
 

 

 

СИЛАБУСИ 

ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «МЕНЕДЖМЕНТ» 

для здобувачів вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальність 073 

Менеджмент» 

 

  



 2 курс 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

МЕНЕДЖМЕНТ (РІВЕНЬ С – ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ) 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни МЕНЕДЖМЕНТ (РІВЕНЬ С – 

ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ) 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
Університет банківської справи 

Повна назва структурного 

підрозділу 

Черкаський навчально-науковий 

інститут, кафедра менеджменту та 

інформаційних технологій 

Розробники Кукса Валентина Михайлівна, 

кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри менеджменту та 

інформаційних технологій.  

Гаряга Леся Олегівна, кандидат 

економічних наук, доцент, доцент 

кафедри менеджменту та 

інформаційних технологій. 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої 

освіти, НРК – 7 рівень, QF-LLL – 6 

рівень, FQ-EHEA – перший цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

15 тижнів протягом 4-го семестру 

 

Обсяг навчальної дисципліни Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин 

становить контактна робота з 

викладачем (30 годин лекцій, 30 годин 

практичних занять), 2 години 

підготовка та захист індивідуальної 

роботи, 118 годин становить 

самостійна робот, атестація: залік 

Мова викладання Українська 

Викладач Кукса Валентина Михайлівна, 

кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри менеджменту та 

інформаційних технологій 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 



Статус дисципліни Вибіркова навчальна дисципліна  

Передумови для вивчення 

дисципліни 
Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є підготовка фахівців, здатних вирішувати 

практичні проблеми з економічних питань розвитку та екологічного 

управління підприємства; здатних застосовувати в практичній діяльності 

екологічне законодавство, стандарти (у тому числі міжнародні), норми та 

розробляти  екологічну політику підприємства 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1 «Загальнотеоретичні основи дисципліни.  

Змістовий модуль 1  

Тема 1. Концептуальні засади та структура системи екологічного 

управління 

Основи системного екологічного управління та екологічної політики. 

Екологічна безпека і екологічний ризик. Управлінські рішення в умовах 

сталого розвитку. Суперечності у сфері сталого розвитку та «кризового» 

управління економікою.  

Глобальна система екологічного управління. Державна система 

екологічного управління в Україні. Екологічне управління на  регіональному  

рівні та  на рівні підприємств. Основні сучасні інструменти екологічної 

політики. 

Тема 2. Складники й інструменти екологічного менеджменту 

Комплексний  підхід  до  вивчення  і  використання  природних  

ресурсів; тісний  зв’язок  охорони  природи  з  наукою;  принцип  правової  

охорони природних ресурсів. Механізм екологічного менеджменту та його 

рівні.  

Сутність  принципу  екологічної  безпеки.  Державне  регулювання 

екологізації  виробництва.  Природоохоронні  та  природо  відновні  заходи.  

Вимоги до управління якістю навколишнього середовища.  

Поняття  форм  і  методів  природокористування.  Загальні  методи 

управління  природокористуванням,  їх  характеристика.  Специфічні  методи 

управління  природокористуванням;  економічна  оцінка  природних  

ресурсів,  

екологічна експертиза, моніторинг стану довкілля і природних ресурсів, 

методи екологічного  районування  територій,  картографування,  натурних  

обстежень, метод оптимальності. Характеристика різноманітних форм  



екологічного менеджменту. Інструменти  планування та попередження  

шкідливого  впливу господарчої  діяльності на довкілля. Інструменти  

регулювання. Значення інструментів системно-екологічного підходу: 

взаємозв’язок екологічного аудиту, екологічного контролю та  інспектування. 

Економічні інструменти, їх суть та перспективи впровадження в Україні. 

 Інструменти впливу на суспільну свідомість, їх особливість та 

взаємозв’язок  з  іншими  інструментами. Адміністративно-командні та 

ринково-орієнтовані інструменти  впровадження екологічної політики. Їх 

особливості в розвинутих країнах світу та в Україні.  

Приватизаційний  екологічний  аудит,  основні  напрями,  значення  та 

законодавча база за умов перехідної економіки. Інвестиційний екологічний 

аудит, його функції та основні задачі. Роль інвестиційного екоаудиту в 

умовах розвитку ринкової економіки. Енергетичний аудит як вид технічного 

галузевого екоаудиту. Головна мета, порядок проведення енергетичного 

екоаудиту. Аудит викидів в атмосферу, аудит скидів у водні об’єкти, аудит 

відходів виробництва. Аудит  мінімізації  відходів  виробництва.  Основне  

призначення,  порядок здійснення  аудиту.  Екологічний  аудит  на  ринку  

екологічної  продукції. Застосування  принципу  «оцінки  повного  життєвого  

циклу  продукції». Аудит відповідності  діяльності  підприємства  

(організації)  вимогам  забезпечення техногенної та екологічної безпеки.   

Екологічна  експертиза.  Екологічна  сертифікація  і  стандартизація. 

Добровільна та обов’язкова сертифікація. Екологічний інжиніринг. 

Тема 3. Корпоративний екологічний менеджмент  

в системі екологічного управління 

Сутність  та  структура  екологічного  менеджменту. Екологізований, 

екологічно спрямований, екологічний менеджмент. Рівні екологічного 

менеджменту. Вигоди від впровадження системи екологічного менеджменту 

для підприємства, держави, суспільства. Історичні аспекти виникнення 

екологічного менеджменту в Україні і за кордоном.   

Поняття системи корпоративного екологічного менеджменту. Механізм  

корпоративного  екологічного  менеджменту.  Об'єкти  і суб'єкти  

екоменеджменту  Цілі  екологічного  менеджменту. Завдання  екологічного  

менеджменту. Принципи  екологічного менеджменту.  Складові  системи  

екологічного менеджменту. Відмінність  екологічного  менеджменту  від  

екологічного управління.   

Загальний алгоритм впровадження системи екологічного менеджменту 

на підприємстві.  Екологічна політика підприємства. 

Тема 4. Нормативно-правове та інформаційне забезпечення 

екологічного менеджменту 

Системи  стандартів  екологічного  менеджменту.  Британські 

стандарти  у  сфері  систем  екологічного  менеджменту  BS  7750,  BS  8555. 

EMAS.  Серія  міжнародних  стандартів  систем  екологічного менеджменту  

ISO  14000.  Стандарт  ISO  14001.  Національні стандарти в галузі 

екологічного менеджменту.   



Міжнародне  та  національне  екологічне  право.  Основні нормативно-

правові та законодавчі акти у сфері охорони довкілля. Проблеми  та  

перспективи  гармонізації  законодавства  України  з законодавством ЄС. 

Тема 5. Державна система екологічного управління 

Сутність системи державного  управління  природокористуванням.  Дві 

форми в управлінні природокористуванням  (через  організацію  економічної 

діяльності та  управління безпосередньо природними ресурсами  і об’єктами 

та станом довкілля). Структура  та  функції  органів  влади  в  екологічній  

сфері. Органи загальної компетенції і органи спеціальної компетенції. 

Повноваження державних органів виконавчої влади у сфері 

природокористування.  

Сучасна  державна  природоохоронна  кадрова  політика.  Принципи 

здійснення природоохоронної кадрової політики. Система управління 

кадрами природоохоронних державних служб. Структура, функції  

організація роботи природоохоронних кадрових підрозділів.  

Екологічне нормування як базовий механізм регулювання 

навколишнього природного середовища. Гранично допустима  концентрація, 

гранично допустимий  викид і гранично  допустиме  навантаження  (несуча  

ємність екосистеми). Екологічне ліцензування, екологічна сертифікація та 

страхування як елементи  ефективного  екологічного  менеджменту.  Поняття  

екологічного ліцензування. Ліцензії в області охорони навколишнього 

середовища та ліцензії на природокористування. Види  екологічних  ліцензій,  

їх  призначення  та законодавчо-правові  основи.  Екологічна  експертиза  та  

її  значення.  Закон України «Про екологічну експертизу», його ключові 

положення.  

Поняття екологічної сертифікації. Види екологічної сертифкації. 

Переваги  ти  труднощі  у  розвитку  екологічної  сертифікації.  Законодавчі  

та нормативні  документи  в  сфері  екологічної  сертифікації.  Екологічний 

моніторинг  як  інформаційна  основа  державного  екологічного  управління.  

Суб’єкти та об’єкти екологічних спостережень. Екологічна паспортизація. 

 Поняття екологічного страхування, його призначення. Система 

екологічного  страхування.  Класифікація  видів  екологічного  страхування,  

їх принципові особливості. Об’єкти і суб’єкти екологічного страхування.  

 Тема 6. Громадське екологічне управління та його суб’єкти.  

Екологічне підприємництво 

Загальносвітові тенденції участі громадськості в екологічному 

управлінні. Неурядові та громадські екологічні організації  та  їх  види.  

Екологічний рух та екологічні кампанії. Чинники успіху екологічний 

кампаній, їх стратегії.  Повноваження  і  функції  громадського  екологічного  

управління.  

Громадська екологічна експертиза та контроль. Громадські екологічні 

ініціативи та їх підтримка.   

Екологічна етика й екологічна поведінка: суть і значення. Проблема 

відносин людини з оточуючим світом – глобальна проблема сучасності. 



Шляхи формування нових поглядів і підходів у взаємовідносинах між 

суспільством і природою. Глобальне мислення, його  сутність та значення. 

Обґрунтування необхідності  гармонійного  взаємозв’язку  між  людиною  і  

природою.  Поняття терміну «сталий розвиток». Сталий розвиток як основа 

соціально-економічного та екологічного розвитку, спрямованого на розумне 

задоволення потреб людей при одночасному поліпшенні  якості  життя  нині  

проживаючих і прийдешніх поколінь, на бережливе  використання  ресурсів  

планети  та  збереження природного середовища.  

Екологічний менеджмент неурядових організацій. Механізми 

природоохоронної  діяльності  громадських  організацій.  Основні  елементи 

сталого  довгострокового  розвитку,  їх  сутність:  політико-правовий,  

економічний, екологічний, соціальний, міжнародний, інформаційний. 

Сутність концепції переходу України на модель сталого розвитку.   

Поняття системи екологічного менеджменту підприємства  /організації/ 

як  складової  частини  загального  менеджменту  підприємства.  

Організаційна структура, планування діяльності, розподіл відповідальності, 

практична робота, оцінка досягнутих результатів та удосконалення 

екологічної політики.  

Основні принципи створення системи  екологічного  менеджменту: 

управління якістю довкілля – найвищий пріоритет підприємства, створення 

та зміцнення екологічної служби, відповідність вимог нормативно-правових 

актів до екологічних аспектів діяльності підприємства, включення процедур 

планування та обліку екологічних аспектів у весь  життєвий цикл продукції 

чи послуг, виділення матеріальних, фінансових і кадрових ресурсів, 

необхідних для забезпечення  вибраного  рівня  екологічності, оцінка 

процесів екологічного управління шляхом перевірок відповідності вимогам 

всієї системи екологічного менеджменту,  запровадження  та  розвиток 

маркетингу, формування програми реалізації політики та інші.  

Сутність системи аналізу стану управління якістю довкілля. Джерела 

інформації екологічного менеджменту підприємства. Характеристика 

основних елементів впливу на навколишнє середовище підприємством, 

внутрішні та зовнішні критерії оцінки діяльності підприємства по охороні 

довкілля, їх роль та значення. Показники екологічності підприємства 

/організації/, їх зміст, роль та значення в управлінні виробництвом. 

Моніторинг, аудит і оцінки як ключові елементи діяльності системи 

екологічного менеджменту. 

Тема 7. Міжнародні стандарти серії ISO 14000 як основа систем 

екологічного менеджменту і аудиту 

Призначення та основна спрямованість міжнародних стандартів серії 

ISO 14000. Система стандартів ISO 14000: документи, що орієнтують на 

створення та використання  систем  екологічного  менеджменту;  керівництва  

щодо екологічного  контролю  та  оцінки;  стандарти,  що  орієнтують  на  

продукцію. Концепція  TQM  («глобального  управління  якістю»)  як  база  

створення стандартів серії ISO 14000. Передумови для застосування 



стандартів ISO 14000 підприємствами і організаціями різних форм власності. 

Найважливіші напрями практичної діяльності в області екологічного  

менеджменту, закріплені в стандартах ISO 14000. Складники системи 

стандартів ISO серії 14000: загальна характеристика.  

Поняття системи екологічного менеджменту і аудиту (EMAS). Сфера 

застосування  аудиту  системи  менеджменту якості  продукції  та  системи 

управління навколишнім середовищем. Нормативна основа здійснення 

аудитів, їх значення  для  підприємств. Загальні  вимоги  до  діяльності  в  

сфері  аудиту відповідно до міжнародних  стандартів.  Принципи  проведення  

аудиту  систем менеджменту.  Вимоги  до  розроблення  програми  аудиту.  

Сфери відповідальності  при  проведенні  аудитів. Вимоги до кваліфікації, 

компетентності та особистих якостей аудиторів систем менеджменту якості 

та екологічних аудиторів.   

Система еколого-економічних пріоритетів запровадження систем 

екологічного менеджменту на підприємствах. Проблеми впровадження  

систем екологічного менеджменту в Україні. 

Тема 8. Стратегічний екологічний менеджмент 

Екологічна стратегія  фірми. Класифікація екологічних стратегій.  

Базисні  стратегії «зелених» фірм. Розширена модель конкурентних  

стратегій фірми Портера.  Сант-Гальська  модель інтегрованого екологічного 

менеджменту. Системи корпоративного екологічного  менеджменту  та  їх  

відображення  в  міжнародному стандарті EMAS. Інструменти  стратегічного  

екологічного менеджменту. Перехід від стратегічних цілей компанії до 

системи корпоративного екологічного менеджменту.  

Врахування  екологічних  аспектів  при  формуванні довгострокового  

плану.  Стратегія  управління  екологічними ризиками в КЕМ. Класифікація 

екологічних та економічних ризиків підприємства. Особливості управління 

різними видами екологічних ризиків. Екологічна відповідальність і етика 

бізнесу. Хартія бізнесу на підтримку сталого розвитку 

Тема 9. Реалізація екологічної стратегії. Розробка, впровадження і 

розвиток системи екологічного менеджменту на підприємстві 

Практичні моделі впровадження КЕМ  і  форми  інтеграції екологічних  

аспектів  в  діяльність  організації. Включення екологічної  складової  в  

маркетинговий, інвестиційний, виробничий,  персональний,  фінансовий  

менеджмент  та менеджмент логістики.  

Структура управління і відповідальність.  Ресурси, функціональні  

обов'язки, відповідальність і повноваження. Ідентифікація  екологічних  

аспектів  діяльності. Прямі й непрямі екологічні  аспекти.  Вимоги  

законодавства.  Планування  (цілі, завдання,  заходи)  реалізації  стратегії  

екологічного  менеджменту. Управління  операціями  згідно  з  екологічними  

аспектами. Підготовка  до  нештатних  ситуацій  і  аварій  і  відповідні  дії.  

Управління документацією. Система документації КЕМ. Взаємодія та  обмін  

інформацією.  Мотивація.  Підготовка  і  навчання. Моніторинг.  Оцінка  

результативності.  Невідповідність  та коригувальні  та  запобіжні  дії.  



Внутрішній  аудит  системи екологічного менеджменту. Аналіз системи і 

оцінка керівництвом. Розвиток системи і послідовне поліпшення.  

Тема 10. Екологічна експертиза, екологічний облік та  

екологічний аудит як інструменти екологічного  менеджменту 

Цілі  і  завдання  екологічної  експертизи.  Види  експертних висновків  

для  висновку  державної  екологічної  експертизи  про відповідність  

прийнятої  господарської  діяльності  встановленим нормативам якості 

навколишнього середовища. Об'єкти екологічної експертизи.  

Цілі,  завдання,  методи,  засоби  екологічного  обліку, екологічного  

аудиту.  Види  екоаудиту.  Склад  команди  екоаудиту. Діяльність  екоаудиту  

до  виходу  на  об'єкт  ревізії.  Діяльність екоаудиту на об'єкті ревізії. 

Документи результатів перевірки стану екоменеджменту  на  підприємстві.  

Контроль  виконання  заходів  за результатами екоаудиту.  

Загальні  вимоги  до  системи  екологічного  обліку  на підприємстві.  

Екологічний  облік  і  реформування  традиційної системи обліку на 

підприємстві. Проблема формування показників у системі екологічного 

бухобліку. Особливості екологічного обліку та  звітності  на  українських  

підприємствах.  Екологічний  аудит  і міжнародні стандарти. Екологічний 

аудит і стандарти екологічного менеджменту вУкраїні  

Тема 11. Екологічний маркетинг: розробка і реалізація «зеленої» 

продукції 

Концепція  екологічного маркетингу.  Сутність  і  види екологічного  

маркетингу. Стан, тенденції та чинники  розвитку  екологічних  потреб.  

Типи  товарів  за  рівнем екологічності  Типи споживачів  за  відношенням  

до  екологічності товарів. Аналіз мотивації споживання екологічних товарів. 

Розробка  екологічних  продуктів  і  принцип  циркулярної економіки.  

Нові  інструменти  і  форми  еко-маркетингу  та продуктової  політики.  

Напрямки  розвитку  ринку  екологічних товарів  у  світі  й  Україні.  

Особливості  просування  екологічних товарів  на  ринку.  Оптимізація  

витрат  на  просування  екологічних товарів  різного  рівня  мотивації  

споживання  Екологічне  маркування. 

Тема 12. Демонстрація відповідності 

Сертифікація і самодекларації.  Вибір  органу  з  сертифікації. 

Взаємодія з  органом  по  сертифікації. Інформування  про сертифікації. 

Декларація та екологічні етикетки. Цілі використання екологічних етикеток і 

декларацій. Основні принципи екологічних етикеток і декларацій. 

Самодекларовані  екологічні заяви (Маркування II типу). Програма і мета 

екологічного маркування II типу.  Принципи  екологічного  маркування  II  

типу.  Вимоги  до знаків, використовуваним  в  екологічних  заявах  II  типу.  

Стрічка Мебіуса. Процедури  розробки  та  перегляду  екологічного 

маркування  II типу. Сертифікація  та  відповідність  екологічного 

маркування  II  типу:  загальні  положення,  контроль  відповідності, захист  

етикетки.  Найбільш  популярні  екологічні  терміни, використовувані  в  

заявах  II  типу. Екологічне  маркування  I  типу. Програма  і  мета  



екологічного  маркування  I  типу.  Принципи екологічного  маркування  I  

типу. Вимоги  до  знаків, використовуваним  в  екологічних  заявах  I  типу.  

Процедури розробки  та  перегляду  екологічного  маркування  I  типу. 

Сертифікація  та  відповідність  екологічного  маркування  I  типу:  

загальні положення, контроль відповідності. 

Тема 13. Індикатори екологічних результатів  

діяльності підприємства 

Поняття індикаторів екологічних результатів  діяльності підприємства.  

Індикатори  екологічних  результатів  діяльності підприємства в стандартних 

системах ISO 14000 і EMAS. Вихід за межі «стандартних» підходів. Оцінка 

екологічного життєвого циклу продукції:  призначення,  функції.  Проблеми,  

обмеження  та  перспективи  застосування  ОЕЖЦ.  Екологічний  контролінг  

як концепція  координованого  забезпечення  та  використання релевантної  

інформації. Ефективність екологічного менеджменту. Діагностика 

природоохоронного потенціалу підприємств на основі показників  

екологічного паспорту, результатів досліджень, проведених  на  підприємстві 

органами екологічного контролю. Екологічний паспорт підприємства.  

Діагностика  параметрів,  що характеризують екологічність продукції,  що  

випускається підприємством. Оцінка викидів і відходів підприємства, 

відповідності їх встановленим екологічним нормативам і вимогам. 

Використання результатів  діагностики  природоохоронного потенціалу  

підприємства  для  організації  виробництва  екологічно чистих і безпечних 

товарів. 

Тема 14. Забезпечення прибутковості бізнесу в умовах екологізації 

економіки та посилення жорсткості екологічних стандартів 

Ліквідація протиріч між цілями  економіки  та  охороною 

навколишнього  середовища  -  необхідний  управлінський  крок  на шляху  

до сталого розвитку. Акцент на технології. Прагнення випереджати  

посилення екостандартів.  Пільгове  кредитування  та оподаткування  чистих, 

маловідходних і безвідходних виробництв. Дотації та пільги. Конкурентність  

чистої  продукції.  Імідж «зеленого» підприємства. Вихід продукції на 

світовий  ринок. Підтримка держави, суспільства. Роль і можливості різних 

секторів економіки, державних та спеціально уповноважених органів у сфері 

підтримки  та  розповсюдження  екологічного  менеджменту  в Україні.  Роль  

і  можливості  підприємців,  навчальних  закладів, суспільних організацій та 

рухів. 

