 

Допускається відхилення в межах ±10 %. 

За рішенням випускової кафедри здобувачі вищої освіти пишуть реферат 

магістерської дипломної роботи, який містить загальну характеристику 

магістерської дипломної роботи (інформацію щодо структури, кількості додатків, 

ілюстрацій, таблиць, використаних джерел; обсяг магістерської дипломної роботи у 

сторінках) та стислий виклад основного змісту (за розділами), висновки та анотації. 

Обсяг реферату – до 3-х сторінок з одиничним інтервалом та нумерацією 

сторінок окремо від нумерації сторінок магістерської дипломної роботи. Першою 

сторінкою реферату є його титульний аркуш, який не нумерується. Реферат 

магістерської дипломної роботи не потрібно підшивати разом з дипломною  

роботою. 

В анотації, обсяг якої складає до 800 знаків, зазначається прізвище та 

ініціали здобувача вищої освіти, назва магістерської дипломної роботи, основний 

зміст та результати дослідження. Ключові слова (слова специфічної термінології за 

темою, які найчастіше зустрічаються у магістерській дипломній роботі) наводяться 

у називному відмінку. Кількість ключових слів – 5–7. Анотація подається 

українською, російською та однією з іноземних мов (переважно – англійською) і 

розміщується разом з ключовими словами. 

 

 

 



2. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 

 

Вимоги до оформлення основного тексту та використаних джерел. 

Оформлення магістерської дипломної роботи має відповідати загальним вимогам 

до наукових робіт згідно з державним стандартом ДСТУ 3008-95 «Документація. 

Звіти у сфері науки та техніки. Структура і правила оформлення». 

Текст магістерської дипломної роботи набирають на комп’ютері через  

1,5 міжрядкові інтервали (29-30 рядків на сторінці), друкують за допомогою 

принтера на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм); шрифт 

текстового редактора – Times New Roman, розмір 14 мм. Поля: зліва – не менше 25 

мм, справа – не менше 10 мм, зверху і знизу – не менше 20 мм. Шрифт друку 

повинен бути чітким щільність тексту – однаковою. 

Кожну структурну частину роботи починають з нової сторінки. Заголовки 

структурних частин роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», 

«СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими 

літерами симетрично до тексту по центру сторінки (без крапки). 

Зміст має відповідати плану роботи. На сторінці зі змістом навпроти кожної 

складової магістерської дипломної роботи проставляються номери сторінок, які 

вказують на початок викладення матеріалу. 

Якщо у роботі наводяться маловідомі скорочення, нові символи, позначення, 

то їх перелік надається перед вступом і вноситься до змісту як «Перелік умовних 

позначень». Перелік умовних позначень надається у вигляді окремого списку, який 

розміщують перед змістом, після завдання. Перелік слід друкувати у дві колонки, у 

лівій за абеткою наводять скорочення, у правій – детальне розшифрування. 

Нумерація. Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, додатків, рисунків, 

таблиць подають арабськими цифрами без знака №. 

Нумерація сторінок магістерської дипломної роботи має бути наскрізною 

(включаючи ілюстрації) і проставлятися у правому верхньому куті аркуша без 

крапки. 

Першою сторінкою є титульний аркуш, який входить до загальної нумерації 

сторінок. На титульному аркуші, аркушах завдання та аркуші змісту номер 

сторінки не ставиться. Нумерація сторінок проставляється, починаючи зі 

«ВСТУПУ». 

На титульному аркуші зазначають повну назву міністерства/ відомства, 

вищого навчального закладу, випускової кафедри; тему роботи; дані про здобувача 

вищої освіти, наукового керівника та консультанта/рецензента, місто та рік 

подання магістерської дипломної роботи до захисту. Скорочення у назвах 

міністерства/відомства, вищого навчального закладу та теми магістерської 

дипломної роботи не допускаються. 

Текст основної частини магістерської дипломної роботи поділяють на 

розділи та підрозділи. Кожний розділ починають з нової сторінки. 

Складові магістерської дипломної роботи «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ 

ПОЗНАЧЕНЬ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ 

ДЖЕРЕЛ» не нумерують. 

Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», без крапки, а потім з нового 

рядка друкують заголовок розділу великими літерами. 

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу 

складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять 



крапку. Наприкінці номера підрозділу ставиться крапка. Наприклад: «2.3.» (третій 

підрозділ другого розділу), за якою у тому ж рядку зазначають заголовок 

підрозділу. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої 

великої) з абзацного відступу. Наприкінці заголовка крапки не ставлять. 