Тема 15 Екологічні ризики 

Сутність і класифікація екологічних ризиків. Екологічна безпека й 

екологічна  небезпека. Потенційна  екологічна  небезпека  та  потенційний 

екологічний  ризик. Природний  екологічний ризик та антропогенний 

(технічний) ризик. 

 Управління  екологічними  ризиками.  Сутність  принципу  екологічної 

безпеки. Природоохоронні та природо відновні заходи. Вимоги до  

управління якістю  навколишнього середовища. Сутність та зміст  



управлінських  рішень  в галузі  природоохоронної  діяльності,  їх  значення,  

технологія  та  класифікація. Особливості  екологічних  рішень. Соціальна  

відповідальність при прийнятті екологічних рішень. Прийняття екологічних  

рішень за умов ринкової економіки.  

Результативність прийнятих рішень, критерії результативності.  

Екологічна, соціальна і економічна ефективність рішень з питань  

природоохоронної діяльності. Характер  небезпечного явища та стійкість до 

ризику.  Порівняльна характеристика ризиків. Прийнятність ризику та 

пропорції контролю ризику.  

Оцінювання  ризику  та  його  етапи.  Екологічні  ризики  інновацій 

(нововведень). Ризики використання генетично модифікованої продукції.  

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

зможе: 

РНД 1  Здобувач демонструє знання сутності основ екологічного 

менеджменту та знань законодавчої бази   

РНД 2 Здобувач застосовує моделі і методи розробки системи стратегій 

екоменеджменту підприємства у вигляді «стратегічного набору» з 

урахуванням обраної політики ведення бізнесу 

РНД 3 Здобувач демонструє навички використання методів аналізу та 

прогнозування екологічних наслідків діяльності підприємства 

РНД 4 Здобувач використовує теоретичні положення системи 

екоменеджменту для оцінки сучасних закономірностей і тенденцій 

розвитку підприємств 

РНД 5 Здобувач набуває навичок створення системи  екоменеджменту на 

різному рівні господарської діяльності, спрямованої на досягнення 

цілей чистого, маловідходного і безвідходного виробництва; 

РНД 6 Здобувач здійснює економічні розрахунки, які пов’язані з аналізом 

і обґрунтуванням рекомендацій екологічного розвитку суб’єктів 

господарювання 

РНД 7 Здобувач набуває навичок вирішення проблем бізнесу при 

управлінні процесами пов'язаними з охороною і відтворенням  

природного середовища. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів   

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН3 Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, 

сучасних концепцій лідерства 



РН4 Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень. 

РН6 Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень. 

РН8 Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності 

діяльності організації. 

РН12 Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації. 

РН17 Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під 

керівництвом лідера 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Концептуальні засади та структура системи екологічного управління 

Л1, ПР 1 

Тема 2. Складники й інструменти екологічного менеджменту Л2, ПР 2 

Тема 3. Корпоративний екологічний менеджмент в системі екологічного 

управління Л3, ПР 3 

Тема 4. Нормативно-правове та інформаційне забезпечення екологічного 

менеджменту Л4, ПР 4 

Тема 5. Державна система екологічного управління Л5, ПР 5 

Тема 6. Громадське екологічне управління та його суб’єкти. Екологічне 

підприємництво Л6, ПР 6 

Тема 7. Міжнародні стандарти серії ISO 14000 як основа систем екологічного 

менеджменту і аудиту Л7, ПР 7 

Тема 8. Стратегічний екологічний менеджмент Л8, ПР 8 

Тема 9. Реалізація екологічної стратегії. Розробка, впровадження і розвиток 

системи екологічного  менеджменту на підприємстві Л9, ПР 9 

Тема 10. Екологічна експертиза, екологічний облік та екологічний аудит як 

інструменти екологічного  менеджменту Л10, ПР 10 

Тема 11. Екологічний маркетинг: розробка і реалізація «зеленої» продукції 

Л11, ПР 11 

Тема 12. Демонстрація відповідності Л12, ПР 12 

Тема 13. Індикатори екологічних результатів діяльності підприємства Л13, 

ПР 13 

Тема 14. Забезпечення прибутковості бізнесу в умовах екологізації економіки 

та посилення жорсткості екологічних стандартів Л14, ПР 14 

Тема 15 Екологічні ризики Л15, ПР 15 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 



– мультимедійні презентації; 

– розв’язування задач; 

– контрольні роботи; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

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

демонстрації з використанням мультимедійного обладнання); 

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

аналітичних записок, презентація досліджень);  

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

тестування).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань 

екологічного менеджменту, що є основою для самостійного навчання 

здобувачів вищої освіти, а також сприяють розвитку в студентів критичного 

мислення через участь у дискусіях. Лекції доповнюються практичними 

заняттями, що надають студентам можливість застосовувати теоретичні 

знання на реальних прикладах. Практичні заняття сконструйовані з 

застосуванням методів практико-орієнтованого навчання, і передбачають 

розв’язок студентами практичних задач на основі реальних даних з 

екологічного менеджменту. Самостійне навчання сприяє підготовці до 

лекцій, практичних занять, а також роботи індивідуально та в невеликих 

групах для підготовки презентацій, та для виконання індивідуальних та 

групових ситуаційних вправ на практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A Відмінно 5 (відмінно) 90-100 

B 
Добре 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
Задовільно 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX Незадовільно – можливе 

складання заходу 

підсумкового 

семестрового контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F Незадовільно – до заходу 

підсумкового 

семестрового контролю не 

допускається, необхідний 

повторний курс з 

навчальної дисципліни 

1-34 

 



9.2. Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною – залік. 

1. Форми поточного контролю під час навчальних занять: участь у 

обговоренні питань, які виносяться на практичні заняття, виконання тестових 

завдань, розв’язування задач, контрольних робіт, презентація та захист 

індивідуальної  роботи.  

2. Розподіл балів, які може накопичувати студент при вивченні дисципліни 

«Менеджмент (рівень С – Екологічний менеджмент)», наведено у таблиці 4. 

Таблиця 4.  

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною 

«Менеджмент (рівень С – Екологічний менеджмент)»та їх оцінювання 

Найменування заходу 

поточного контролю 

(І траєкторія) 

Максимальна 

кількість балів за 

захід поточного 

контролю 

Найменування заходу 

поточного контролю 

(ІІ траєкторія) 

Максимальна 

кількість балів за 

захід поточного 

контролю 

Практичне заняття 1 2 Практичне заняття 1 5 

Практичне заняття 2 2 Практичне заняття 2 5 

Практичне заняття 3 2 Практичне заняття 3 5 

Практичне заняття 4 2 Практичне заняття 4 5 

Практичне заняття 5 2 Практичне заняття 5 5 

Практичне заняття 6 2 Практичне заняття 6 5 

Практичне заняття 7 2 Практичне заняття 7 5 

Практичне заняття 8 2 Практичне заняття 8 5 

Практичне заняття 9 2 Практичне заняття 9 5 

Практичне заняття 10 2 Практичне заняття 10 5 

Практичне заняття 11 2 Контрольна робота 15 

Практичне заняття 12 2 Індивідуальна робота  20 

Практичне заняття 13 2 Тестування 15 

Практичне заняття 14 2   

Практичне заняття 15 2   

Індивідуальна робота 1 10   

Індивідуальна робота 2 20   

Залік 20   

Тези, виступи 

самостійні питання 

20   

Всього 100 Всього 100 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1. Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна 

апаратура. 

ЗН2. Комп’ютери, комп’ютерні системи та 

мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2. Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

1. Екологічне  інспектування: підруч.  для  

студентів  ВНЗ / М. О. Клименко [та ін.]. – 

Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 399 с.   



2. Анисимов  А.В.  Экологический  

менеджмент:  учебник  /  А.В. Анисимов. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2009. – 348 с.   

3. Базилевич, Д. Вальтер, В. Хартманн, 

Купалова Г. та ін. Глосарій зеленого  

бізнесу:  українсько-німецько-російсько-

англійський.  - К.: Знання, 2010. – 518 с.  

4. Бобровський А.Л. Екологічний  

менеджмент: підручник / А.Л. 

Бобровський. – Суми: Унів. кн., 2009. – 586 

с.   

5. Галушкіна Т.П. Екологічна  

сертифікація в системі державного 

екологічного управління / Т.П. Галушкіна, 

Є.Г. Гордійчук. – Х.: Бурун Книга, 2010. – 

287 с.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«МАКРОЕКОНОМІКА ТА МІКРОЕКОНОМІКА  

(РІВЕНЬ В – ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА)» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Макроекономіка та мікроекономіка  

(Рівень В – Економіка підприємства) 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
Університет банківської справи 

Повна назва структурного 

підрозділу 

Черкаський навчально-науковий 

інститут, кафедра менеджменту та 

інформаційних технологій 

Розробники Кукса Валентина Михайлівна, 

кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри менеджменту та 

інформаційних технологій Гаряга Леся 

Олегівна, кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри менеджменту 

та інформаційних технологій 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої 

освіти, НРК – 7 рівень, QF-LLL – 6 

рівень, FQ-EHEA – перший цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

15 тижнів протягом 4-го семестру 

 

Обсяг навчальної дисципліни Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин 

становить контактна робота з 

викладачем (30 годин лекцій, 30 годин 

практичних занять), 2 години 

підготовка та захист індивідуальної 

роботи, 118 годин становить 

самостійна робот, атестація: залік 

Мова викладання Українська 

Викладач Гаряга Леся Олегівна, кандидат 

економічних наук, доцент, доцент 

кафедри менеджменту та 

інформаційних технологій 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 



Статус дисципліни Вибіркова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Менеджмент» 

Передумови для вивчення 

дисципліни 
Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є підготувати фахівців, здатних вирішувати 

практичні проблеми з економічних питань розвитку підприємства, 

формування здібностей самостійно мислити, виконувати комплексні 

економічні розрахунки для ефективного здійснення господарської діяльності 

на рівні підприємств. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1 «Загальнотеоретичні основи дисципліни.  

Підприємство як суб’єкт господарювання» 

Тема 1.Теорія підприємств і основи підприємництва 

Поняття підприємства як організаційно відокремленої та економічно 

самостійної первинної ланки виробничої сфери. Місія й різноманітні цілі 

підприємства. Головні напрямки діяльності підприємства. Юридичні акти, 

що є законодавчою базою функціонування підприємства (організації). 

Господарський кодекс України, його основні положення. Статут 

підприємства (організації). Генеральна тарифна угода й колективний договір 

Інші правові документи, що регулюють окремі напрямки діяльності 

підприємства (організації). Підприємницька діяльність як основна сучасна 

форма господарювання Принципи здійснення, форми, типи й моделі 

підприємницької діяльності. Правове забезпечення підприємництва. 

Тема 2. Види підприємств, їх організаційно-правові форми. 

Зовнішнє середовище господарювання підприємств 

Класифікація підприємств та її практичне значення. Сутнісна 

характеристика структури підприємства. Виробнича структура підприємства: 

сутність і види. Чинники формування й зміни виробничої структури 

підприємства. Загальна структура підприємства (організації). Інтеграційні 

форми підприємств та організацій. Форми добровільного і інституційного 

об’єднання підприємств і організацій (асоціації, консорціуми, концерни, 

корпорації, фінансово-промислові групи, холдинги тощо). Мета їх створення, 

особливості та ефективність діяльності. Поняття й загальна характеристика 

ринкового середовища функціонування підприємств та організацій Сутність, 

функції й типи сучасного ринку. Складові елементи ринкової 

інфраструктури. Загальні принципи та етичні норми поведінки суб’єктів 

господарювання ринку. 



Тема 3 Структура та управління підприємством 

Особливості управління як системи. Об’єктивна необхідність і поняття 

управління суб’єктами господарювання. Планування, організація, мотивація і 

контроль як основні функції управління підприємствами та організаціями. 

Поняття і теоретико-методологічна основа класифікації методів управління. 

Змістова характеристика економічних, організаційно-розпорядчих і 

соціально-психологічних методів управління Організаційні форми реалізації 

методів управління суб’єктами господарювання різного рівня. Сутність і 

параметри організаційної структури управління підприємством. Основні 

типи організаційних структур управління: лінійно-функціональні, 

дивізіональні, матричні. Необхідність і принципи формування вищих органів 

управління підприємствами та організаціями. Спрямування та ефективність 

адміністративної реформи в Україні. Зарубіжний досвід централізованого 

управління первинними ланками національної економіки. 

Тема 4. Планування діяльності підприємства 

Принципові основи планування. Планування як домінантна функція 

управління Специфічні принципи планування. Система планів підприємства. 

Методи планування діяльності та розвитку підприємства. Сутність та основні 

етапи стратегічного планування на підприємстві. Методи вибору стратегії 

підприємства. Різновиди стратегій: виживання, стабілізації, зростання. 

Функціональні субстратегії. Сучасні проблеми розвитку системи 

стратегічного планування. Бізнес-планування: сутність і призначення. Стадії 

формування, логіка розробки й поліваріантність структури бізнес-плану. 

Типовий зміст і методика розробки окремих розділів бізнес-плану. 

Становлення і повсюдне використання бізнес-планування за ринкових умов 

господарювання. Тактичне і оперативне планування діяльності фірми. 

Відмінність тактичного планування від стратегічного   Зміст і можливі 

розділи тактичних (середньо- і короткострокових) планів підприємства. 

Основні показники тактичних планів, їх класифікація і призначення. Сутність 

системи оперативного планування діяльності виробничих підрозділів 

підприємства. 

Тема 5. Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці 

Поняття персоналу в контексті економічних понять трудових ресурсів, 

кадрів, трудового потенціалу та ін. Категорії персоналу підприємства 

(керівники, спеціалісти, службовці, робітники). Поділ персоналу за 

професіями і кваліфікацією. Відокремлення і характеристика робітника за 

рівнем кваліфікації. Чинники, що потребують урахування у процесі 

розрахунків необхідної чисельності персоналу фірми. Визначення 

чисельності працівників управління, спеціалістів і службовців для 

підприємств різних розмірів, сфер діяльності та форм власності. Розрахунки 

чисельності окремих категорій робітників виробничих підприємств. Поняття 

й основні елементи системи управління персоналом підприємств 

(організацій), інших суб’єктів господарювання. Методи оцінки й добору 

працівників для підприємств чи інших суб’єктів господарювання. 



Продуктивність пращ як економічна категорія. Методичні підходи до 

розрахунку продуктивності праці на виробничих підприємствах. Чинники 

зростання продуктивності праці. Мотивація як процес стимулювання людей 

до ефективної трудової діяльності. Вимоги до формування системи мотивації 

праці на рівні підприємства. Поняття оплати праці. Основна заробітна плата 

й додаткова оплата праці. Функції оплати праці та їх реалізація. Тарифна 

система Єдина тарифна система розрядів і коефіцієнтів з оплати праці. 

Форми й системи оплати праці робітників. Вибір форм і систем оплати праці 

на підприємствах різних форм власності. 

Змістовий модуль 2 «Виробництво, якість і 

конкурентоспроможність продукції» 

Тема 6. Капітал підприємства 

Матеріальні активи як сукупність виробничих фондів та іншого майна 

підприємства.  Поділ виробничих фондів на основні й  оборотні,  їх роль у 

здійсненні процесу виробництва продукції або надання послуг. Первісна, 

відновна й залишкова вартість основних фондів. Класифікація основних 

фондів за ознакою функціонального призначення та участі у виробничих 

процесах. Фізична суть техніко-економічного старіння знарядь праці та 

форми запобігання цьому. Амортизація основних фондів. Соціально-

економічне значення і системи показників ефективності відтворення та 

використання основних фондів. Елементний склад оборотних фондів. 

Характеристика виробничих запасів, напівфабрикатів власного виготовлення, 

незавершеного виробництва і витрат майбутніх періодів. Нормування витрат 

матеріальних ресурсів і обчислення необхідного обсягу оборотних фондів 

Поняття й види нематеріальних ресурсів підприємства, їх вплив на 

конкурентоспроможність його продукції на ринку. Характеристика об’єктів 

промислової власності . Інформаційні технології та програмні продукти. Інші 

нематеріальні ресурси . Поняття та елементний склад нематеріальних 

активів. Оцінка і строки зношування (старіння) нематеріальних активів 

підприємства. Сутнісна характеристика оборотних коштів як сукупності 

поточних витрат фінансових коштів. Нормовані й ненормовані оборотні 

кошти. Призначення нормування (розрахунку нормативів) оборотних коштів. 

Методи розрахунку нормативів оборотних коштів Обчислення нормативів 

оборотних коштів в окремих їхніх елементах (виробничих запасах, 

незавершеному виробництві, витрат майбутніх періодів, залишках готової 

продукції). Визначення сукупного нормативу оборотних коштів 

підприємства. Основні показники рівня ефективності використання 

оборотних коштів: коефіцієнти оборотності (кількість оборотів) й 

завантаження, тривалість одного обороту, рентабельність, методика їх 

розрахунку. Шляхи підвищення ефективності використання оборотних 

коштів. 

Тема 7. Техніко-технологічна база і виробнича потужність 

підприємства 

Поняття і значення техніко-технологічної бази виробництва Складники 



техніко-технологічної бази, найефективніші способи її формування на 

підприємстві. Змістова характеристика й форми технічного розвитку 

підприємства. Діагностика стану технічного розвитку підприємства: 

необхідність, сутність, процедура й основні показники. Загальна 

характеристика, види та чинники формування (нарощування) виробничої 

потужності підприємства. Основні методичні принципи розрахунку 

виробничої потужності створюваного і діючого підприємства. Показники і 

шляхи підвищення рівня використання виробничих потужностей. 

Тема 8. Організація виробництва і забезпечення якості продукції 

Поняття й основні елементи виробничого процесу. Поділ виробничих 

процесів за призначенням, перебігом у часі та ступенем механізації 

(автоматизації). Принципи організації виробничого процесу. Виробничий 

цикл і його тривалість. Окремі типи виробництва (одиничне, серійне й 

масове), сутнісна характеристика кожного з них. Порівняльна характеристика 

організаційних типів виробництва за ступенем їх ефективності. Поняття 

методу організації виробництва Організація непотокового виробництва: його 

ознаки й сфери застосування. Загальна характеристика потокового 

виробництва (ознаки, умови застосування, класифікація потокових ліній). 

Особливості організації та основні параметри функціонування потокових 

ліній. Сутність і соціально-економічне значення застосування різних форм 

організації виробництва. Якість продукції (послуг) як економічна категорія. 

Показники і методи оцінки якості продукції (послуг). Поняття і визначення 

рівня конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств на ринку. 

Технічні, організаційні та соціальні заходи для підвищення якості й 

конкурентоспроможності продукції (послуг) вітчизняних товаровиробників. 

Тема 9. Витрати на виробництво та реалізацію продукції 

Поточні витрати (собівартості продукції) як комплексний економічний 

показник. Включення поточних витрат виробництва до собівартості 

продукції (послуг). Класифікація витрат на виробництво за окремими 

ознаками. Структура поточних витрат за окремими групами первинних 

елементів на підприємствах різних галузей і тенденція її зміни з часом. Зміст 

і методика обчислення кошторису виробництва. Калькулювання та його 

місце в економічних розрахунках. Методика обчислення окремих статей 

калькуляції Прогнозування собівартості нових виробів. Обґрунтування й 

вибір стратегії зниження поточних витрат на підприємствах України. Групи 

чинників (способів) зниження поточних витрат у розрахунках на одиницю 

продукції. Поняття, роль і функції ціни в ринковій економіці. Види цін та 

сфери їх застосування. Методи встановлення ціни. Система знижок і доплат 

до ціни. Державне регулювання ціноутворення. 

Тема 10. Ринок і продукція 

Поняття, функції та принципи маркетингової діяльності. Виробнича, 

продуктова й комерційна концепція маркетингу. Стратегія і тактика 

маркетингу підприємства. Вплив маркетингової діяльності на формування 

програми випуску продукції (надання послуг) для ринку. Особливості 



визначення ринкового попиту на окремі види продукції (послуг). Схема 

формування виробничої програми підприємства, її ресурсне обґрунтування. 

Загальна сутнісна характеристика продукції, її класифікація й 

вимірники обсягу. Номенклатура й асортимент продукції (послуг). Валова, 

товарна, чиста й реалізована продукція. 

Змістовий модуль 3 «Види діяльності та фінансові результати 

роботи підприємства» 

Тема 11. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства 

Прибуток і дохід як основні показники фінансових результатів 

діяльності підприємства. Прибутковість і дохідність: їх сутність та різниця 

між ними Джерела формування загальної величини прибутку (доходу) 

підприємства. Типова схема використання прибутку (доходу) підприємства. 

Рентабельність як відносний показник ефективності діяльності підприємства. 

Обчислення рентабельності: виробничих фондів (виробництва); сукупних 

активів; власного (акціонерного) капіталу. Рентабельність певного обсягу 

продукції та окремих виробів. Суть, важливість і методичні підходи до 

оцінки загального фінансово-економічного стану підприємства. Групи 

показників для оцінки прибутковості, ліквідності, оборотності, стабільності 

та ділової активності; методика їх обчислення. Економічна суть і загальний 

методологічний підхід до вимірювання ефективності виробництва, 

господарської діяльності підприємства Змістова характеристика видів 

ефективності. Принципи формування системи показників ефективності 

виробничо-господарської та комерційної діяльності. Система показників 

ефективності виробництва. Вимірювання економічної ефективності ресурсів і 

витрат. Оцінка соціальної ефективності діяльності підприємства. 

Класифікація чинників зростання ефективності виробництва. Внутрішні і 

зовнішні чинники зростання ефективності виробництва. 

Тема 12. Інвестиції 

Сутність, характеристика інвестицій як найважливішого фінансового 

ресурсу для створення, функціонування й розвитку суб’єктів 

господарювання. Функціонально-елементний склад інвестицій підприємства 

Внутрішні і зовнішні джерела інвестування. Прямі та портфельні іноземні 

інвестиції. Різновиди і структура реальних (виробничих) інвестицій. 

Технологічна й відтворювальна структура капітальних вкладень, тенденції її 

зміни у часі. Розрахунки обсягу потрібних виробничих інвестицій з 

урахуванням економічної ситуації на ринку і підприємстві. Роль фінансових 

інвестицій у чинній системі господарювання. Види застосовуваних цінних 

паперів, порядок їх випуску й обігу. Загальні положення методології 

визначення ефективності виробничих і фінансових інвестицій Сукупність 

чинників, що впливають на рівень ефективності інвестицій. Основні 

організаційно-економічні чинники підвищення ефективності використання 

капітальних вкладень. Економічне обґрунтування інвестиційних проектів 

різних суб’єктів господарювання у повному або короткому варіантах бізнес-

плану. 



Тема 13. Інноваційна діяльність 

Поняття, змістова характеристика та окремі види інноваційних 

процесів (новинок, нововведень). Локальні й глобальні новинки 

(нововведення). Взаємозв’язок між окремими видами інноваційних процесів. 

Сутнісне тлумачення науково-технічного прогресу (НТП). Еволюційні і 

революційні форми НТП. Науково-технічні революції. Усталені загальні й 

приоритетні напрямки НТП. Прогресивні базові технології. Організаційний 

прогрес (ОП) як узагальнюючий фактор використання організаційних, 

економічних, соціальних та юридичних нововведень. Об’єкти та основні 

тенденції ОП. Методика визначення ефективності технічних нововведень. 

Народногосподарський і внутрішньогосподарський (комерційний) 

економічний ефект від створення новинок і використання нововведень 

Особливості оцінки ефективності організаційних нововведень. 

Тема 14. Розвиток підприємств: сучасні моделі, трансформація та 

реконструкція 

Схема виживання підприємства (організації) в ринкових умовах 

господарювання, її ознаки, необхідність практичного використання й 

змістова характеристика. Основні економічні параметри системи виживання. 

Головні організаційні заходи й необхідні кошти для виживання 

підприємства, його виходу з кризової економічної ситуації. Реструктуризація 

підприємства (організації) як найрадикальніший захід системи виживання й 

виходу з економічної кризи, припинення спаду виробництва та його 

стабілізації. Суть механізму санації (фінансово-економічного оздоровлення) 

та її цілей. Програма санаційних заходів фінансово-економічного характеру. 

Особливості державної підтримки проведення санації потенційно 

конкурентоспроможних підприємств (організацій). 

Тема 15. Економічна безпека та антикризова діяльність 

Типологічна характеристика економічної безпеки суб’єкта 

господарювання. Класифікація видів економічної безпеки за типами об’єктів, 

сферами життєдіяльності та конкретними предметами. Способи здійснення 

оцінки економічної безпеки підприємства та інших суб’єктів 

господарювання. Можливі загрози економічній безпеці суб’єкта 

господарювання. Основні ознаки достатнього рівня економічної безпеки 

підприємства за умов ринкової системи господарювання. Поняття 

економічної кризи підприємства. Реакція керівництва фірми на економічну 

кризу, окремі фази цієї реакції. Обґрунтування стратегії створення належної 

економічної безпеки підприємства. Основні групи чинників, що формують 

відповідний рівень економічної безпеки підприємства. Необхідні заходи й 

ресурси для реалізації стратегії досягнення належної економічної безпеки 

конкретного суб’єкта господарювання. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

зможе: 



РНД 1 Студент демонструє знання законодавчої бази і соціальних 

аспектів діяльності підприємства як суб’єкта господарювання і 

первинної ланки. 

РНД 2 Студент розробляє стратегію розвитку підприємства в умовах 

необхідності підвищення ефективності бізнесу. 

РНД 3 Студент створює нову ідею або ж пропозицію альтернативних 

шляхів розв’язання проблем підприємства, що опинилась в умовах 

невизначеності. 

РНД 4 Студент засвоює теоретичні і методичні положення організації 

виробництва. 

РНД 5 Студент засвоює теоретичні і практичні положення з планування та 

використання виробничого потенціалу підприємства. 

РНД 6 Студент здійснює економічні розрахунки з питань господарювання 

підприємства, розв’язує проблемні ситуації; здійснювати 

самоконтроль своїх знань. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН3 Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, 

сучасних концепцій лідерства. 

РН4 Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень. 

РН5 Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації. 

РН6 Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень. 

РН7 Виявляти навички організаційного проектування. 

РН9 Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи. 

РН11 Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації 

у різних сферах діяльності організації. 

РН12 Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації. 

РН17 Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під 

керівництвом лідера. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 



Тема 1. Теорія підприємств і основи підприємництва. Л.1, ПР.1. 

Тема 2. Види підприємств, їх організаційно-правові форми. Зовнішнє 

середовище господарювання. Л.2, ПР.2. 

Тема 3. Структура та управління підприємством. Л.3, ПР.3. 

Тема 4. Планування діяльності підприємства. Л.4, ПР.4. 

Тема 5. Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці. Л.5, ПР.5. 

Тема 6. Капітал підприємства. Л.6, ПР.6. 

Тема 7. Техніко-технологічна база і виробнича потужність підприємства. Л.7, 

ПР.7. 

Тема 8. Організація виробництва і забезпечення якості продукції. Л.8, ПР.8. 

Тема 9. Витрати на виробництво та реалізацію продукції. Л.9, ПР.9. 

Тема 10. Ринок і продукція. Л.10, ПР.10. 

Тема 11. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства. Л.11, 

ПР.11. 

Тема 12. Інвестиції. Л.12, ПР.12. 

Тема 13. Інноваційна діяльність. Л.13, ПР.14. 

Тема 14. Розвиток підприємств: сучасні моделі, трансформація та 

реконструкція. Л.14, ПР.14. 

Тема 15. Економічна безпека та антикризова діяльність. Л.15, ПР.15. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– розв’язування задач; 

– контрольні роботи; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

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

демонстрації з використанням мультимедійного обладнання); 

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

аналітичних записок, презентація досліджень);  

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

тестування).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань 

економіки підприємства, що є основою для самостійного навчання 

здобувачів вищої освіти, а також сприяють розвитку в студентів критичного 

мислення через участь у дискусіях. Лекції доповнюються практичними 

заняттями, що надають студентам можливість застосовувати теоретичні 

знання на реальних прикладах. Практичні заняття сконструйовані з 

застосуванням методів практико-орієнтованого навчання, і передбачають 

розв’язок студентами практичних задач на основі реальних даних управління 

на підприємстві. Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, 



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

підготовки презентацій, та для виконання індивідуальних та групових 

ситуаційних вправ на практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

A Відмінно 5 (відмінно) 90-100 

B 
Добре 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
Задовільно 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX Незадовільно – 

можливе складання 

заходу підсумкового 

семестрового контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F Незадовільно – до 

заходу підсумкового 

семестрового контролю 

не допускається, 

необхідний повторний 

курс з навчальної 

дисципліни 

1-34 

 

9.2. Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною 

«Макроекономіка та мікроекономіка (Рівень В – Економіка підприємства)» – 

залік. 

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

обговоренні питань, які виносяться на практичні заняття, виконання тестових 

завдань, розв’язування задач, контрольних робіт, презентація та захист 

індивідуальної  роботи.  

4. Розподіл балів, які може накопичувати студент при вивченні дисципліни 

«Макроекономіка та мікроекономіка (Рівень В – Економіка підприємства)», 

наведено у таблиці 4. 

Таблиця 4. 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною 

«Макроекономіка та мікроекономіка (Рівень В – Економіка підприємства)» та 

їх оцінювання 

Найменування заходу 

поточного контролю 

(І траєкторія) 

Максимальна 

кількість балів за 

захід поточного 

контролю 

Найменування заходу 

поточного контролю 

(ІІ траєкторія) 

Максимальна 

кількість балів за 

захід поточного 

контролю 

Практичне заняття 1 5 Практичне заняття 1 5 

Практичне заняття 2 5 Практичне заняття 2 5 



Практичне заняття 3 5 Практичне заняття 3 5 

Практичне заняття 4 5 Практичне заняття 4 5 

Практичне заняття 5 5 Практичне заняття 5 5 

Практичне заняття 6 5 Практичне заняття 6 5 

Практичне заняття 7 5 Практичне заняття 7 5 

Практичне заняття 8 5 Практичне заняття 8 5 

Практичне заняття 9 5 Практичне заняття 9 5 

Практичне заняття 10 5 Практичне заняття 10 5 

Практичне заняття 11 5 Контрольна робота 15 

Практичне заняття 12 5 Індивідуальна робота  20 

Практичне заняття 13 5 Тестування 15 

Практичне заняття 14 5   

Практичне заняття 15 5   

Індивідуальна робота 1 10   

Індивідуальна робота 2 15   

Всього 100 Всього 100 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1. Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна 

апаратура. 

ЗН2. Комп’ютери, комп’ютерні системи та 

мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2. Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

1. Економіка підприємства: навч. посіб. / 

О.М. Бандурка, Є.В. Ковальов, 

М.А.Садиков, О.С. Маковоз; за заг. ред. 

О.М. Бандурки. – Харків: ХНУВС. – 2017. 

– 192 с. 

2. Яркіна Н.М. Економіка підприємства : 

навч. посіб. / Н.М. Яркіна. – вид. 2-ге 

перероб. і доп. – К. : Видавництво Ліра-К, 

2017. – 600 с. 

3. Бойчик І.М. Економіка підприємства. : 

навч. посіб. / І.М. Бойчик. – К.: АТІКА, 

2014. – 528 с. 

4. Іванілов О.С. Економіка підприємства: 

підручник / О.С. Іванілов. – 2-е вид. – К.: 

ЦУЛ, 2011. – 728 с.  

5. Захарченко В.І. Економіка підприємства. 

практикум: навч. посіб. / В.І. Захарченко, 

М.М. Меркулова, Л.В. Ширяєва. – К.: 

ЦУЛ, 2012. – 144 с. 

 

 

 



3 курс 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ»  

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Аналіз інвестиційних проектів 

Повна офіційна назва закладу 

вищої освіти 
Університет банківської справи 

Повна назва структурного 

підрозділу 

Черкаський навчально-науковий 

інститут, кафедра менеджменту та 

інформаційних технологій 

 

Полях К.В., викладач кафедри 

менеджменту та інформаційних 

технологій, Черкаський навчально- 

науковий інститут Університету 

банківської справи; 

Рівень вищої освіти 

Перший рівень вищої освіти, FQ-EHEA- 

перший цикл, QF-LLL–6 рівень, HPK–7 

рівень 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 
15 тижнів протягом 6-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС,180 годин, з яких 60 годин 

становить контактна робота з 

викладачем (30 годин лекцій, 30 годин 

практичних занять), 115 годин 

становить самостійна робота, 

атестація:екзамен 

Мова(и) викладання Українською мовою 

Викладач 

Полях К.В., викладач кафедри 

менеджменту та інформаційних 

технологій, Черкаський навчально- 

науковий інститут Університету 

банківської справи; 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Вибіркова навчальна дисципліна  

Передумови для вивчення 

дисципліни 
Передумови відсутні 



Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів теоретичних знань, 

умінь та практичних навичок аналізу інвестиційних проектів, що дозволить 

найбільш раціонально використовувати наявні ресурсі для задоволення 

суспільних та особистих потреб. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Модуль 1. 

Тема 1.Методологічні засади інвестиційного аналізу. 

Інвестиційний аналіз як метод системної аналітично-дослідної роботи з 

оптимізації інвестиційних рішень. Поняття інвестиційного проекту. 

Життєвий цикл інвестиційного проекту. Ефективність інвестицій та 

принципи її оцінки. Вартість грошей вчасі. Методологічні питання вибору 

норми дисконту. Аналіз інвестицій в умовах інфляції.  

Тема 2 .Аналіз проектно-кошторисної документації. 

Склад та призначення проектно-кошторисної 

документації.Організаційно економічні аспекти порядку розробки проектно- 

кошторисної документації. Бізнес-план інвестиційного проекту. Доходи та 

витрати інвестиційних проектів. Методи визначення кошторисної вартості 

інвестицій. Види та особливості складання кошторисів реальних інвестицій.  

Тема 3. Аналіз техніко-економічного обґрунтування проекту. 

Сутність та склад техніко-економічного обґрунтування проекту. 

Система техніко-економічних показників ефективності проекту. Методика 

визначення основних техніко-економічних показників проекту. Оцінка 

абсолютної та порівняльної ефективності проектних рішень.  

Тема 4. Бюджетування та аналіз грошових потоків інвестиційного 

проекту. 

Бюджетування як складова методології інвестиційного аналізу. 

Прогнозування фінансових результатів і грошових потоків інвестиційного 

проекту. Оцінка фінансової спроможності проекту. Розробка та оптимізація 

схеми фінансування проекту. Формування прогнозних показників для оцінки 

ефективності участі в проекті.  

Тема 5. Методи оцінювання інвестиційних проектів. 

Комплекс методів оцінки ефективності інвестиційних проектів. Чисті 

грошові надходження та чиста поточна вартість інвестицій. Термін окупності 

інвестицій. Показники простої рентабельності інвестицій та внутрішня норма 

доходності дисконтованих інвестицій. Індекс прибутковості інвестицій. 

Максимальний грошовий відтік. Метод кінцевої вартості майна.  

Тема 6. Оцінювання інвестиційної привабливості проектів. 

Правила використання критеріїв ефективності в порівняльному аналізі 



інвестиційної привабливості проектів. Оцінка інвестиційної привабливості 

проектів з різною тривалістю розрахункового періоду. Оцінка інвестиційної 

привабливості проектів з нестандартними грошовими потоками. Точка 

Фішера і її використання при оцінці інвестиційної привабливості проектів. 

Дюрація інвестицій. 

Модуль 2. 

Тема 7. Фінансово-інвестиційний аналіз суб’єктів господарювання. 

Сутність, мета та завдання фінансово-інвестиційного аналізу суб’єктів 

господарювання. Методи фінансово-інвестиційного аналізу. Оцінка 

інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання. Аналіз інвестиційної 

діяльності суб’єктів господарювання.  

Тема 8. Урахування ризику і невизначеності інвестиційних 

проектів. 

Сутність, значення та класифікація інвестиційних ризиків. Система 

методів врахування ризиків та невизначеності в інвестиційному 

аналізі.Укрупнена оцінка стійкості проекту в умовах ризику. Статистичний 

(ймовірнісний) метод оцінки ризикованості інвестиційних проектів. Аналіз 

чутливості. Метод точки беззбитковості. Метод сценаріїв розвитку. Метод 

«дереварішень».МетодМонте-Карло.  

Тема 9. Аналіз ринку фінансових інвестицій. 

Кон’юнктура ринку фінансових інвестицій та оцінка її динаміки. 

Технічний аналіз ринку фінансових інвестицій. Фундаментальний аналіз 

ринку фінансових інвестицій. Інвестиційний клімат та методи його 

дослідження. 

Тема 10. Оцінювання інвестиційних якостей фінансових 

інструментів. 

Поняття та класифікація фінансових інструментів. Оцінка доцільності 

інвестування в фінансові інструменти. Оцінки інвестиційних якостей акцій. 

Оцінка інвестиційних якостей облігацій.  

Тема 11. Оцінювання стратегії фінансового інвестування. 

Сутність та значення стратегії фінансового інвестування. Вибір 

оптимальної стратегії по інвестиційному проекту в умовах ризику і 

невизначеності. Критерії оцінки інвестиційної стратегії фінансового 

інвестування.  

Тема 12. Аналіз інвестиційного портфеля. 

Поняття та класифікація інвестиційних портфелів. Просторова та 

часова оптимізація портфеля реальних інвестицій. Оптимізація портфеля на 

основі графіків інвестиційних альтернатив та граничної вартості капіталу. 

Моделі портфеля фінансових інвестицій. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

зможе: 



РНД 1 Здобувач демонструє знання про основні поняття та категорії 

інвестиційного аналізу та проектів; 

РНД 2 Здобувач здатен розуміти порядок підготовки проектно-

кошторисної документації, 

складання бізнес-плану, а також володіє знаннями та практичними 

навичками щодо аналізу техніко-економічного обґрунтування 

проекту; 

РНДЗ Здобувач здатен застосовувати методологію і прийоми 

комплексного аналізу та експертизи інвестиційних проектів за 

основними напрямами оцінки проектних рішень 

РНД 4 Здобувач демонструє вміння досліджувати основні критерії і 

методичні засади аналізу інвестиційної привабливості проектів; 

РНД 5 Здобувач здатен розуміти особливості складання та аналізу 

фінансового плану інвестиційного проекту; 

РНД 6 Здобувач демонструє вміння кількісно оцінити величину ступеню 

ризикованості інвестиційних проектів та  інвестиційних якостей 

фінансових інструментів. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів 

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН4 Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень 

РН6 Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень. 

РН111 Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації 

у різних сферах діяльності організації. 

РН12 Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1.Методологічні засади інвестиційного аналізу. Л.1, П.1 

Тема 2. Аналіз проектно-кошторисної документації. Л.2, П.2 

Тема 3. Аналіз техніко-економічного обґрунтування проекту. Л.3,4, П.3,4 

Тема 4. Бюджетування та аналіз грошових потоків інвестиційного проекту. 

Л.5, П.5 

Тема 5. Методи оцінювання інвестиційних проектів. Л.6, П.6 

Тема 6. Оцінювання інвестиційної привабливості проектів. Л.7, П.7 



Тема 7. Фінансово-інвестиційний аналіз суб’єктів господарювання. Л.8, П.8 

Тема 8. Урахування ризику і невизначеності інвестиційних проектів. Л.9,10, 

П.9,10 

Тема 9. Аналіз ринку фінансових інвестицій. Л.11, П.11 

Тема 10. Оцінювання інвестиційних якостей фінансових інструментів. Л.12, 

П.12 

Тема 11. Оцінювання стратегії фінансового інвестування. Л.13,14, П.13,14 

Тема 12. Аналіз інвестиційного портфеля. Л.15, П.15 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота:  

– мультимедійні презентації;  

– завдання аналітичного характеру;  

– розрахункові роботи;  

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання (кейси).  

НД 2. Самостійна робота  

8. Методи викладання, навчання 

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

демонстрації з використанням мультимедійного обладнання);  

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

практичних задач, підготовка аналітичних записок, стандартизовані тести, 

розрахункові роботи, презентації результатів виконаних завдань та 

досліджень);  

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

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань 

інвестиційного аналізу, що є основою для самостійного навчання здобувачів 

вищої освіти, а також сприяють розвитку в студентів критичного мислення 

через участь в дискусіях. Лекції доповнюються практичними заняттями, що 

надають студентам можливість застосовувати теоретичні знання на реальних 

прикладах. Практичні заняття сконструйовані з застосуванням методів 

практико-орієнтованого навчання, і передбачають розв’язок студентами 

кейсів на основі реальних даних компаній. Самостійне навчання сприяє 

підготовці до лекцій, практичних занять, а також роботи в невеликих групах 

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

виконання індивідуальних та групових ситуаційних вправ на практичних 

заняттях, участі в бізнес-іграх тощо.  

9. Методи та критерії оцінювання 

 

 

 

 

 



9.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе 

складання заходу 

підсумкового семестрового 

контролю 
2 

(незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – до заходу 

підсумкового семестрового 

контролю не допускається, 

необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 

1-34 

 

9. Форми оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною Аналіз 

інвестиційних проектів - екзамен.  

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

опитування, контрольна робота, захист результатів виконання 

індивідуальних робіт (кейсів), аналітично-розрахункова робота, опитування 

тощо.  

2. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни 

Аналіз інвестиційних проектів, наведено в таблиці 4 .  

Таблиця 4.  