Оформлення посилань на інформаційні джерела. Під час роботи з різними 

джерелами науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований текст, оскільки 

найменше скорочення може спотворити зміст, викладений автором. Посилання в 

тексті на джерела наводять у квадратних дужках із зазначенням джерела та 

сторінки. Перша цифра у квадратних дужках відповідає номеру джерела у списку 

використаних джерел, друга – номеру сторінки (наприклад, [32, с. 85]). 

Наприкінці магістерської дипломної роботи наводиться список 

використаних джерел. До цього списку включаються публікації вітчизняних і 

зарубіжних авторів, на які є посилання в роботі. Всі джерела вказуються мовою 

видання. 

Під час складання списку використаних джерел необхідно дотримуватися 

національного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, 

бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. 

Загальні вимоги та правила складання». 

Оформлення допоміжних матеріалів. Допоміжними матеріалами є: 

ілюстрації (схеми, діаграми, графіки, креслення тощо), формули, таблиці, 

додатки. 

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах 

розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації складається 

з номера розділу та порядкового номера ілюстрації через крапку. Наприклад, Рис. 

1.2. – другий рисунок першого розділу. Номер, назва ілюстрації та пояснювальні 

підписи розміщують послідовно під ілюстрацією, відокремлених крапкою. 

Ілюстрації слід наводити безпосередньо після тексту, де вони згадані 

вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації, розміщені на окремих сторінках 

роботи, включають до загальної нумерації сторінок. Ілюстрацію, розміри якої 

більше формату А4, рекомендується розміщувати у додатках. 

Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць. Таблицю 

слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, 

або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання в тексті. При 

цьому по тексту слово «таблиця» пишуть скорочено, наприклад «... у табл. 2.1». У 

повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації скорочено пишуть слово «дивись», 

наприклад «див. табл. 3.2». 

Таблиці нумерують арабськими цифрами наскрізною нумерацією в межах 

розділу, за винятком таблиць, що наводяться у додатках. Номер таблиці 

складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених 

крапкою, наприклад, «Таблиця 2.1» – перша таблиця другого розділу. 

Назву таблиці друкують жирним шрифтом малими літерами (крім першої 

великої) і розміщують над таблицею. Назва має бути стислою і відбивати зміст 

таблиці. 

Формули нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера 

розділу та порядкового номера формули в розділі, відокремлених крапкою. Номер 

формули зазначають на рівні формули у круглих дужках у крайньому правовому 

положенні, наприклад: (2.1) (перша формула другого розділу). Посилання на 

формули надають порядковим номером формули в дужках, наприклад: «... у 



формулі (2.1)». Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів формули 

наводять під нею в тій послідовності, в якій вони подані у формулі. Значення 

кожного символу і числового коефіцієнта записують з нового рядка. Перший рядок 

пояснення починають зі слова «де» без двокрапки. Кожна формула 

відокремлюється від тексту одним вільним рядком. 

Додатки оформлюються як продовження магістерської дипломної роботи на 

наступних її сторінках, з розміщенням їх у порядку появи посилань у тексті. 

Кожний додаток друкується з нової сторінки. 

З правого боку рядка малими літерами з першої великої друкується слово 

«Додаток__» (але без знака №) і велика літера, що позначає додаток. Наприклад: 

«Додаток Б». Додатки позначаються великими літерами української абетки, за 

винятком Ґ, Є, І, Ї, И, О, Ч, Б. Наприклад, Додаток А. Додаток повинен мати 

заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично 

відносно тексту сторінки. 

Текст кожного додатка, може бути поділений на розділи й підрозділи, які 

нумерують у межах кожного додатка. Якщо зміст додатка не вміщується на одну 

сторінку, то на наступній сторінці у верхньому правому куті зазначається 

«Продовження додатку...». 

 

 

3. ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 

 

Підготовка магістерської дипломної роботи до захисту та його 

організація. Атестація магістра передбачає захист магістерської дипломної роботи, 

яка є підсумком навчання за спеціальністю. 

До захисту магістерської дипломної роботи допускаються здобувачі вищої 

освіти, які успішно та повною мірою виконали навчальний план. 

Магістерська дипломна робота подається керівникові для перевірки у 

строки, визначені у завданні на виконання магістерської дипломної роботи. 

Керівник надає відгук про магістерську дипломну роботу, в якому 

визначаються: актуальність дослідження; ефективність використаної методології; 

рівень застосування здобутих у процесі навчання теоретичних знань та підготовки 

до виконання наукових досліджень; вміння самостійно вирішувати наукові та 

практичні задачі; вміння логічно, послідовно, аргументовано викладати матеріал і 

робити висновки; перспективність запропонованих рекомендацій та висновків; 

недоліки роботи (за наявності). 

Магістерська дипломна робота обов’язково повинна мати відгук (рецензію) 

зовнішнього рецензента. Рецензентами можуть бути: фахівці-практики, науковці, 

викладачі ПДАА тощо. 