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною 

дисципліною  

Аналіз інвестиційних проектів 

Найменування заходу 

поточного контролю 

(І траєкторія) 

Максимальна 

кількість балів 

за захід 

поточного 

контролю 

Найменування заходу 

поточного контролю 

(ІІ траєкторія) 

Максимальна 

кількість балів за 

захід поточного 

контролю 

Практичне заняття 1 2 Практичне заняття 1 2 

Практичне заняття 2 2 Практичне заняття 2 2 

Практичне заняття 3 2 Практичне заняття 3 2 

Практичне заняття 4 2 Практичне заняття 4 2 

Практичне заняття 5 2 Практичне заняття 5 2 

Практичне заняття 6 2 Контрольна робота 15 

Практичне заняття 7 2 Тестування 25 

Практичне заняття 8 2   

Практичне заняття 9 2   

Практичне заняття 10 2   



Практичне заняття 11 2   

Практичне заняття 12 2   

Практичне заняття 13 2   

Практичне заняття 14 2   

Практичне заняття 15 2   

Контрольна робота 1 10   

Контрольна робота 2 10   

Екзамен 50 Екзамен 50 

Всього 100 Всього 100 
 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни 

10.1 Засоби 

навчання 

ЗН1.Мультимедіа-тапроекційна апаратура. 

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

ЗН3.Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне 

та навчально- 

методичне 

забезпечення 

1. Боярко І. М., Гриценко Л. Л.Інвестиційний аналіз: 

Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2011. — 

400 с.. [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

:http://shron1.chtyvo.org.ua/Boiarko_Iryna/Investytsiinyi_a

naliz.pdf 

2. Кащена Н.Б. Інвестиційний аналіз : навч. посібник / 

Н.Б. Кащена. – Х. : ХДУХТ, 2018. – 244 с 

3. Кропельницька С.О., Цигилик І.І. А 64 Аналіз і 

розробка інвестиційних проектів: Навчальний посібник. 

– Київ: Центр навчальної літератури, 2008. – 174 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни 

Управління 

конкурентоспроможністю 

підприємства 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
Університет банківської справи 

Повна назва структурного підрозділу 

Черкаський навчально-науковий 

інститут, кафедра менеджменту та 

інформаційних технологій 

 

Полях К.В., викладач кафедри 

менеджменту та інформаційних 

технологій, Черкаський навчально- 

науковий інститут Університету 

банківської справи; 

Рівень вищої освіти Перший рівень вищої освіти 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 
15 тижнів протягом 6-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 

кредитів ЄКТС,180 годин, з яких 60 

годин становить контактна робота з 

викладачем (30 годин лекцій, 30 

годин практичних занять), 115 годин 

становить самостійна робота, 

атестація:екзамен 

Мова(и) викладання Українською мовою 

Викладач 

Полях К.В., викладач кафедри 

менеджменту та інформаційних 

технологій, Черкаський навчально- 

науковий інститут Університету 

банківської справи; 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Вибіркова навчальна дисципліна  

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 



Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів теоретичних знань, 

умінь та практичних навичок у галузі управління конкурентоспроможністю 

підприємства 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Модуль 1. 

Тема 1. Сучасні теорії конкуренції 

Конкуренція: сутність і види. Еволюція поглядів на конкуренцію. 

Конкуренція як рушійна сила ринку. Види конкурентної поведінки. Функції 

конкуренції як економічної категорії. Підходи до класифікаційних ознак  

економічної конкуренції. Прийоми цінової та нецінової конкуренції. 

Елементи механізму конкурентної боротьби. Конкуренція й підприємство. 

Стратегія конкуренції на основі прогнозування дій підприємств. 

Тема 2.Державна політика в сфері регулювання конкуренції 

Конкурентна політика держави та її елементи. Законодавче 

забезпечення конкурентної політики в Україні. Організаційне забезпечення 

конкурентної політики в Україні. Антимонопольний комітет України та його 

основні завдання. Основні порушення  антимонопольного законодавства. 

Системи антимонопольного регулювання. 

Тема 3. Конкурентне середовище підприємства 

Основні складові конкурентного середовища. Класифікація 

конкурентного середовища. Модель п'яти сил конкуренції в галузі. Рушійні 

сили ринку. Інтенсивність конкуренції. Фактори посилення конкуренції. 

Розподіл ринкових часток між конкурентами. Рентабельність ринку. 

Типологізація конкурентів. Схема аналізу профілю конкурента. Структура 

аналізу діяльності конкурентів. Аналіз товарної політики конкурента. Карта 

стратегічних груп. 

Тема 4. Визначення потенціалу конкурентоспроможності 

підприємства 
Загальна характеристика потенціалу підприємства. Структура 

потенціалу підприємства. Теоретичні основи формування потенціалу як 

інтегрованої економічної системи. Конкурентоспроможність потенціалу 

підприємства. Рівні конкурентоспроможності потенціалу підприємства. 

Організаційні засади інформаційної системи потенціалу підприємства 

Тема 5. Конкурентоспроможність товару та методи її оцінки 

Визначення конкурентоспроможності товару. Визначення міжнародної 

конкуренції товару. Фактори, чинники та критерії конкурентоспроможності 

товару. Методи оцінки конкурентоспроможності продукції. Якість товару – 

основний важіль забезпечення його конкурентоспроможності. Основні 

підходи до управління конкурентоспроможністю товару. Заходи щодо 

поліпшення якості товару (послуг) як чинник підвищення 



конкурентоспроможності товарів. 

Тема 6 . Формування конкурентних переваг підприємства 

Сутність та співвідношення понять «ринкові чинники успіху», 

«ключові компетенції», «конкурентні переваги». Властивості конкурентних 

переваг. Поняття конкурентної переваги. Конкурентна перевага й типові 

стратегії. Джерела конкурентної переваги. Фактори втримання конкурентних 

переваг. Сфери формування та реалізації конкурентних переваг. 

Тема 7. Методи забезпечення конкурентних переваг підприємства. 

Класифікація й сутність основних методів управління конкурентними 

перевагами. Методи аналізу конкурентних переваг (SWOT, GAP, LOTS, 

PIMS, «Мак-Кінзі»). Формування конкурентних переваг об'єктів на підставі 

їхньої ексклюзивної цінності. Аналіз конкурентоспроможності фірми за Ж.-

Ж. Ламбеном. 

Модуль 2. 

Тема 8. Технологія забезпечення конкурентних переваг 

підприємства 

Стратегії надбання конкурентної переваги (загальні стратегії 

конкуренції). Стратегічні показники, що впливають на вибір стратегії. 

Класифікація стратегій. Стратегії конкурентної поведінки підприємства. 

Напрямки і фактори досягнення конкурентних переваг низьких витрат. 

Аналіз потенціалу диференціації. Послідовність етапів розробки 

конкурентної стратегії фокусування. Стратегія забезпечення 

конкурентоспроможності як комплексна стратегія. Ситуаційне проектування 

конкурентної стратегії. Колесо стратегії конкуренції. Підтримка 

конкурентоздатності відповідно до стадії життєвого циклу конкурентної 

переваги.   

Тема 9. Управління конкурентоспроможністю підприємства 

Процес управління конкурентоспроможністю підприємства. Етапи і 

процедури процесу управління конкурентоспроможністю підприємства. 

Загальна блок-схема організаційно-економічного механізму системи 

управління конкурентоспроможністю підприємства. Чинники, що 

визначають рівень конкурентоспроможності підприємства. Методи оцінки 

рівня конкурентоспроможності підприємства. Системно-процесний підхід до 

управління конкурентоспроможністю підприємства. Специфічні особливості 

забезпечення конкурентоспроможності бізнес-організацій різних типів. 

Тема 10. Соціальна відповідальність і конкурентоспроможність 

підприємства. 

Концепція соціально-відповідальної конкурентоспроможності 

підприємства.  Визначення соціальних параметрів конкурентоспроможності. 

Доцільність впровадження принципів соціальної відповідальності. Модель 

соціально-орієнтованої конкурентоспроможності. Поняття «соціально-

конкурентний синтез» .Конкурентні переваги в умовах соціальної 

відповідальності підприємства. 

 



Тема 11. Розроблення і реалізація програм підвищення 

конкурентоспроможності. 

Концепція розробки та забезпечення реалізації програми підвищення 

конкурентоспроможності підприємства. Етапи розробки програми 

підвищення конкурентоспроможності. Програми підвищення 

конкурентоспроможності галузі та країни. Вітчизняний підхід до 

забезпечення конкурентоспроможності національної економіки. 

Міжнародний досвід реалізації програм підвищення 

конкурентоспроможності. 

Тема 12. Оцінювання ефективності сучасних моделей управління 

конкурентоспроможністю підприємства. 

Ідеологія менеджменту якості. Інструментарій управління якістю. 

Система управління якістю. Забезпечення ефективного функціонування 

системи управління якістю. Якість – всесвітнє поле конкуренції на порозі 

ХХІ століття. Новітні бізнес-моделі та конкурентоспроможність 

підприємства. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

зможе: 

РНД 1 Здобувач демонструє знання теорії конкуренції та розуміння 

об’єктивних законів і принципів її розвитку; 

РНД 2 Здобувач здатен ідентифікувати всі види конкурентних переваг, 

якими володіє підприємство, визначити ті, які мають бути 

досягнутими у майбутньому для поліпшення його 

конкурентоспроможності на ринку; 

РНДЗ Здобувач здатен економічно обґрунтувати та конкретизувати 

функції управління конкурентоспроможності підприємства; 

РНД 4 Здобувач демонструє вміння обґрунтувати та визначати різновид 

управління потенціалом підприємства задля його розвитку, 

підвищення конкурентоспроможності, вартості та ефективності; 

РНД 5 Здобувач здатен здійснювати вибір моделі та методики оцінки 

конкурентоспроможності товару і підприємства; 

РНД 6 Здобувач демонструє вміння кількісно оцінити величину ступеню 

інтенсивності конкуренції, здійснювати розрахунки щодо 

обґрунтування організаційно-технічних рішень, що спрямовані на 

підвищення якості продукції і продуктивності виробництва. 

РНД 7 Здобувач здатен застосовувати на практиці розрахунки, пов’язані з 

оцінюванням рівня конкуренції в галузі, визначити масштаби 

конкурентного галузевого середовища підприємства і оцінювати 



розстановку сил на ринку; 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів 

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН4 Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень 

РН5 Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації 

РН6 Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень. 

РН111 Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації 

у різних сферах діяльності організації. 

РН12 Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Сучасні теорії конкуренції Л.1, П.1 

Тема 2.Державна політика в сфері регулювання конкуренції Л.2, П.2 

Тема 3. Конкурентне середовище підприємства Л.3,4, П.3,4 

Тема 4. Визначення потенціалу конкурентоспроможності підприємства Л.5, 

П.5 

Тема 5 . Формування конкурентних переваг підприємства Л.6, П.6 

Тема 6. Методи забезпечення конкурентних переваг підприємства. Л.7, П.7 

Тема 7. Технологія забезпечення конкурентних переваг підприємства Л.8, П.8 

Тема 8. Конкурентоспроможність товару та методи її оцінки Л.9,10, П.9,10 

Тема 9. Управління конкурентоспроможністю підприємства Л.11, П.11 

Тема 10. Соціальна відповідальність і конкурентоспроможність підприємства 

Л.12, П.12 

Тема 11. Розроблення і реалізація програм підвищення 

конкурентоспроможності Л.13,14, П.13,14 

Тема 12. Оцінювання ефективності сучасних моделей управління 

конкурентоспроможністю підприємства Л.15, П.15 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота:  

– мультимедійні презентації;  

– завдання аналітичного характеру;  

– розрахункові роботи;  

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання (кейси).  

НД 2. Самостійна робота  



8. Методи викладання, навчання 

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

демонстрації з використанням мультимедійного обладнання);  

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

практичних задач, підготовка аналітичних записок, стандартизовані тести, 

розрахункові роботи, презентації результатів виконаних завдань та 

досліджень);  

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

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань 

логістичного менеджменту, що є основою для самостійного навчання 

здобувачів вищої освіти, а також сприяють розвитку в студентів критичного 

мислення через участь в дискусіях. Лекції доповнюються практичними 

заняттями, що надають студентам можливість застосовувати теоретичні 

знання на реальних прикладах. Практичні заняття сконструйовані з 

застосуванням методів практико-орієнтованого навчання, і передбачають 

розв’язок студентами кейсів на основі реальних даних компаній. Самостійне 

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

невеликих групах для підготовки презентацій, що будуть представлені іншим 

групам, та для виконання індивідуальних та групових ситуаційних вправ на 

практичних заняттях, участі в бізнес-іграх тощо.  

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе 

складання заходу 

підсумкового семестрового 

контролю 
2 

(незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – до заходу 

підсумкового семестрового 

контролю не допускається, 

необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 

1-34 

 

9. Форми оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною Управління 

конкурентоспроможністю підприємства - екзамен.  



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

опитування, контрольна робота, захист результатів виконання 

індивідуальних робіт (кейсів), аналітично-розрахункова робота, опитування 

тощо.  

2. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни 

Управління конкурентоспроможністю підприємства, наведено в таблиці 4.  

Таблиця 4.  

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною 

дисципліною  

Управління конкурентоспроможністю підприємства 

Найменування заходу 

поточного контролю 

(І траєкторія) 

Максимальна 

кількість балів 

за захід 

поточного 

контролю 

Найменування заходу 

поточного контролю 

(ІІ траєкторія) 

Максимальна 

кількість балів за 

захід поточного 

контролю 

Практичне заняття 1 2 Практичне заняття 1 2 

Практичне заняття 2 2 Практичне заняття 2 2 

Практичне заняття 3 2 Практичне заняття 3 2 

Практичне заняття 4 2 Практичне заняття 4 2 

Практичне заняття 5 2 Практичне заняття 5 2 

Практичне заняття 6 2 Контрольна робота 15 

Практичне заняття 7 2 Тестування 25 

Практичне заняття 8 2   

Практичне заняття 9 2   

Практичне заняття 10 2   

Практичне заняття 11 2   

Практичне заняття 12 2   

Практичне заняття 13 2   

Практичне заняття 14 2   

Практичне заняття 15 2   

Контрольна робота 1 10   

Контрольна робота 2 10   

Екзамен 50 Екзамен 50 

Всього 100 Всього 100 
 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни 

10.1 Засоби навчання 

ЗН1.Мультимедіа-тапроекційна апаратура. 

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

ЗН3.Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та 

навчально- методичне 

забезпечення 

1. Конкурентоспроможність підприємства: навч. 

посіб./Р. Л. Лупак, Т. Г. Васильців. – Львів : 

Видавництво ЛКА, 2016. – 484 с. 

2. Аналіз і діaгностика фінaнсово-господарської 

діяльнoстіпідприємства: підручник / А.Д. Шеремет. 

- 2-е вид., Доп. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 374 с. 

3. Аналіз і діагностика фінансово-господарської 



діяльності підприємства [Текст]: навчальний 

посібник. / Т.Б. Бердникова. – М .: ИНФРА-М, 2018. 

– 214 с. 

4. Теоретичні, методологічні та практичні аспекти 

конкурентоспроможності підприємств: монографія / 

за загальною редакцією професора О.Г. Янкового. – 

Одеса, Атлант, 2017. – 514 с.   

 

 



СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ФІНАНСИ (РІВЕНЬ В – УПРАВЛІННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯМ)» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Фінанси (рівень В – Управління 

ціноутворенням) 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
Університет банківської справи 

Повна назва структурного підрозділу Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра менеджменту та інформаційних 

технологій 

Розробники Гаряга Леся Олегівна, кандидат 

економічних наук, доцент, доцент 

кафедри менеджменту та інформаційних 

технологій 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої 

освіти, НРК – 7 рівень, QF-LLL – 6 рівень, 

FQ-EHEA – перший цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

15 тижнів протягом 6-го семестру 

 

Обсяг навчальної дисципліни Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин 

становить контактна робота з викладачем 

(30 годин лекцій, 30 годин практичних 

занять), 2 години підготовка та захист 

індивідуальної роботи, 118 годин 

становить самостійна робот, атестація: 

екзамен 

Мова викладання Українська 

Викладач Гаряга Леся Олегівна, кандидат 

економічних наук, доцент, доцент 

кафедри менеджменту та інформаційних 

технологій 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Вибіркова 

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 



3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів теоретичних знань та 

практичних навиків щодо ціноутворення та розробки цінової політики. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1 «Теоретичні основи ціноутворення» 

Тема 1. Теоретичні основи ціноутворення 

Основні теорії ціноутворення: трудової вартості, витрат виробника, трьох 

чинників, граничної корисності, неокласична теорія. Основні принципи цінової 

політики. Типи ринку та їх вплив на формування цін. Формування цін залежно від 

типу ринку: досконалої конкуренції, монополії, монополістичної конкуренції, 

олігополії. Ціноутворення і асортиментна політика підприємства. Ціноутворення і 

стимулювання продаж. Особливості ціноутворення на фінансові продукти. 

Тема 2. Особливості дослідження ринкової кон’юнктури у ціноутворенні 

Загальногосподарська кон’юнктура та кон’юнктура окремих галузей 

економіки чи окремих товарних ринків, їх характерні ознаки. Циклічні та 

нециклічні чинники, що впливають на розвиток кон’юнктури ринку. Окремі 

показники кон’юнктури ринку: платоспроможний попит населення на відповідні 

товари, обсяг виробництва і реалізації продукції, портфель замовлень на відповідні 

товари, рівень використання виробничих потужностей, ринкова ціна, показники 

міжнародної торгівлі, прибутковість діяльності фірм-продуцентів, умови 

кредитування, інвестиційна активність тощо. 

Загальне поняття еластичності. Закон попиту. Сутність закону попиту. Крива 

ринкового попиту. Закон ринкової пропозиції. Крива ринкової пропозиції. 

Взаємодія попиту та пропозиції. Рівновага на ринку. Порушення балансу на ринку. 

Ступінь реакції споживачів на зміну ціни. Види еластичності попиту (цінова 

еластичність, перехресна цінова еластичність, еластичність попиту за доходом). 

Реакція покупців на зміни ціни на товар. Графічне відображення і характеристика 

еластичного та нееластичного попиту. 

Тема 3. Класифікація та функції цін 

Система цін. Види цін за ступенем врахування в них витрат і прибутку: оптові 

та роздрібні ціни. Види цін і тарифів залежно від ступеня самостійності 

підприємств: вільні ціни, договірні (контрактні) ціни, регульовані ціни, фіксовані 

ціни. Види цін у контрактах купівлі-продажу: тверді ціни, ціни із наступною 

фіксацією, ковзні ціни. Ціни зовнішнього і внутрішнього ринку. Види цін залежно 

від регіону реалізації: єдині ціни (загальнодержавні), регіональні ціни, зональні 

ціни, поясні ціни. Види цін за часом їх дії: постійні ціни, тимчасові ціни та разові 

ціни. Види цін залежно від врахування в них транспортних витрат: ціни «франко». 

Функції ціни. Обліково-інформаційна, стимулююча, балансуюча функція ціни та їх 

взаємозв’язок. Функція ціни як засіб раціонального розміщення виробництва. 

Тема 4. Склад ціни та формування її елементів 

Склад ціни та її елементи. Структура ціни. Роль витрат у формуванні ціни.. Методи 

обліку витрат у ціноутворенні: повних витрат, прямих витрат, нормативний метод. 

Маржинальний дохід. Методи визначення прибутку в ціні (нормативний та 

залишковий). Граничні та розрахункові нормативи рентабельності. Формування в 

ціні товарних податків (акцизний збір, податок на додану вартість, посередницько-

збутові та торговельні надбавки). Умови застосування торгово-посередницьких 



знижок. 

Тема 5. Роль витрат у формуванні ціни 

Сутність та класифікація витрат. Собівартість продукції. Роль витрат у 

формуванні ціни. Підходи до визначення витрат (бухгалтерський, економічний) 

Класифікація витрат. Змінні витрати. Постійні витрати. Загальні (валові, сукупні) 

витрати підприємства. Середні витрати. Основні і накладні витрати. Витрати за 

способом віднесення на собівартість продукції. Витрати на продукцію. Витрати 

періоду. Витрати, що не включаються до собівартості реалізованої продукції 

(адміністративні витрати, витрати на збут, інші витрати). Формування витрат в 

умовах досконалої конкуренції. 

Тема 6. Фактори ринкового ціноутворення 

Зовнішні та внутрішні чинники, що впливають на ціноутворення. Життєвий 

цикл товару та особливості ціноутворення на різних його етапах. Чинники, що 

визначають цінову чутливість споживачів. Ефект унікальності. Ефект витрат на 

зміну товарної марки. Ефект оцінки якості товару через його ціну. Ефект вагомості 

кінцевого результату. Міра «справедливості» ціни. Ефект створення запасів. Ефект 

поділу витрат на купівлю. Ефект високої ціни товару. Ефект ускладнення 

порівнянь. Ефект існування товарів-замінників. 

Змістовий модуль 2 «Розробка цінової стратегії» 

Тема 7. Методи ринкового ціноутворення 

Витратні методи ціноутворення: повних витрат, надбавок, беззбитковості, 

цільового прибутку. Методи, що спираються на конкуренцію: лідера, питома ціна, 

параметричні індекси якості. Особливості визначення цін на продукцію виробничо-

технічного призначення. Метод тендерного ціноутворення та сфери його 

застосування. Індиферентна ціна. 

Тема 8. Процедура прийняття рішень щодо визначення ціни 

Методика розрахунку ціни. Тактичні рішення з ціноутворення. Типи знижок 

та особливості розрахунку цін зі знижками. Формування ціни з урахуванням 

конкуренції. Цінові фактори вибору конкурентної стратегії. Ціноутворення в 

рамках товарної номенклатури. Форми коригування цін: знижки; політика 

неокруглених цін; цінове стимулювання збуту. Психологічне сприйняття ціни. 

Основні види знижок: за великий обсяг закупок; за несезонну покупку; за 

прискорення оплати; для заохочення продаж нового товару; при комплексній 

закупці товару; для “вірних” чи престижних покупців; залікові знижки; експортні; 

функціональні; клубні; фінальні; складні; приховані; негативні знижки тощо. 

Особливості розрахунку цін зі знижками. Форми цінового стимулювання збуту: 

ціни спеціальних заходів, кредитування, психологічна модифікація цін, купони; 

зразки, премії, комплекти (упаковки) за пільговими цінами, проведення уцінок. 

Тема 9. Цінова політика підприємства 

Цінова політика підприємства та її основні цілі. Аналіз умов беззбитковості. 

Визначення мінімальної зміни обсягу реалізації за умови зміни самої ціни. Цінова 

стратегія підприємства та її види: низьких цін, високих цін, нейтрального 

ціноутворення. Диференційне та асортиментне ціноутворення. Система цінових 

знижок: кількісні, цінові, за швидкість платежу, сезонні, дилерські та інші види 

знижок. 

Тема 10. Стратегії ціноутворення 

Сутність цінової стратегії фірми. Основні елементи і етапи процесу 

розроблення цінової стратегії. Класифікація цінових стратегій. Основні стратегії 



ціноутворення: преміальне ціноутворення; стратегія ступінчастих премій; цінового 

прориву; нейтральна стратегія ціноутворення; стратегія цінового лідера; 

наслідування лідера; стратегія зняття вершків, стратегія ціни проникнення, 

стратегія середньоринкових цін, стратегія стабільних цін, стратегія ковзної 

падаючої ціни, стратегія конкурентних цін, стратегія цін масових закупівель, 

стратегія ініціативної зміни ціни, стратегія диференціації цін на взаємозалежні 

товари, стратегія цінових ліній, стратегія цінової дискримінації, стратегія 

неокругленої ціни, стратегія «чесної ціни». Цінові стратегії для спеціальних 

структур витрат і попиту: пікове ціноутворення, перехресне субсидування. Цінові 

стратегії на ринку з інтенсивною ціновою конкуренцією: цінова збалансованість, 

заохочення вірності продукції, рандомізоване ціноутворення. Стратегії зниження та 

підвищення цін. 

Тема 11. Державне регулювання процесів ціноутворення 

Цінова політика держави та її основні цілі. Основні форми втручання 

держави у процес ціноутворення: прямі та непрямі методи. Методи прямого 

регулювання процесів ціноутворення: встановлення фіксованих (граничних) цін; 

встановлення регульованих (мінімальних та максимальних) цін; встановлення 

дотацій виробникам окремих видів товарів; нормування окремих співвідношень у 

межах цінової структури (матеріальних витрат, заробітної плати, рівня 

рентабельності тощо). Непрямі (економічні) методи регулювання процесів 

ціноутворення: насичення ринку споживчими товарами; надання податкових пільг; 

система кредитування підприємств; суворе дотримання чинного антимонопольного 

законодавства; державна інвестиційна політика; виважена імпортно-експортна та 

митна політика; державне замовлення. Система органів ціноутворення, їхні 

завдання та функції. Державне регулювання цін монопольних утворень. ЗУ «Про 

ціни і ціноутворення». 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Здобувач демонструє знання теорій, особливостей, факторів, 

методів, стратегій та державного регулювання процесів ринкового 

ціноутворення. 

РНД 2 Здобувач розробляє цінову політику підприємства та аналізує 

стратегії ціноутворення. 

РНД 3 Здобувач демонструє навички виявлення проблем цінової політики 

підприємства та обґрунтування управлінських рішень. 

РНД 4 Здобувач демонструє здатність визначати фактори ринкового 

ціноутворення з урахуванням соціальної відповідальності. 

РНД 5 Здобувач демонструє навички самостійної роботи та гнучкого 

мислення у процесі прийняття рішень щодо визначення ціни. 

РНД 6 Здобувач демонструє знання ролі витрат у формуванні ціни та 

здійснює їх оцінку в умовах досконалої конкуренції. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  



Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН3 Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, 

сучасних концепцій лідерства. 

РН4 Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень. 

РН15 Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та 

громадсько-свідомо, на основі етичних міркувань (мотивів), повагу 

до різноманітності та міжкультурності. 

РН16 Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Теоретичні основи ціноутворення. Л.1, ПР.1. 

Тема 2. Особливості дослідження ринкової кон’юнктури у ціноутворенні. Л.2-3, 

ПР.2-3. 

Тема 3. Класифікація та функції цін. Л.4, ПР.4. 

Тема 4. Склад ціни та формування її елементів. Л.5, ПР.5. 

Тема 5. Роль витрат у формуванні ціни. Л.6-7, ПР.6-7. 

Тема 6. Фактори ринкового ціноутворення. Л.8-9, ПР.8-9. 

Тема 7. Методи ринкового ціноутворення. Л.10, ПР.10. 

Тема 8. Процедура прийняття рішень щодо визначення ціни. Л.11, ПР.11. 

Тема 9. Цінова політика підприємства. Л.12, ПР.12. 

Тема 10. Стратегії ціноутворення. Л.13-14, ПР.13-14. 

Тема 11. Державне регулювання процесів ціноутворення. Л.15, ПР.15. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– вирішення задач; 

– контрольні роботи; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

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

використанням мультимедійного обладнання); 

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

підготовка аналітичних записок, презентація досліджень);  

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

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань ціноутворення, 

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

сприяють розвитку в студентів критичного мислення через участь у дискусіях. 

Лекції доповнюються практичними заняттями, що надають студентам можливість 



застосовувати теоретичні знання на реальних прикладах. Практичні заняття 

сконструйовані з застосуванням методів практико-орієнтованого навчання, і 

передбачають розв’язок студентами практичних задач, ситуаційних завдань на 

основі реальних даних щодо формування цін. Самостійне навчання сприяє 

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

невеликих групах для підготовки презентацій, та для виконання індивідуальних та 

групових ситуаційних вправ на практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

A Відмінно 5 (відмінно) 90-100 

B 
Добре 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
Задовільно 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX Незадовільно – 

можливе складання 

заходу підсумкового 

семестрового контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F Незадовільно – до 

заходу підсумкового 

семестрового контролю 

не допускається, 

необхідний повторний 

курс з навчальної 

дисципліни 

1-34 

 

9.2. Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Фінанси (рівень В – 

Управління ціноутворенням)» – екзамен. 

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

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

ситуаційних завдань, контрольних робіт, презентація та захист індивідуальної  

роботи.  

6. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни 

«Фінанси (рівень В – Управління ціноутворенням)», наведено в таблиці. 

Таблиця 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною 

«Фінанси (рівень В – Управління ціноутворенням)» та їх оцінювання 

Найменування заходу 

поточного контролю 

(І траєкторія) 

Максимальна 

кількість балів за 

захід поточного 

контролю 

Найменування заходу 

поточного контролю 

(ІІ траєкторія) 

Максимальна 

кількість балів за 

захід поточного 

контролю 

Практичне заняття 1 2 Практичне заняття 1 5 

Практичне заняття 2 2 Практичне заняття 2 5 



Практичне заняття 3 2 Практичне заняття 3 5 

Практичне заняття 4 2 Практичне заняття 4 5 

Практичне заняття 5 2 Практичне заняття 5 5 

Практичне заняття 6 2 Практичне заняття 6 5 

Практичне заняття 7 2 Аналітично- 

розрахункова робота 

10 

Практичне заняття 8 2 Індивідуальна робота  10 

Практичне заняття 9 2   

Практичне заняття 10 2   

Практичне заняття 11 2   

Практичне заняття 12 2   

Практичне заняття 13 2   

Практичне заняття 14 2   

Практичне заняття 15 2   

Індивідуальна робота 1 10   

Індивідуальна робота 2 10   

Екзамен 50 Екзамен 50 

Всього 100 Всього 100 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1. Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп’ютери, комп’ютерні системи та 

мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2. Інформаційне та навчально-

методичне забезпечення 

1. Літвінов Ю.І. Ціноутворення в умовах 

ринку: навч. посіб. / Ю.І. Літвінов. – К.: ЦУЛ, 

2017. – 400 с. 

2. Мазур О.Є Ринкове ціноутворення: навч. 

посіб. / О.Є. Мазур. – К.: ЦУЛ, 2012. – 480 с. 

3. Агєєв Є.Я. Ціноутворення: теорія та 

практикум: навч. посіб. / Є.Я. Агєєв, 

Т.В. Шахматова, С.В. Піча. – Львів: Новий 

світ-2000, 2012. – 376 с. 

4. Ціноутворення: навч. посіб. / Д.І. Рижмань, 

Г.Я. Віннічук, І.М. Криворучко, В.М. 

Пилявець. – К.: Аграрна освіта, 2011. – 313 с. 

5. Основи ціноутворення: навч. посіб. / 

Н.І. Верхоглядова, С.Б. Ільіна, Н.А. 

Іваннікова, та ін. – К. : Кондор, 2007. – 252 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ФІНАНСИ (РІВЕНЬ В – ЦІНОВА ПОЛІТИКА ТА УПРАВЛІННЯ 

ВИТРАТАМИ)» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Фінанси (рівень В – Цінова політика та 

управління витратами) 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
Університет банківської справи 

Повна назва структурного 

підрозділу 

Черкаський навчально-науковий 

інститут, кафедра менеджменту та 

інформаційних технологій 

Розробники Гаряга Леся Олегівна, кандидат 

економічних наук, доцент, доцент 

кафедри менеджменту та 

інформаційних технологій 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої 

освіти, НРК – 7 рівень, QF-LLL – 6 

рівень, FQ-EHEA – перший цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

15 тижнів протягом 6-го семестру 

 

Обсяг навчальної дисципліни Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин 

становить контактна робота з 

викладачем (30 годин лекцій, 30 годин 

практичних занять), 2 години 

підготовка та захист індивідуальної 

роботи, 118 годин становить 

самостійна робот, атестація: екзамен 

Мова викладання Українська 

Викладач Гаряга Леся Олегівна, кандидат 

економічних наук, доцент, доцент 

кафедри менеджменту та 

інформаційних технологій 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Вибіркова 

Передумови для вивчення 

дисципліни 
Передумови відсутні 



Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів теоретичних знань 

та практичних навиків щодо управління витратами та розробки цінової 

політики. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1 «Управління витратами» 

Тема 1. Загальна характеристика витрат 

Характеристика витрат. Сутність та роль витрат у функціонуванні 

підприємства. Класифікація витрат і її практичне значення. Структура витрат 

і фактори, що її визначають. Функціональний аспект системи управління 

витратами. 

Тема 2. Формування витрат за місцями і центрами відповідальності 

Формування витрат за місцями і центрами відповідальності. Місця 

формування витрат і центрів відповідальності. Кошториси центрів 

відповідальності та підприємства в цілому. Розподіл витрат допоміжних та 

обслуговуючих підрозділів при складанні кошторисів. Формування планових 

і фактичних витрат. Методи формування витрат. Витрати як база ціни і 

фактор прибутковості. 

Тема 3. Основи обчислення собівартості окремих послуг 

Методичні основи обчислення собівартості окремих виробів. Роль і 

методи калькуляції. Особливості калькуляції в одно- і багатопродуктовому 

виробництвах. Калькуляція у комплексних (сумісних) виробництвах. 

Прогнозування собівартості продукції на етапах її розробки та освоєння 

виробництва. 

Тема 4. Контроль витрат і стимулювання економії ресурсів 

Облік і звітність як елементи контролю витрат. Методи контролю 

витрат. Стимулювання економії ресурсів. Види контролю витрат. 

Оцінювання роботи підрозділів – центрів витрат. Система контролю витрат 

на основі їх нормування (стандартизації). Внутрішні резерви зниження 

витрат та стимулювання економії ресурсів. 

Тема 5. Аналіз системи «Витрати – випуск – прибуток» 

Система «Витрати – випуск – прибуток» як інструмент обґрунтування 

виробничо-збутових рішень. Сутність і передумови аналізу системи 

«витративипуск прибуток» (ВВП). Аналіз рівноваги та безпеки операційної 

діяльності. Залежність прибутку від операційної активності та структури 

витрат. 

 

Тема 6. Мінімізація витрат на виробничі запаси 

Оптимізація запасів та інтервалів поставки матеріалів. Оцінка руху 



виробничих запасів та його вплив на собівартість продукції. Сутність і форми 

адаптації операційної системи. Обґрунтування форми забезпечення 

операційної системи устаткуванням. 

Змістовий модуль 2 «Цінова політика» 

Тема 7. Концепція ціноутворення 

Концепції ціноутворення в економічній теорії. Концепція ціноутворення 

в теорії маркетингу. Маркетингова цінова політика. Маркетингова стратегія 

ціноутворення. Маркетингова тактика ціноутворення. Принципи, види 

ціноутворення та функції ціни, Принципи та види ціноутворення, функції 

ціни. 

Тема 8. Система цін 

Склад і структура ціни. Класифікація цін. Ступінь і спосіб державного 

регулювання ціни. Внутрішньофірмові ціни. Порядок відшкодування 

транспортних видатків (ціни Інкотермс). Види знижок. 

Тема 9. Чинники та методи ціноутворення 

Алгоритм і класифікація чинників ціноутворення. Алгоритм 

встановлення кінцевої ціни підприємства. Основні чинники ціноутворення. 

Взаємозв’язок прямих і непрямих витрат з постійними та змінними. Попит. 

Ціни конкурентів. 

Тема 10. Маркетингова стратегія ціноутворення 

Класифікація цінових стратегій. Цінове сегментування ринку. Методи 

аналізу цінової динаміки. Класифікація методів ціноутворення. Витратні 

методи. Ринкові методи. Метод розрахунку економічної цінності товару. 

Метод оцінки максимально прийнятної ціни. Метод слідування за ринковими 

цінами. Метод слідування за лідером. Метод змагання. Нормативно-

параметричні методи. Метод найменших квадратів і оцінка кривої попиту. 

Похідна і оцінка еластичності попиту від ціни. Ціна і оптимізація прибутку. 

Тема 11. Цінові ризики 

Місце цінових ризиків в системі господарських ризиків. Класифікація 

господарських ризиків. Методи оцінки цінових ризиків. Класифікація 

методів оцінки цінових ризиків. Управління ціновими ризиками. Запобігання 

можливості виникнення цінових ризиків. Пристосування до можливості 

виникнення цінового ризику. Оптимізація або зниження ступеня негативного 

впливу цінового ризику. 

Тема 12. Ціноутворення у сфері послуг 

Характеристика сфери послуг. Класифікація сервісу. Методи ціноутворення 

на ринку послуг. Особливості ціноутворення на види послуг. Ціноутворення 

на туристичні послуги. Ціноутворення на медичні послуги. Ціноутворення на 

послуги громадського харчування. Формування ціни бренду. 

Монокритеріальні методи формування ціни бренда. Мультикритеріальні 

методи формування ціни бренда. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 



зможе: 

РНД 1 Студент демонструє знання основ процесу управління витратами 

та формування цінової політики. 

РНД 2 Студент розробляє маркетингову стратегію ціноутворення 

підприємства. 

РНД 3 Студент створює нову ідею або ж пропозицію альтернативних 

шляхів розв’язання проблем ціноутворення та мінімізації витрат. 

РНД 4 Студент уміє аналізувати систему «витрати – випуск – прибуток». 

РНД 5 Студент засвоює теоретичні і практичні положення з формування 

витрат за місцями і центрами відповідальності. 

РНД 6 Студент здійснює оцінку цінових ризиків, розв’язує проблемні 

ситуації; здійснює самоконтроль своїх знань. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН3 Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, 

сучасних концепцій лідерства. 

РН4 Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень. 

РН15 Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та 

громадсько-свідомо, на основі етичних міркувань (мотивів), 

повагу до різноманітності та міжкультурності. 

РН16 Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Загальна характеристика витрат. Л.1, ПР.1. 

Тема 2. Формування витрат за місцями і центрами відповідальності. Л.2-3, 

ПР.2-3. 

Тема 3. Основи обчислення собівартості окремих послуг. Л.4, ПР.4. 

Тема 4. Контроль витрат і стимулювання економії ресурсів. Л.5, ПР.5. 

Тема 5. Аналіз системи «Витрати – випуск – прибуток». Л.6, ПР.6. 

Тема 6. Мінімізація витрат на виробничі запаси. Л.7, ПР.7. 

Тема 7. Концепція ціноутворення. Л.8-9, ПР.8-9. 

Тема 8. Система цін. Л.10, ПР.10. 

Тема 9. Чинники та методи ціноутворення. Л.11, ПР.11. 

Тема 10. Маркетингова стратегія ціноутворення. Л.12-13, ПР.12-13. 



Тема 11. Цінові ризики. Л.14, ПР.14. 

Тема 12. Ціноутворення у сфері послуг. Л.15, ПР.15. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– вирішення задач; 

– контрольні роботи; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8. Методи викладання, навчання 

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

демонстрації з використанням мультимедійного обладнання); 

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

вправ, підготовка аналітичних записок, презентація досліджень);  

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

тестування).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань 

управління витратами та ціноутворення, що є основою для самостійного 

навчання здобувачів вищої освіти, а також сприяють розвитку в студентів 

критичного мислення через участь у дискусіях. Лекції доповнюються 

практичними заняттями, що надають студентам можливість застосовувати 

теоретичні знання на реальних прикладах. Практичні заняття сконструйовані 

з застосуванням методів практико-орієнтованого навчання, і передбачають 

розв’язок студентами практичних задач, ситуаційних завдань на основі 

реальних даних щодо формування цін та управління витратами. Самостійне 

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

індивідуально та в невеликих групах для підготовки презентацій, та для 

виконання індивідуальних та групових ситуаційних вправ на практичних 

заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

A Відмінно 5 (відмінно) 90-100 

B 
Добре 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
Задовільно 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX Незадовільно – 

можливе складання 

заходу підсумкового 

2 (незадовільно) 

35-59 



семестрового контролю 

F Незадовільно – до 

заходу підсумкового 

семестрового контролю 

не допускається, 

необхідний повторний 

курс з навчальної 

дисципліни 

1-34 

 

9.2. Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Фінанси (рівень 

В – Цінова політика та управління витратами)» – екзамен. 

1. Форми поточного контролю під час навчальних занять: участь у 

обговоренні питань, які виносяться на практичні заняття, виконання задач, 

тестових, ситуаційних завдань, контрольних робіт, презентація та захист 

індивідуальної  роботи.  

2. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни 

«Фінанси (рівень В – Цінова політика та управління витратами)», наведено в 

таблиці 4. 

Таблиця 4. 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною 

«Фінанси (рівень В – Цінова політика та управління витратами)» та їх 

оцінювання 

Найменування заходу 

поточного контролю 

(І траєкторія) 

Максимальна 

кількість балів за 

захід поточного 

контролю 

Найменування заходу 

поточного контролю 

(ІІ траєкторія) 

Максимальна 

кількість балів за 

захід поточного 

контролю 

Практичне заняття 1 2 Практичне заняття 1 2 

Практичне заняття 2 2 Практичне заняття 2 2 

Практичне заняття 3 2 Практичне заняття 3 2 

Практичне заняття 4 2 Практичне заняття 4 2 

Практичне заняття 5 2 Практичне заняття 5 2 

Практичне заняття 6 2 Практичне заняття 6 2 

Практичне заняття 7 2 Практичне заняття 7 2 

Практичне заняття 8 2 Практичне заняття 8 2 

Практичне заняття 9 2 Практичне заняття 9 2 

Практичне заняття 10 2 Практичне заняття 10 2 

Практичне заняття 11 2 Контрольна робота 10 

Практичне заняття 12 2 Індивідуальна робота  10 

Практичне заняття 13 2 Тестування 10 

Практичне заняття 14 2   

Практичне заняття 15 2   

Індивідуальна робота 1 10   

Індивідуальна робота 2 10   

Екзамен 50 Екзамен 50 

Всього 100 Всього 100 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  



10.1. Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна 

апаратура. 