Під час рецензування магістерської дипломної роботи рекомендується 

визначати: 

 новизну постановки і розроблення задачі; 

 використання наукових методів дослідження; 

 обґрунтованість висновків і пропозицій; 

 участь здобувача вищої освіти у проведених дослідженнях, теоретичній 

та аналітичній обробці отриманих результатів, формулюванні наукового 

положення / ідеї / методики; 



 вміння здобувача вищої освіти чітко, грамотно й аргументовано 

викладати матеріал, правильно оформлювати його; 

 недоліки щодо змістової частини роботи, оформлення. 

Рецензія надається письмово і повинна містити загальний висновок щодо 

рекомендацій до захисту (рекомендовано або не рекомендовано) у Екзаменаційній 

комісії. 

Попередній захист магістерської дипломної роботи здобувач вищої освіти 

проходить на випусковій кафедрі. Здобувачі вищої освіти, магістерські дипломні 

роботи яких на попередньому захисті були оцінені позитивно, допускаються до 

захисту на засіданні ЕК. 

Захист магістерської дипломної роботи відбувається прилюдно на засіданні 

Екзаменаційної комісії, склад якої затверджується у встановленому порядку. 

Здобувач вищої освіти готує для виступу доповідь та ілюстративний матеріал до 

неї. Під час прилюдного захисту здобувач вищої освіти доповідає і демонструє 

основні положення результатів дослідження, відповідає на запитання членів 

Екзаменаційної комісії та інших присутніх на захисті фахівців. 

Секретар комісії протоколює процедуру захисту. 

Загальні критерії оцінювання магістерської дипломної роботи. Автор 

магістерської дипломної роботи має продемонструвати вміння: логічно та 

аргументовано викладати матеріал; коректно використовувати статистичні, 

математичні та інші методи; проводити власні дослідження; володіння навичками 

узагальнення; формулювання висновків; працювати з інформаційними джерелами; 

ініціювати та обґрунтовувати інноваційні підходи та напрями вирішення задачі, що 

досліджується. 

Критерії оцінювання магістерської дипломної роботи є: 

 чіткість, повнота та послідовність розкриття кожного питання плану і 

теми роботи в цілому; 

 науковість стилю викладання; 

 відсутність орфографічних і синтаксичних помилок; 

 правильне оформлення роботи відповідно до стандартів. 

Магістерська дипломна робота, в якій розкрито тему, прореферовано 

необхідні літературні джерела, проаналізовано відповідні інформаційні та 

статистичні бази даних, проведено дослідження, сформульовано висновки без 

необхідного їх обґрунтування допускається до захисту, але не може бути оцінена 

вище ніж «задовільно». 

Магістерська дипломна робота, в якій зроблено власне оцінювання 

використаних літературних джерел, самостійно проаналізовано підібраний 

матеріал, звітні дані підприємства / організації, на базі якого досліджувалася тема, 

проведено комплексні дослідження, зроблено висновки та сформульовано 

пропозиції, але вони не є достатньо аргументованими, може бути оцінена на 

«добре». 

Магістерська дипломна робота, в якій зроблено власне оцінювання різних 

літературних джерел, використано сучасні методи дослідження, побудовано 

формалізовану модель проблеми, проведено комплексні наукові дослідження, 

розрахунки і на їх основі – аргументовано висновки та обґрунтовано пропозиції, а 

результати наукового дослідження опубліковано у наукових виданнях та/або 

матеріалах наукових конференцій, може бути оцінена на «відмінно». 



Результати захисту магістерських дипломних робіт оцінюються з 

використанням комплексної системи оцінювання: поєднання національної системи 

(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), Європейської кредитно-

трансферної системи (ЄКТС) (за шкалою «А», «В», «С», «D», «Е», «FХ», «F»), 

системи оцінювання вищого навчального закладу (за 100-баловою шкалою). 

За результатами публічного захисту магістерської дипломної роботи на 

закритому засіданні ЕК більшістю голосів приймає рішення щодо оцінки захисту і 

роботи (враховуючи відгук керівника, зовнішнього рецензента, зміст доповіді, 

відповіді на запитання). 

 

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Вимоги до магістерської дипломної роботи діють з моменту затвердження 

Засобів діагностики якості вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань  

07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» 

(магістерська програма «Бізнес-адміністрування»).  

Процедурні вимоги щодо виконання магістерської дипломної роботи, 

оформлення супровідних документів та захисту в Екзаменаційній комісії 

конкретизовано у Методичних рекомендаціях до виконання магістерської 

дипломної роботи здобувачами ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 

073 «Менеджмент» (магістерська програма «Бізнес-адміністрування»).  
 

 