ЗН2. Комп’ютери, комп’ютерні системи та 

мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2. Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

1. Чорна М.В. Управління витратами : 

навч. посіб. / М.В. Чорна, П.В. Смірнова, 

Р.М. Бугріменко, 2017. – 166 с. 

2. Кузьмін О.Є. Управління витратами на 

підприємствах : навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, 

О.Г. Мельник, У.І. Когут. – Львів: 

Видавництво Львівської політехніки, 2014. 

– 244 с. 

3. Данилко В.К. Управління витратами : 

навч. посіб. / В.К. Данилко, О.М. 

Кушніренко, К.С. Марченко. – К.: 

Каравела, 2012. – 216 с. 

4. Літвінов Ю.І. Ціноутворення в умовах 

ринку: навч. посіб. / Ю.І. Літвінов. – К.: 

ЦУЛ, 2017. – 400 с. 

5. Агєєв Є.Я. Ціноутворення: теорія та 

практикум: навч. посіб. / Є.Я. Агєєв, 

Т.В. Шахматова, С.В. Піча. – Львів: Новий 

світ-2000, 2012. – 376 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 курс 

 СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«МАКРОЕКОНОМІКА ТА МІКРОЕКОНОМІКА  

(РІВЕНЬ С – ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ)» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Макроекономіка та мікроекономіка  

(Рівень С – Історія економіки та 

економічної думки) 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
Університет банківської справи 

Повна назва структурного 

підрозділу 

Черкаський навчально-науковий 

інститут, кафедра менеджменту та 

інформаційних технологій 

Розробники Гаряга Леся Олегівна, кандидат 

економічних наук, доцент, доцент 

кафедри менеджменту та 

інформаційних технологій 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої 

освіти, НРК – 7 рівень, QF-LLL – 6 

рівень, FQ-EHEA – перший цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

15 тижнів протягом 7-го семестру 

 

Обсяг навчальної дисципліни Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин 

становить контактна робота з 

викладачем (30 годин лекцій, 30 годин 

практичних занять), 2 години 

підготовка та захист індивідуальної 

роботи, 118 годин становить 

самостійна робот, атестація: залік 

Мова викладання Українська 

Викладач Гаряга Леся Олегівна, кандидат 

економічних наук, доцент, доцент 

кафедри менеджменту та 

інформаційних технологій 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Вибіркова  



Передумови для вивчення 

дисципліни 
Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування знань про історичний розвиток 

господарств та економічної думки для розуміння генезису та 

закономірностей функціонування економічних систем. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1 «Історія економіки та економічної думки з 

епохи ранніх цивілізацій до промислових переворотів, становлення 

капіталізму» 

Тема 1. Предмет і метод історії економіки та економічної думки 

Предмет та об’єкти історії економіки та економічної думки. Завдання 

вивчення дисципліни. Методи пізнання. Загальнонаукові методи пізнання.  

Спеціальні (конкретні) методи пізнання. Періодизація історії економіки та 

економічної думки. Формаційний підхід. Загальноцивілізаційний підхід. 

Меркантилізм. Фізіократи. Класична політична економія. Марксизм. 

Маржиналізм. Кейнсіанство. Неокласична політекономія. Неолібералізм. 

Інституціоналізм. Монетарізм. Сучасні економічні теорії: неокейнсіанство, 

посткенсіанство, неоінституціоналізм.  

Тема 2. Господарство первісного суспільства та його еволюція на 

етапі ранніх цивілізацій 

Основні етапи господарської еволюції первісного суспільства, їхня 

характеристика. Палеоліт. «Палеолітична революція». Рід. Мезоліт. Неоліт. 

«Неолітична революція». Община – головна господарська форма первісної 

доби. Стадії розвитку общини. Патріархальний шлюб. «Етнополітична 

революція». Держава. Бронзовий вік. Залізний вік. Зародження ремесла. 

Початок металургії. Виникнення городищ. Товарне виробництво. Східне 

рабство. Господарство Стародавнього Єгипту. Господарство Месопотамії, 

Стародавньої Індії, Китаю. Економічна думка Стародавнього Сходу: 

«Артхашастара». Конфуціанство. Трактат «Гуань-цзи».  

Тема 3. Особливості господарського розвитку та економічної думки 

періоду формування світових цивілізацій (VІІІ ст. до н.е. – V ст. н.е.) 

Головні риси економічної історії Стародавньої Греції. Іригаційне 

землеробство. Розвиток ремесла, торгівлі. Колонізація земель. Класичне 

рабство. Занепад Стародавньої Греції. Етапи розвитку Римської держави. 

Воєнізація господарського життя і побуту римлян. Патріархальне рабство.  

Економічна стагнація часів Імперії. Занепад Римської імперії. Економічні 

вчення античної Греції. Ксенофонт. Платон. Аристотель. Ойкономія. 



Хремастика. Економічні вчення античного риму. Варрон. Катон.  

Тема 4. Господарство та економічна думка суспільств Європейської 

цивілізації в період середньовіччя (V – ХV ст.) 

Характерні та загальні риси еволюції феодального господарювання. 

Форми феодального землеволодіння. Особливості економічного розвитку 

Англії, Франції, Німеччини у середньовіччя. Наслідки феодального 

господарювання. Середньовічне ремесло, значення його цехової організації. 

Виникнення мануфактур. Розвиток внутрішньої та зовнішньої торгівлі. 

Гроші, роль міста у становленні ринку. Економічні погляди раннього 

середньовіччя. Ібн-Хальдун. Схоластика. Фома Аквінський. Соціальні утопії 

пізнього середньовіччя. Томас Мор. Томмазо Кампанелла.  Виникнення та 

розвиток економічної думки в Київській Русі. «Руська правда». 

Тема 5. Формування передумов ринкової економіки в країнах 

Європейської цивілізації (ХVІ – перша половина ХVІІ ст.) 

Передумови Великих географічних відкриттів. Наукові та технічні 

досягнення. Найважливіші географічні відкриття кінця XV–XVI ст. 

Економічні наслідки Великих географічних відкриттів. Становлення 

світового ринку, зміни в напрямках торгівельних зв’язків. «Революція цін», її 

причини та наслідки. Створення колоніальної системи. Первісне 

нагромадження капіталу, його джерела, методи та результати. Буржуазні 

революції в Європі та США, їхні економічні та фінансові програми. Розпад 

феодальних відносин. Меркантилізм як економічна політика. Французький і 

англійський меркантилізм. В. Стафорд. Т. Ман. А.Монкретьєн. Ж. Кольбер. 

Меркантилізм в Росії: Є. Еразм, І. Посошков, П. Ордин-Нащокин.  

Тема 6. Розвиток ринкового господарства в період становлення 

національних держав (друга половина ХVІІ – перша половина ХІХ ст.) 

Передумови промислової революції (зміни у засобах праці). 

Промисловий переворот. Промислові перевороти в Англії, США, Франції, 

Німеччині. Роль промислового перевороту в розвитку продуктивних сил. 

Зародження класичної політичної економіки. Економічні погляди В. Петті і 

П. Буагільбера. Школа фізіократів. Економічна система А. Сміта. 

Особливості економічних поглядів зрілої класичної політекономії. Д. 

Рікардо. Зародження історичної школи Німеччини. Ф. Ліст. Реформізм в 

пізній класичній політекономії. Ж. Сісмонді. П. Прудон. Прагматизм пізньої 

класики. Т. Мальтус. Ж. Сей. Дж. Міль. Апологетизм пізньої класичної 

політекономії. Н. Сеніор. Ф. Бастіа. Г. Кері. Розвиток політичної економії в 

Україні у середині ХІХ ст.  

Тема 7. Ринкове господарство країн Європейської цивілізації в 

період монополістичної конкуренції ( друга половина ХІХ – початок ХХ 

ст.) 

Прогрес світової науки, техніки та технології виробництва. Структурні 

зміни в економіці окремих країн та продуктивних сил світу. Формування 

світового ринку. Економіка Англії, Франції, Німеччини на межі ХІХ – ХХ 

століть. Передумови створення монополій. Перетворення США у провідну 



індустріальну державу світу. Економічні причини першої світової війни. 

Передумови виникнення маржиналізму і неокласичної теорії. К. Менгер. Ф. 

Візер. О. Бем-Баверк. А. Маршалл. Дж. Кларк. В. Джевонс. Ф. Еджворт. 

Л.Вальрас. В. Парето. Розвиток історичної школи. Л. Брентано, Г. Шмоллер, 

Зомбарт, М. Вебер, К. Бюхер. Марксизм. Економічні ідеї «Капіталу».  

Змістовий модуль 2 «Історія економіки та економічної думки у 

процесі розвитку капіталізму та формування засад ринкового 

господарства в Україні» 

Тема 8. Особливості розвитку ринкового господарства та основні 

напрямки економічної думки в Україні (друга половина ХІХ – початок 

ХХ ст.) 

Основні Причини економічного відставання України від країн Західної 

Європи. Характеристика етапів промислового перевороту. Аграрні реформи 

1848 р. та 1861 р. Індустріалізація в Україні. Господарство України, 

промислове піднесення 90-х років XIX ст. Столипінська аграрна реформа. 

Зародження кооперативного руху, грошей та кредиту. Зростання ролі 

держави у регулюванні ринкових відносин. Зародження класичної 

політекономії в Україні. Еволюція ринкової економічної теорії. Економічні 

школи та напрямки. І. Вернадський. М. Бунге. А. Антонович. М. Вольський. 

Д. Піхно. Р.Орженцький, О. Білімович, М. Туган-Барановський та 

Є.Слуцький.  

Тема 9. Господарство та економічна думка в період державно-

монополістичного розвитку суспільств Європейської цивілізації (перша 

половина ХХ ст.) 

Економічні наслідки першої світової війни для США, Франції, 

Німеччини, Великобританії. Економічна суть Версальської системи. Плани 

Дауеса та Юнга. Зміни у світовій валютній системі. Світова економічна криза 

1929-1933 рр. та її особливості в США, Німеччині, Англії, Франції. «Новий 

курс» Ф.Рузвельта. Економічні причини війни. Виникнення і суть 

кейнсіанства. Дж. Кейнс. Неокласичні теорії на початку ХХ ст. Е. Чемберлин. 

Дж. Робінсон. В.Ойкен. Л.Ерхард. П. Самуельсон, В. Леонтьєв. Х. Кобб, Б. 

Дуглас. Дж. Хікс. Р. Солоу. Е. Домар. Р. Харрод. Зародження 

інституціоналізму. Т.Веблен. Д. Коммонс. У.Мітчелл. 

Тема 10. Розвиток національних економік країн Європейської 

цивілізації в системі світового господарства під впливом науково-

технічної революції (друга половина ХХ ст.) 

Економічні наслідки війни для світової економіки. Зрушення в галузевій 

структурі провідних капіталістичних країн. Підсистеми світового 

господарства після другої світової війни. Економіка США після другої 

світової війни. Інтеграційні процеси в економіці. План Маршалла. Економіка 

Європейської цивілізації в 1950-1960 рр. Індустріалізація сільського 

господарства. Поглиблення криз в 70 – 80 рр. та їхні причини. Школа 

монетаризму. М. Фрідмен. Школа економіки пропонування. А. Лаффер. 

Теорія «раціонального очікування». Р. Лукас. Неокейнсіанство. 



Посткейнсіанство. Школа раціональних очікувань. Ф. Хайєк. 

Неоінституціоналізм. Дж. Гелбрейт. Р.Коуз. Дж. Б’юкенен. Г. Беккер.  

Тема 11. Світове господарство та основні напрямки економічної 

думки на етапі інформаційно-технологічної революції  

(кінець ХХ – початок ХХІ ст.) 

Економічне зростання у 80-і роки. Економічна політика головних 

індустріальних країн Заходу. Економічний розвиток Японії у 90-х роках. 

Економічний розвиток країн, що розвиваються. Економічна інтеграція: 

розвиток євроринку. Форми міжнародних економічних відносин. Діяльність 

Міжнародного валютного фонду та Міжнародного банку реконструкції і 

розвитку, економічні наради країн «вісімки». Проблеми оточуючого 

середовища. Сучасний інституціоналізм. Загальна характеристика теорій 

технологічного детермінізму. У. Ростоу. Дж. Гелбрейт. Д. Белл. Е. Тоффлер. 

Л.Хейлбронер. «Соціологічний» напрям інституціоналізму Ф. Перру. 

Тема 12. Економічний розвиток України в умовах радянської 

економічної системи та його трактування в економічній думці 

Наслідки другої світової війни для економіки України. Повоєнна 

відбудова народного господарства. Структурні зрушення у народному 

господарстві України в 50-х – першій половині 60-х рр. Економічна реформа 

другої половини 60-х років та причини її невдачі. Реформа О. Косигіна 1965 

р. Застійні явища в економіці 70-х – першої половини 80-х рр. Спроби 

реформування радянської системи у другій половині 80-х рр.. «Перебудова». 

Проголошення незалежної України. Економічна думка в умовах радянської 

економічної системи. Є.Квірінг. С.Косіор. Г.Петровський. М.Скрипник. 

С.Струмілін. Є.Слуцький. О.Чаянов, В.Лівіцький. Б.Бруцкус. М.Птуха. 

М.Соболєв. 

Тема 13. Формування засад ринкового господарства в Україні (90-ті 

роки ХХ ст.) 

Кейнсіанський етап ринкових реформ. Приватизація в Україні. Основні 

тенденції економічного розвитку на сучасному етапі. Грошові реформи. 

Монетариський етап ринкових реформ. Антиінфляційна політика України. 

Включення України до глобальних економічних структур. Світова 

Організація Торгівлі. Об’єкти, значення, етапи. Становлення банківської та 

податкової системи України. Пошук оптимальної економічної моделі 

стратегічної трансформації. Проблеми перехідного періоду та погляди 

економістів України. І.Лукінов. А.Гальчинський, В. Гейць. Розвиток теорії 

грошей грошового обігу і кредиту. М.Савлук, О. Мороз, О. Дзюблюк.  

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

зможе: 

РНД 1 Студент демонструє знання передумов та закономірностей 

еволюції світової та вітчизняної історії економіки та економічної 



думки. 

РНД 2 Студент розуміє факти, конкретні події, економічні процеси та 

відносини у різних країнах у певні хронологічні періоди. 

РНД 3 Студент засвоює економічні концепції головних шкіл і напрямів 

економічної думки; основні досягнення видатних учених-

економістів. 

РНД 4 Студент демонструє уміння узагальнювати та аналізувати 

конкретні економічні події та відносини у суспільстві. 

РНД 5 Студент уміє застосовувати різні методи вивчення економічних 

явищ та процесів: від наукової абстракції, аналізу та синтезу до 

математичного моделювання економічних процесів і явищ. 

РНД 6 Студент оцінює вплив сучасних теорій на економічну політику 

іноземних країн та України. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН4 Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень. 

РН5 Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації. 

РН6 Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень. 

РН7 Виявляти навички організаційного проектування. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Предмет і метод історії економіки та економічної думки. Л.1, ПР.1. 

Тема 2. Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапі 

ранніх цивілізацій. Л.2, ПР.2. 

Тема 3. Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду 

формування світових цивілізацій (VІІІ ст. до н.е. – V ст. н.е.). Л.3, ПР.3. 

Тема 4. Господарство та економічна думка суспільств Європейської 

цивілізації в період середньовіччя (V – ХV ст.). Л.4, ПР.4. 

Тема 5. Формування передумов ринкової економіки в країнах Європейської 

цивілізації (ХVІ – перша половина ХVІІ ст.). Л.5, ПР.5. 

Тема 6. Розвиток ринкового господарства в період становлення національних 

держав (друга половина ХVІІ – перша половина ХІХ ст.). Л.6, ПР.6. 

Тема 7. Ринкове господарство країн Європейської цивілізації в період 

монополістичної конкуренції ( друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Л.7, 



ПР.7. 

Тема 8. Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки 

економічної думки в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Л.8, 

ПР.8. 

Тема 9. Господарство та економічна думка в період державно-

монополістичного розвитку суспільств Європейської цивілізації (перша 

половина ХХ ст.). Л.9, ПР.9. 

Тема 10. Розвиток національних економік країн Європейської цивілізації в 

системі світового господарства під впливом науково-технічної революції 

(друга половина ХХ ст.). Л.10, ПР.10. 

Тема 11. Світове господарство та основні напрямки економічної думки на 

етапі інформаційно-технологічної революції (кінець ХХ – початок ХХІ ст.). 

Л.11, ПР.11. 

Тема 12. Економічний розвиток України в умовах радянської економічної 

системи та його трактування в економічній думці. Л.12-13, ПР.12-13. 

Тема 13. Формування засад ринкового господарства в Україні (90-ті роки ХХ 

ст.). Л.14-15, ПР.14-15. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– контрольні роботи; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

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

демонстрації з використанням мультимедійного обладнання); 

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

підготовка аналітичних записок, презентація досліджень);  

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

тестування).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань 

історичного розвитку економіки та економічної думки, що є основою для 

самостійного навчання здобувачів вищої освіти, а також сприяють розвитку в 

студентів критичного мислення через участь у дискусіях. Лекції 

доповнюються практичними заняттями, що надають студентам можливість 

застосовувати теоретичні знання на реальних прикладах. Самостійне 

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

індивідуально та в невеликих групах для підготовки презентацій, та для 

виконання індивідуальних та групових ситуаційних вправ на практичних 

заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 



9.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

A Відмінно 5 (відмінно) 90-100 

B 
Добре 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
Задовільно 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX Незадовільно – 

можливе складання 

заходу підсумкового 

семестрового контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F Незадовільно – до 

заходу підсумкового 

семестрового контролю 

не допускається, 

необхідний повторний 

курс з навчальної 

дисципліни 

1-34 

 

9.2. Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною 

«Макроекономіка та мікроекономіка (Рівень С – Історія економіки та 

економічної думки)» – залік. 

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

обговоренні питань, які виносяться на практичні заняття, виконання тестових 

завдань, розв’язування ситуаційних завдань, контрольних робіт, презентація 

та захист індивідуальної  роботи.  

4. Розподіл балів, які може накопичувати студент при вивченні дисципліни 

«Макроекономіка та мікроекономіка (Рівень С – Історія економіки та 

економічної думки)», наведено у таблиці 4. 

Таблиця 4. 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною 

«Макроекономіка та мікроекономіка (Рівень С – Історія економіки та 

економічної думки)» та їх оцінювання 

Найменування заходу 

поточного контролю 

(І траєкторія) 

Максимальна 

кількість балів за 

захід поточного 

контролю 

Найменування заходу 

поточного контролю 

(ІІ траєкторія) 

Максимальна 

кількість балів за 

захід поточного 

контролю 

Практичне заняття 1 5 Практичне заняття 1 5 

Практичне заняття 2 5 Практичне заняття 2 5 

Практичне заняття 3 5 Практичне заняття 3 5 

Практичне заняття 4 5 Практичне заняття 4 5 

Практичне заняття 5 5 Практичне заняття 5 5 

Практичне заняття 6 5 Практичне заняття 6 5 

Практичне заняття 7 5 Практичне заняття 7 5 



Практичне заняття 8 5 Практичне заняття 8 5 

Практичне заняття 9 5 Практичне заняття 9 5 

Практичне заняття 10 5 Практичне заняття 10 5 

Практичне заняття 11 5 Контрольна робота 15 

Практичне заняття 12 5 Індивідуальна робота  20 

Практичне заняття 13 5 Тестування 15 

Практичне заняття 14 5   

Практичне заняття 15 5   

Індивідуальна робота 1 10   

Індивідуальна робота 2 15   

Всього 100 Всього 100 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1. Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна 

апаратура. 

ЗН2. Комп’ютери, комп’ютерні системи та 

мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2. Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

1. Пармаклі Д.М. Історія економічних 

вчень: навч. посіб. / Д.М. Пармаклі, С.В. 

Філиппова, Н.А. Добрянська. – Одеса, 

2018. – 113 с. 

2. Якобчук В.П. Історія економіки та 

економічної думки: навч. посіб. / В.П. 

Якобчук, Ю.В. Богоявленська, С.В. 

Тищенко – К.: ЦУЛ, 2015. – 476 с. 

3. Горбачевська О.В. Історія економіки та 

економічної думки у логічних схемах: 

навч. посіб. / О.В. Горбачевська, М.І. 

Хмелярчук, A.В. Стасишин. – К.: УБС 

НБУ, 2013. – 526 с. 

4. Історія економічних вчень: підручник / 

за ред. В.М. Тарасевича, Ю.С. Петруні. – 

К.: ЦУЛ, 2013. – 352 с. 

Шевченко О.О. Історія економіки та 

економічної думки: сучасні економічні 

теорії: навч. посіб. / О.О. Шевченко. – К.: 

ЦУЛ, 2012. – 288 с. 

 

 

 

 

 

 

 



СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ФВД 2 Макроекономіка та Мікроекономіка  

(Рівень С – Теорія суспільного вибору) 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

 

Повна назва навчальної 

дисципліни 

ФВД 2 Макроекономіка та 

Мікроекономіка (Рівень С – Теорія 

суспільного вибору)  

Повна офіційна назва закладу 

вищої освіти Університет банківської справи 

Повна назва структурного 

підрозділу 

Черкаський навчально-науковий 

інститут, кафедра менеджменту та 

інформаційних технологій 

Розробники 

Кукса Валентина Михайлівна кандидат 

економічних наук, доцент кафедри 

менеджменту та інформаційних 

технологій 

Рівень вищої освіти 

Перший рівень вищої освіти, НРК – 7  

рівень, QF-LLL – 6 рівень, FQ-EHEA – 

перший цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 15 тижнів протягом 7-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС,  180  годин,  з  яких  60  годин 

становить  контактна робота з 

викладачем (30 годин лекцій, 30 годин 

практичних занять), 120 годин 

становить атестація: залік 

 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Менеджмент» 

Передумови для вивчення 

дисципліни 
Вивчення дисциплін: Менеджмент 

(рівень В), Економічний аналіз (рівень 



А), Логістичний менеджмент (рівень 

A), Цифрова економіка 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни «Теорія суспільного вибору» - вивчення 

основних напрямків та досягнень в сучасній теорії суспільного вибору з 

подальшим застосуванням їх в професійній діяльності. Курс присвячений 

аналізу основних теоретичних поглядів про роль держави і громадських 

інститутів в економічному житті суспільства. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Витоки теорії суспільного вибору та її методологія 

Суспільний вибір: методологічні та теоретичні передумови аналізу. 

Неоінституціоналізм як передумова теорії суспільного вибору. Інституційна 

економічна теорія. Економічні інститути. Інституційні зміни. Теорії 

суспільного вибору: спільне та відмінне. Школи теорії суспільного вибору. 

Основні проблеми і структура теорії суспільного вибору. Витоки теорії 

суспільного вибору. Особливості емпіричного аналізу. Огляд літератури з 

теорії суспільного вибору. 

 
Тема 2. Суспільні потреби, ресурси та вибір 

Базові поняття. Громадські потреби, ресурси і вибір. Суспільні потреби. 

Суспільні блага. Етапи суспільного вибору. Ресурси держави - податки. 

Альтернативні витрати виробництва суспільних благ. Суспільний вибір: 

уточнення поняття. Основні стадії суспільного вибору. договірні основи 

суспільного вибору. Конституційний вибір. 

 

 
Тема 3. Економіка бюрократії. Модель бюрократії У. Нісканена 

Сутність та витоки бюрократії. Економічний аналіз бюрократії. 

Бюрократія: базові економічні моделі. Бюрократія як економічне явище. 

Початкова модель Нісканена. Розвиток моделі Нісканена. Модель Бретона -

Бренана - Б'юкенена. Теоретичні дослідження бюрократії Г. Таллока. 

Модель бюрократії У. Нісканена. Лобізм та його наслідки. Монополізм та 

його витоки. Привілейоване становище монополістів. Пошук політичної 

ренти. Поняття політичної ренти. Корупція. Методи боротьби з ренто 

орієнтованою поведінкою. 



 

Тема 4. Суспільний інтерес та суспільний вибір. Вплив демократії на 
суспільний сектор. 

Суспільний вибір в умовах демократії. Теорема неможливості Ерроу. 

Сутність прямої демократії. Модель медіанного виборця. Правило простої 

більшості та врахування суспільних інтересів. Правило Кондорсе. Правило 

схвального голосування. Правило голосування із вибуттям. Голосування. 

Парадокс Кондорсе. Проста більшість. Альтернативні методики узгодження 

інтересів в суспільстві. Рейтингування та суспільний вибір. 

 
 

Тема 5. Політико-економічний цикл: сутність, етапи, наслідки 

Пост конституційної вибір. Політичний процес. Основні дійові особи 

політичного процесу. Політичний процес: зміни та розвиток. Фази політико-

економічного циклу Типологія політичного процесу. Основні політичні 

системи. Демократія. Сучасні політичні системи. Сутність і структура 

політичного процесу. Політична діяльність і політична поведінка. Основні 

види політичних процесів. Вплив світових лідерів на політичний процес. 

 

Тема 6. Суспільний вибір в умовах прямої демократії 

Громадський вибір в умовах прямої демократії: правило одностайності і 

правило більшості. Пряма демократія. Правило одностайності. Правило 

одностайності. Механізм аукціону Вернона Сміта. Правило більшості: 

позитивний підхід. Оптимальне більшість. Модель медіанного виборця 

(одновимірний випадок). Парадокс голосування. Правило більшості в 

багатовимірному випадку. Правило більшості: нормативна характеристика. 

Теорема Мея про правило більшості. Теорема Рея - Тейлора. Правило 

простої більшості і перерозподіл. Суспільний вибір в умовах прямої 

демократії: альтернативи правилом більшості. Вибори і демократія. 

Процедури голосування. Прості альтернативи правилом більшості. Правило 

Кондорсе. Правило Борда. Правило відносної більшості. Процедура 

схвалення голосування. Проста більшість з вибуванням. Правило 

виключення тих, хто програв за Бордом. Позиційні методи побудови 

колективних рішень. Процедура внесення поправок. Голосування з правом 

вето. Вибір за максимальним значенням. Теорія клубів. Оптимальні розміри 

клубу. 

 

Тема 7. Суспільний вибір в умовах представницької демократії 



Громадський вибір в умовах представницької демократії: політична 

конкуренція. Особливості вибору за представницької демократії. Приватний 

і суспільний вибір. Трактування поняття «представницька демократія». 

Модель двопартійної конкуренції Хотеллінга - Даунса. Детерміноване 

голосування: одновимірний випадок. Форми розподілу голосів виборців. 

Детерміноване голосування: багатовимірний випадок. Виборчі компанії. 

Основні типи політичних партій. Суспільний вибір в умовах 

представницької демократії: уряд і коаліція в парламенті. Принципи 

формування коаліційних урядів. Медіанний виборець - медіанний 

законодавець. Основи формування коаліцій. Уряд меншості. Стійкість 

коаліційних урядів. Маніпулювання голосуванням. Теорема про 

неможливість Ерроу: основні постулати. Проблема маніпулювання. 

Логроллінг. Логроллінг: проблема рівноваги. Політичні системи. Поділ 

влади. Проблеми федералізму. Загальна характеристика авторитарних і 

демократичних систем. Перехідні політичні системи. Президентські і 

парламентські системи. Поділ влади: переваги децентралізації. «Торгівля» 

між гілками влади. Фактори стабільності федеративної держави. 

 

Тема 8. Адміністративний ресурс: суть та типологія 

Сутність та ознаки адміністративного ресурсу. Типологія 

адміністративного ресурсу. Стартовий, м’який, жорсткий і тотальний 

адміністративний ресурс. Регіональний та локальний адміністративний 

ресурс. Інституційний, інформаційний, бюджетний та силовий 

адміністративний ресурс. Форми прояву адміністративного тиску. Тиск на 

конкурентів. Використання адміністративного ресурсу для ефективної 

побудови виборчої компанії.  

 

Тема 9. Конституційний вибір громадян. Вибори 

Поняття, правова природа та класифікація конституційних прав, свобод 

та обов'язків людини і громадянина. Виборче право: поняття та види. 

Політична конкуренція. Виборчі компанії. Основні типи політичних партій. 

Партійні системи. Платформи партій. Вибори і демократія. Процедури 

голосування. Поняття, види виборів та їх соціальна функція. Конституційні 

принципи виборчого права в Україні. Принцип рівного та прямого 

виборчого права. Політичний абсентеїзм.  

 
Тема 10. Управління та обмін  голосами 

Теорема неможливості К.Ерроу і маніпулювання голосуванням. 

Теорема Ерроу (про неможливість демократії). Приклади маніпулювання 



голосами. Особливості застосування системи логроллінгу в політичній 

діяльності. Погляди Дж.Б’юкенена та Г.Таллока на систему логроллінга. 

Принцип Паретто -ефективності. 

 
Тема 11. Роль держави в ринковій економіці 

Функції держави в ринковій економіці. Форми державного 

регулювання економіки. Провали держави і необхідність створення 

конституційної економіки. Проблема оптимальних розмірів уряду. Модель 

конституційного порядку Ф. Хайєка. Вимоги до ефективної конституції. 

Закон як суспільний капітал. Держава захищає і держава виробляє. Цінність 

закону як суспільного капіталу. Дилема покарання. Економічна політика: 

сутність, види, заходи. Соціальна політика держави. Справедливість і 

соціальний захист. Середній клас як соціальна частина суспільства.  

 

Тема 12. Виборчі технології: сутність та різновиди 
Сутність та значення виборчих технологій. Класифікація виборчих 

технологій. Проведення виборів. Маніпулювання з голосами виборців. 

Цифрова епоха виборчих технологій. Комунікативно-менеджерський зміст 

сучасних виборчих технологій. 

 
Тема 13. Засоби масової інформації як трансформаційний чинник 

сучасної політичної комунікації 

ЗМІ у політичному житті суспільства. Характерні риси засобів масової 

інформації: Політичні функції ЗМІ. Вплив ЗМІ на розповсюдження 

політичної інформації. Імідж-мейкінг, як напрямок який створює 

привабливий для виборців політичний імідж.  
 

Тема 14. Бюджетний федералізм 

Концепція фіскального федералізму і міжбюджетних трансфертів. 

Принципи фіскального федералізму Річард Масгрейв. Нормативна модель 

федералізму: Теорема В.Оутса про децентралізацію. Позитивна модель 

федералізму: гіпотеза Ч.Тьєбу. Суть та основні характеристики 

міжбюджетних трансфертів. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

зможе: 

РНД 1 Збирати та аналізувати політичну інформацію, обґрунтовувати 

управлінські рішення на основі використання необхідного аналітичного  

інструментарію. 



РНД 2 Демонструвати здатність до аналізу і застосування теоретичних знань з 

історії суспільного вибору до сучасного глобального світового простору. 

РНД 3 Ідентифікувати та оцінювати політичні ризики господарської діяльності 

підприємств.  

РНД 4 Демонструвати вміння аналізувати та планувати з врахуванням 

специфіки державного та муніципального управління. 

РНД 5 Демонструвати вміння планувати і організовувати роботу органу 

публічної влади, розробляти організаційну структуру адекватну 

стратегії, цілям і завданням, внутрішнім і зовнішніх умовам діяльності 

органу публічної влади; здійснювати розподіл функцій, повноважень і 

відповідальності між виконавцями. 

РНД 6 Використовувати цифрові інформаційні та комунікаційні технології, а 

також програмні продукти, необхідні для належного оцінювання 

політичної ситуації та планування господарської діяльності 

підприємства 

РНД 7 Використовувати отримані знання для обґрунтування стратегії і тактики 

макроекономічної політики з врахуванням політичної ситуації. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів 

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

 

РН 3  Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних 

концепцій лідерства 
РН4 Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських 

рішень 
РН12 Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування 

організації. 
РН11  Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних 

сферах діяльності організації 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

 

7.1 Види навчальних занять 

 

Тема 1. Витоки теорії суспільного вибору та її методологія. Л 1, ПР. 1 

Тема 2. Суспільні потреби, ресурси та вибір Л 2,. ПР. 2. 

Тема 3. Економіка бюрократії. Модель бюрократії У. Нісканена Л 3,. ПР. 3. 

Тема 4. Суспільний інтерес та суспільний вибір. Вплив демократії на суспільний сектор 

Л 4,. ПР. 4. 

Тема 5. Політико-економічний цикл: сутність, етапи, наслідки Л 5,. ПР. 5. 

Тема 6. Суспільний вибір в умовах прямої демократії Л 6,. ПР. 6. 

Тема 7. Суспільний вибір в умовах представницької демократії Л 7,. ПР. 7. 

Тема 8. Адміністративний ресурс: суть та типологія Л 8,. ПР. 8 



Тема 9. Конституційний вибір громадян. Вибори Л 9,. ПР. 9. 

 Тема 10. Управління та обмін  голосами Л 10,. ПР. 10. 

Тема 11. Роль держави в ринковій економіці Л 11,. ПР. 11. 

Тема 12. Виборчі технології: сутність та різновиди Л 12,. ПР. 12. 

Тема 13. Засоби масової інформації як трансформаційний чинник сучасної політичної 

комунікації Л 13,. ПР. 13. 

Тема 14. Бюджетний федералізм Л 14-15,. ПР. 14-15 

7.2 Види навчальної діяльності 

 

НД 1. Аудиторна робота: 

 

–  мультимедійні презентації; 

–  завдання аналітичного-оглядового характеру; 
 

–  розрахункові роботи; 

–  контрольні роботи; 

–  підготовка аналітичних записок; 
 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні 
завдання.  

НД 2. Самостійна робота 

 

Методи викладання, навчання 

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

демонстрації з використанням мультимедійного обладнання); 

 

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

підготовка аналітичних записок, виявлення взаємозв’язків між 

незалежними змінними, розв’язок проблемних ситуацій на основі 

використання статистичних методів дослідження); 

 

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

 

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань 

менеджменту зовнішніх комунікацій, що є основою для самостійного 



навчання здобувачів вищої освіти, а також сприяють розвитку в студентів 

критичного мислення через участь в дискусіях. Лекції доповнюються 

практичними заняттями, що надають студентам можливість застосовувати 

теоретичні знання на реальних прикладах. Практичні заняття 

сконструйовані з застосуванням методів практико-орієнтованого навчання 

і передбачають розв’язок студентами кейсів. Самостійне навчання сприяє 

підготовці до лекцій, практичних занять, а також роботи в невеликих 

групах для підготовки презентацій, що будуть представлені іншим групам, 

та для виконання індивідуальних та групових ситуаційних вправ на 

практичних заняттях, участі в бізнес-іграх тощо. 

 

9. Методи та критерії оцінювання 

 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Шкала Визначення  Чотирибальна Рейтингова бальна 

оцінювання    національна шкала шкала оцінювання 

ECTS    оцінювання  

     

A ВІДМІННО  5 (відмінно) 90-100 

      

B 

ДОБРЕ 

  

4 (добре) 

82-89 

    

C     75-81 

      

D 

ЗАДОВІЛЬНО 

 

3 (задовільно) 

64-74 

   

E     60-63 

     

FX НЕЗАДОВІЛЬНО –  35-59 

 можливе складання   

 заходу  підсумкового   

 семестрового    

 контролю     

     

F НЕЗАДОВІЛЬНО –  1-34 



 до заходу 

2 (незадовільно) 

 

 

підсумкового 
  

    

 семестрового    

 контролю  не   

 допускається,    

 необхідний     

 повторний курс з   

 навчальної     

 дисципліни    

      

 

9.2 Методи оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи формативного оцінювання: 

опитування та усні коментарі викладача за його результатами; настанови 

викладача в процесі виконання практичних завдань, рекомендації до 

виконання аналітичних завдань, побудови ментальних карт, реалізації 

проблемних ситуацій; обговорення та взаємооцінювання студентами 

виконаних практичних завдань, ситуаційних вправ, роботи в групах, 

розв’язку кейсів 

Сумативне оцінювання включає: 

1. Підсумковий контроль за навчальною дисципліною, який 

визначений навчальним планом та освітньою програмою у формі 

заліку, в тому числі результати виконання модульних контрольних 

робіт. 

2. Проміжний контроль знань студентів (оцінювання роботи в малих 

групах, індивідуальних завдань, розрахунку статистичних показників, 

статистичного аналізу реальних рядів динаміки, формування 

пояснювальних записок, участь у дискусіях тощо). 

Заходи контролю 
Максимальна 

Заходи контролю Максимальна 

  

кількість балів 

(Траєкторія 1) 
кількість балів 

(Траєкторія 2) 
 

  

    

Практичне заняття 1 4 Практичне заняття 1 10 

    

Практичне заняття 2 4 Практичне заняття 2 10 

    



Практичне заняття 3 4 Практичне заняття 3 10 

    

Практичне заняття 4 4 Практичне заняття 4 10 

    

Практичне заняття 5 4 Практичне заняття 5 10 

    

Практичне заняття 6 4 Індивідуальна робота 10 

  (кейс) 1  

    

Практичне заняття 7 4 Індивідуальна робота 10 

  2  

    

Практичне заняття 8 4  

     

    

Практичне заняття 9 4 Контрольна робота 10 

    

Практичне заняття 10 4 (тести)  

    

Практичне заняття 11 4   

    

Практичне заняття 12 4   

    

Практичне заняття 13 

 

Індивідуальна робота 

2 

 

10   

 

   

    

Контрольна робота 20   

(тести)    

    

Залік 20 Залік 20 

    

Всього 100 Всього 100 

    

 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни 



 

10.1 Засоби 

навчання 

ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура  

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

 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

 

10.2 

Інформаці

йне та 

навчально- 

методичне 

забезпечен

ня 

1. Нуреев Р.М. Теория общественного выбора. Курс лекций. 

– Москва: ГУ ВШЭ, 2005, 531 с. [Електронне джерело] – 

Режим доступа – http://ecsocman.hse.ru/text/19208268/ 

2. Длугопольський О.В. Теорія економіки державного 

сектора. – К.: Професіонал, 2007. –592 с. 

3. Федірко Н.В., Єфремов Д.П. Електронний текст лекцій 

науки «Економіка суспільного сектору». − К.: КНЕУ, 2014. 

– 140 с. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:http://feu.kneu.edu.ua/ua/depts4/k_makroekonomiky

_ta_derzhavnogo_upra 

vlinnja/disciplines_of_bachelor_level_mdu/econom_publ_sect

or/ 

4. Длугопольський О. В. Економіка державного сектора : 

навч.-метод. посіб. [для студентів денної форми навчання 

(галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», напрям 

підготовки 051 «Економіка»)] / О. В. Длугопольський. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 63 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ecsocman.hse.ru/text/19208268/


СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Менеджмент персоналу  

(рівень В Комунікативний менеджмент)» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Макроекономіка та Мікроекономіка 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 

Університет банківської справи 

Повна назва структурного 

підрозділу 

Черкаський навчально-науковий 

інститут, кафедра менеджменту та 

інформаційних технологій 

Розробник Кочума І. Ю., кандидат економічних 

наук, доцент, завідувач кафедри 

менеджменту та інформаційних 

технологій Черкаського навчально-

наукового інституту Університет 

банківської справи 

Рівень вищої освіти Перший рівень вищої освіти, FQ-

EHEA- перший цикл, QF-LLL–6 

рівень, HPK–7 рівень 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

15 тижнів протягом 1-го семестру 

 

Обсяг навчальної дисципліни Обсяг дисципліни становить 12 

кредитів ЄКТС, 180 годин, з яких 120 

годин становить контактна робота з 

викладачем (30 годин лекцій, 30 годин 

практичних занять), 2 годин 

індивідуальна робота, 120 годин 

становить самостійна робот, атестація: 

диф. залік, екзамен 

Мова викладання Українською мовою 

Викладач Кочума І. Ю., кандидат економічних 

наук, доцент, завідувач кафедри 

менеджменту та інформаційних 

технологій 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Вибіркова 



Передумови для вивчення 

дисципліни 

Передумовами є вивчення дисциплін: 

УБС студія «Лідерство та командна 

робота», Менеджмент (рівень А - 

Менеджмент та управлінський облік), 

Менеджмент (рівень В). 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти 

цілісної системи базових знань щодо форм, видів, методів, технологій 

ділових комунікацій; розвиток їх комунікаційних компетентностей, що 

дозволяють здійснювати ділову взаємодію на різних рівнях з метою 

досягнення стратегічних цілей організації.. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 ВСТУП ДО КОМУНІКАТИВНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ 

ТЕМА 1 ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

МЕНЕДЖМЕНТУ КОМУНІКАЦІЙ 

Сутність комунікації.  Комунікація як процес. Основні етапи розвитку 

теорії комунікації. Форми комунікаційної діяльності. Основна мета 

комунікаційного менеджменту, його основні технології та інструменти.  

Специфіка комунікаційного менеджменту.  Види комунікативного 

менеджменту (правовий, економічний,  соціальний, політичний, 

гуманітарний). Предмет, об’єкт, суб’єкти, цільові групи  комунікаційного 

менеджменту. Функції комунікативного менеджменту (інтегруючої, 

інформаційна, контактовсановлююча, ритуальна, само репрезентативна, 

освітня). Роль комунікаційного менеджменту в формуванні соціального 

капіталу. 

ТЕМА 2.  ВЕРБАЛЬНІ ТА НЕВЕРБАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ. 

 Поняття вербальної і невербальної комунікації. Особливості 

невербальної комунікації та її основні типи. Вербальні методи отримання 

інформації. Вербальні методи передачі інформації. Телефонні комунікації. 

Особливості комунікацій по телефону. Телефонний етикет. Письмові 

комунікації. Вимоги, що пред'являються до комунікацій в письмовій формі. 

Етика письмових комунікацій. Інтернет-комунікації. Рекомендовані правила 

поведінки на форумах. Діловий етикет у комунікативній поведінці та його 

вплив на комунікаційний менеджмент. 

ТЕМА 3. МІЖОСОБИСТІСНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ 

КОМУНІКАЦІЇ. 



Особливості міжособистісних комунікацій. Шуми в міжособистісних 

комунікаціях: перешкоди, обумовлені сприйняттям, семантичні бар'єри, 

невербальні перешкоди, неефективна зворотний зв'язок. Необхідність 

вдосконалення мистецтва спілкування. Комунікаційні бар'єри, пов'язані зі 

змістом повідомлення, з його формою і засобами передачі. Характеристика 

організаційних комунікацій. Особливості та бар'єри комунікаційних впливів 

в органі-зації. Причини спотворення повідомлень. Інформаційні 

перевантаження. Неефективність організаційної структури. Шляхи 

вдосконалення системи комунікацій в сучасній організації. 

ТЕМА 4. ТИПОЛОГІЧНІ МОДЕЛІ КОМУНІКАТИВНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ. 

Пропаганда як технологія керування комунікаціями.  Основні концепції 

пропаганди . Теорії «паблік рілейшнз» по Айві Лі, Е. Бернайсу, С. Блеку, Дж. 

Грюнігу. Моделі зв’язків із громадськістю (пабліситі,  суспільно-значима 

інформація, двостороння асиметрія, двостороння симетрія), їх цілі, та 

особливості.  Ситуаційна модель керування комунікаціями . Визначення 

основної стратегії переконання. 

ТЕМА 5. ЗАСОБИ ТА БАР’ЄРИ КОМУНІКАЦІЙ У 

МЕНЕДЖМЕНТІ 
Сутність комунікативного процесу. Ключові складові ефективних 

комунікацій. Етапи комунікаційного процесу. Основні елементи процесу 

обміну інформацією.  Перешкоди для комунікації. Типи комунікацій, їх 

переваги та недоліки. Комунікативні зв`язки в організаціях. Комунікативні 

схеми: сутність та види. Вертикальні та горизонтальні комунікаційні зв’язки 

в організації. Канали неформальних комунікацій  Комунікаційні бар`єри. 

Перешкоди в комунікаціях між особами та в організаційних комунікаціях. 

Невербальні перешкоди в комунікації, . та шляхи їх подолання 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 КОМУНІКАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

ЯК БІЗНЕС-ПРОЦЕС 

ТЕМА 6. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЯМИ НА 

РІЗНИХ РІВНЯХ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА 

Сутність та структура організаційних комунікацій. Структура 

організаційних комунікацій. Зовнішні та внутрішні комунікації.  Спадні та 

висхідні напрямки комунікацій: основні їх види та механізми підвищення їх 

ефективності. Сутність комунікаційної мережі. Види комунікаційних мереж в 

організації, основні чинники їх формування. Основні елементи 

комунікаційної структури організації. Централізовні та децентралізовані 

комунікаційні мережі. Неформальні комунікації. Особисті комунікації в 

організації. Критерії оцінки комунікативної структури. 

ТЕМА 7. КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПОБУДОВИ 

ПЕРСОНАЛЬНОГО ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО БРЕНДУ 

Умови та етапи створення персонального бренду.  Головні складові 

персонального бренду: компетентність, стандарти і стиль. Брендінг у системі 

організаційних комунікацій, концепція реалізації брендінгу за ієрархією:  



комунікативний брендінг, брендінг взаємодії з клієнтами. Модель 

інтегрованого брендінгу.  

ТЕМА 8. СФЕРИ ПРИКЛАДНОГО ЗАСТОСУВАННЯ 

КОМУНІКАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

Закономірності комунікативного менеджменту. Лобіювання. Напрями 

прикладного застосування комунікативного менеджменту (управління 

людськими ресурсами,  фассилітація взаємодії із зовнішніми публічними 

контрагентами організації, РR-Менеджмент, зв’язки із клієнтами (СR), 

зв’язки з інвесторами (IR)). Застосування методології комунікаційного 

менеджменту є в міжнародній діяльності. Комерційна дипломатія. Політика, 

кризовий-менеджмент і управління ризиками як сфери застосування 

комунікаційного менеджменту. Інтерактивна культура комунікаційної 

взаємодії. Зв’язки із центрами прийняття розв’язків – GR.  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 СИСТЕМА ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ 

КОМУНІКАЦІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ТЕМА 9. СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНІХ 

КОМУНІКАТИВНИХ СИСТЕМ 

Особливості формування внутрішніх комунікаційних систем. Цілі 

комунікаційної взаємодії всередині організації. Системи внутрішніх 

комунікацій. Комунікативна компетентність та її складові. Складові 

комунікативної компетентності. Особливості формування внутрішніх 

комунікаційних систем.  

ТЕМА 10. УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНІМИ СИСТЕМАМИ 

КОМУНІКАЦІЙ 

 Особливості зовнішніх комунікаційних систем. Зв’язки і відносини 

організації, встановлені з: партнерами по бізнесу; споживачами; 

конкурентами; операторами ринкової інфраструктури; інвесторами, 

аналітиками (фінансові зв’язки), з регулюючими та контролюючими 

організаціями, державними партнерами.  Реактивні та проктивні комунікації. 

Зв’язки з громадськістю як система комунікацій. Комунальні та екологічні 

зв’язки встановлені з інформаційними системами; засобами масової 

інформації; впливовими журналістами та аналітиками. Public Relations (PR), 

його методи а інструменти. 

ТЕМА 11. ПЕРЕМОВИНИ ЯК ФОРМА ДІЛОВИХ 

КОМУНИКАЦІЙ 

Сутність, види перемовин. Стадії перемовин. Типові моделі поведінки 

на перемовинах. Діяльнісна модель ведення перемовин.   Моделі поведінки 

на перемовинах в рамках конфронтації. Особливості національних 

відмінностей ведения перемовин та фактори, що їх визначають. 

Американський, японський та вітчизняний стилі ведення перемовин. 

ТЕМА 12. ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЯК СУЧАСНА ФОРМА КОМУНІКАЦІЙ 

Сутність та цілі презентації. Види презентацій. Планування та 

организація презентації. Структура презентації. Структура інформаційної 

промови. Структура переконуючої промови. Послідвність промови.Режими 



донесення промови до слухачів. Використання наочних засобів та правила їх 

використання. 

Комунікаційні прийоми подходу покупця. Самопрезентация. 

ТЕМА 13. УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЯМИ І КУЛЬТКРА 

ОРГАНІЗАЦІЇ 

Корпоративна культура та її роль в організації. Способи включення 

працівника в систему організації та в її корпоративну культуру. Вплив 

ціннісних установок на поведінку працівника та роль комунікацій в їх 

виявленні та формуванні. Врахування в комунікаційному процесі 

субкультури отримувача інформації. Роль ідеологічних та соціально-

психологічних заходів при формуванні корпоративної культури. Трирівневий 

підхід Штейна при формуванні корпоративної культури. Роль стандарту 

поведінки працівників в корпоративній культурі та її роь в оптимізації 

управління комунікацією. 

ТЕМА 14. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОГО КОМУНІКАТИВНОГО 

ПРОЦЕСУ В ОРГАНІЗАЦІЯХ 

Ефекти комунікаційної компанії: функціональні (результат відповідає 

цілі), дисфункціональні (результат не відповідає меті) і афункціональні 

(результат не має відношення до мети). Ефективність комунікаційного 

менеджменту та її фактори та методи вимірювання Принципи організації 

ефективного комунікаційного процесу Методи розвитку комунікаційних 

систем організації. Оптимізація системи зворотного зв’язку, усунення 

комунікаційних бар’єрів, підвищення точності переданої інформації. 

Використання сучасних інформаційних технологій. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни: 

РНД 1 Здобувач демонструє знання теоретичних основ 

комунікаційного менеджменту, ключові його поняття для 

організації зв'язків з діловими партнерами при реалізації проектів, 

спрямованих на розвиток організації; 

РНД 2 Здобувач вміє використовувати теоретичні основи 

комунікаційного менеджменту при проектуванні міжособистісних, 

групових та організаційних комунікацій; 

РНД 3 Здобувач володіє різними способами вирішення конфліктних 

ситуацій при проектуванні міжособистісних, групових і 

організаційних комунікацій на основі сучасних технологій 

управління персоналом; 

РНД 4 Здобувач володіє навичками соціально-відповідальної поведінки в 

сфері ділових комунікацій сучасного бізнесу, в тому числі в 

міжкультурному середовищі; 



РНД 5 Здобувач демонструє уміння організовувати і підтримувати 

зв'язки з діловими партнерами, використовуючи системи збору 

необхідної інформації для розширення зовнішніх зв'язків і обміну 

досвідом при реалізації проектів, спрямованих на розвиток 

організації (підприємства, органу державного або муніципального 

управління); 

РНД 6 Здобувач здійснює комунікації для вирішення завдань 

міжособистісного і міжкультурної взаємодії, для організації та 

підтримки зв'язків з діловими партнерами при реалізації проектів; 

РНД 7 Здобувач використовувати системи збору необхідної інформації 

для рас-ширення зовнішніх зв'язків та обміну досвідом при 

реалізації проектів, спрямованих на розвиток організації; 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН3 Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, 

сучасних концепцій лідерства 

РН4 Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень. 

РН6 Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень. 

РН9 Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи. 

РН10 Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування 

персоналу організації. 

РН13 Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною 

РН14 Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів 

команди до стресової ситуації, знаходити засоби до її 

нейтралізації. 

РН15 Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та 

громадсько-свідомо, на основі етичних міркувань (мотивів), 

повагу до різноманітності та міжкультурності. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 ВСТУП ДО КОМУНІКАТИВНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ 

ТЕМА 1 ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МЕНЕДЖМЕНТУ 

КОМУНІКАЦІЙ  Л.1, П.1; 



ТЕМА 2.  ВЕРБАЛЬНІ ТА НЕВЕРБАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ  Л.2, П. 2; 

ТЕМА 3. МІЖОСОБИСТІСНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ  Л. 3, 

П.3; 

ТЕМА 4. ТИПОЛОГІЧНІ МОДЕЛІ КОМУНІКАТИВНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ Л.4, П.4; 

ТЕМА 5. ЗАСОБИ ТА БАР’ЄРИ КОМУНІКАЦІЙ У МЕНЕДЖМЕНТІ  Л. 5, 

П. 5 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 КОМУНІКАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК 

БІЗНЕС-ПРОЦЕС 

ТЕМА 6. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЯМИ НА РІЗНИХ 

РІВНЯХ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА Л.6,  П.6; 

ТЕМА 7. КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПОБУДОВИ 

ПЕРСОНАЛЬНОГО ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО БРЕНДУ Л.7, П 7; 

ТЕМА 8. СФЕРИ ПРИКЛАДНОГО ЗАСТОСУВАННЯ 

КОМУНІКАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Л.8, П.8; 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 СИСТЕМА ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ 

КОМУНІКАЦІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ТЕМА 9. СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНІХ 

КОМУНІКАТИВНИХ СИСТЕМ Л. 9, П. 9; 

ТЕМА 10. УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНІМИ СИСТЕМАМИ КОМУНІКАЦІЙ Л. 

10, П. 10; 

ТЕМА 11. ПЕРЕМОВИНИ ЯК ФОРМА ДІЛОВИХ КОМУНИКАЦІЙ  Л. 11, 

П. 11; 

ТЕМА 12. ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЯК СУЧАСНА ФОРМА КОМУНІКАЦІЙ Л. 12, П. 

12; 

ТЕМА 13. УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЯМИ І КУЛЬТКРА ОРГАНІЗАЦІЇ 

Л. 13, П 13; 

Тема 14 ТЕМА 14. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОГО КОМУНІКАТИВНОГО 

ПРОЦЕСУ В ОРГАНІЗАЦІЯХ Л. 14, 15, п. 14, п.15. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного характеру; 

– розрахункова робота; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання (кейси). 

НД 2. Самостійна робота 

8. Методи викладання, навчання 

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

демонстрації з використанням мультимедійного обладнання); 

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

ситуаційних вправ (кейсів));  

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



Лекції надають здобувачам основний теоретичний матеріал з питань мікро- 

та макроекономіки, що є основою для самостійного навчання, а також 

сприяють розвитку у здобувачів вищої освіти здатності до узагальнення та 

критичного мислення через участь в дискусіях. Лекції доповнюються 

практичними заняттями, що надають здобувачам вищої освіти можливість 

застосовувати теоретичні знання на реальних прикладах. Практичні заняття 

сконструйовані з застосуванням методів практико-орієнтованого навчання, і 

передбачають розв’язок здобувачами вищої освіти задач та виконання 

аналітичних вправ. Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, 

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

підготовки презентацій, що будуть представлені іншим групам, та для 

виконання індивідуальних та групових вправ на практичних заняттях, участі 

в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 
Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-73 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе 

складання заходу підсумкового 

семестрового контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – до заходу 

підсумкового семестрового 

контролю не допускається, 

необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 

1-34 

 

9. Форми оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Менеджмент 

персоналу (рівень В Комунікативний менеджмент)»: диференційований залік; 

Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, 

опитування, 

контрольна робота, перевірка результатів виконання індивідуальної та 

самостійної роботи,  презентація, есе; участь у дискусіях; виступи з 

доповідями; підсумкова контрольна робота; участь у науковій конференції з 

публікацією тез доповідей. Розподіл балів які може накопичувати студент 

при вивченні дисципліни «Менеджмент персоналу (рівень В Комунікативний 

менеджмент)», наведено в таблиці 4. 



Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною 

««Менеджмент персоналу (рівень В Комунікативний менеджмент)» 
Найменува

ння заходу 

поточного 

контролю (І 

траєкторія) 

Максималь

на кількість 

балів за 

захід 

поточного 

контролю 

Найменування 

заходу поточного 

контролю  

(ІІ траєкторія) 

Максима

льна 

кількість 

балів за 

захід 

поточног

о 

контролю 

Найменування 

заходу 

поточного 

контролю  

(ІІІ траєкторія) 

Максима

льна 

кількість 

балів за 

захід 

поточног

о 

контролю 

І семестр 

Практичне 

заняття 1 

5 Практичне 

заняття 1 

4 Практичне 

заняття 1 

3 

Практичне 

заняття 2 

5 Практичне 

заняття 2 

4 Практичне 

заняття 2 

3 

Практичне 

заняття 3 

5 Практичне 

заняття 3 

4 Практичне 

заняття 3 

3 

Практичне 

заняття 4 

5 Практичне 

заняття 4 

4 Практичне 

заняття 4 

3 

Практичне 

заняття 5 

5 Практичне 

заняття 5 

4 Практичне 

заняття 5 

3 

Практичне 

заняття 6 

5 Практичне 

заняття 6 

4 Практичне 

заняття 6 

3 

Практичне 

заняття 7 

5 Практичне 

заняття 7 

4 Практичне 

заняття 7 

3 

Практичне 

заняття 8 

5 Практичне 

заняття 8 

4 Практичне 

заняття 8 

3 

Практичне 

заняття 9 

5 Практичне 

заняття 9 

4 Практичне 

заняття 9 

3 

Практичне 

заняття 10 

5 Практичне 

заняття 10 

4 Практичне 

заняття 10 

3 

Практичне 

заняття 11 

5 Практичне 

заняття 11 

4 Практичне 

заняття 11 

3 

Практичне 

заняття 12 

5 Практичне 

заняття 12 

4 Практичне 

заняття 12 

3 

Практичне 

заняття 13 

5 Практичне 

заняття 13 

4 Практичне 

заняття 13 

3 

Практичне 

заняття 14 

5 Практичне 

заняття 14 

4 Практичне 

заняття 14 

3 

Практичне 

заняття 15 

5 Практичне 

заняття 15 

4 Практичне 

заняття 15 

3 

Індивідуаль

на робота 1 

10 Індивідуальна 

робота 1 

10 Індивідуальна 

робота 1 

10 

Модульна 

контрольна 

робота 1 

15 Індивідуальна 

робота 2 

15 Індивідуальна 

робота 2 

15 

  Модульна 

контрольна 

робота 1 

15 Модульна 

контрольна 

робота 1 

15 



    Участь у 

науковій 

конференції з 

публікацією тез 

15 

Всього 100 Всього 100  Всього 100 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та 

мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

1. Т. М. Бурмака. Комунікативний 

менеджмент : конспект лекцій (для 

студентів бакалавріату всіх форм навчання 

спеціальності 073 – Менеджмент) / Т. М. 

Бурмака, К. О. Великих ; Харків. нац. ун-т 

міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : 

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 69 с. 

2. Березовська Л.І. Психологія конфлікту: 

навчально-методичний посібник 

/Л.І.Березовська, О.С.Юрков. - Мукачево: 

МДУ, 2016. - 201 с. 

 

 



СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Комплаєнс-менеджмент» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни «Комплаєнс-менеджмент» 

 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 

Університет банківської справи 

Повна назва структурного 

підрозділу 

Черкаський навчально-науковий 

інститут, кафедра менеджменту та 

інформаційних технологій 

Розробники Кочума І. Ю., кандидат економічних 

наук, доцент, завідувач кафедри 

менеджменту та інформаційних 

технологій Черкаського навчально-

наукового інституту Університет 

банківської справи; 

Омельчу Я.А. Нчальник служби 

комплаєнс ССО АТ «ТАСКОМБАНК» 

TASGroup 

Рівень вищої освіти Перший рівень вищої освіти, FQ-

EHEA- перший цикл, QF-LLL–6 

рівень, HPK–7 рівень 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

15 тижнів протягом 1-го семестру 

 

Обсяг навчальної дисципліни Обсяг дисципліни становить 12 

кредитів ЄКТС, 180 годин, з яких 120 

годин становить контактна робота з 

викладачем (30 годин лекцій, 30 годин 

практичних занять), 2 годин 

індивідуальна робота, 120 годин 

становить самостійна робот, атестація: 

диф. залік, екзамен 

Мова викладання Українською мовою 

Викладач Кочума І. Ю., кандидат економічних 

наук, доцент, завідувач кафедри 

менеджменту та інформаційних 

технологій 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 



Статус дисципліни Вибіркова 

Передумови для вивчення 

дисципліни 

Передумовами є вивчення дисциплін: 

УБС студія «Лідерство та командна 

робота», Менеджмент (рівень А - 

Менеджмент та управлінський облік), 

Менеджмент (рівень В). 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є ознайомлення здобувачів вищої освіти із 

організацією системи комплаєнс в компаніях та отримання практичних знань 

і навичок з питань здійснення комплаєнс-контролю.  

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. ЗМІСТ КОМПЛАЄНС ТА ІСТОРІЯ ЙОГО ВИНИКНЕННЯ 

Сутність понять комплаєнс, комплаєнс-контроль, комплаєнс-ризик, 

комплаєнс-інцидент. Передумови створення системи комплаєнс в компанії. 

Роль комплаєнс в системі внутрішнього контролю та в корпоративній 

культурі компанії. Переваги ефективної системи комплаєнс в компанії. 

Можливі наслідки від комплаєнс-інцидентів для компанії.  Принципи 

організації системи комплаєнс.  

Тема 2. НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЛАЄНС ЗА 

КОРДОНОМ ТА В УКРАЇНІ 

Міжнародне законодавство, в тому числі законодавство з протидії 

корупції: Bribery Act (Велика Британія), Foreign corrupt practices act (FCPA) 

(США). Міжнародний стандарт ISO 37001: Система управління протидії 

корупції. Вимоги українського законодавства до системи комплаєнс, 

включаючи регулювання передбачене профільним законодавством для різних 

галузей (банки, фармацептичні компанії, державні підприємства та інші). 

Антикорупційні розслідування в Україні та за кордоном. Сучасні 

тенденції у правозастосуванні. Практики накладення стягнень за FCPA. 

Україна в справах FCPA 

Тема 3. АНТИКОРУПЦІЙНИЙ КОМПЛАЄНС 
Визначення корупції. Корупція в бізнесі. Приклади корупційних ситуацій: 

лобіювання інтересів підприємця або компанії; тендери та конкурси; 

благодійність, спонсорство, внески, особливі види видатків; особиста вигода; 

конфлікт інтересів (потенційний та реальний). Витоки корупції в Україні 

Короткий історичний огляд. Сучасний стан в сфері сприйняття корупції в 

Україні. Причини нестійкості корупційного бізнесу. Антикорупційний 



комплаєнс. Воля вищого керівництва як елемент антикорупційного 

комплаєнсу. 

Тема 4. КОМПЛАЄНС-ПОЛІТИКА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ  

Комплаєнс заходи та комплаєнс-політика (КП). КП як політика управління 

комплаєнс-ризиками. Складові КП. Практичне значення запровадження в 

організації комплаєнс-політики. Основні переваги запровадження в 

організації комплаєнс-політики. Основні принципи комплаєнс-політики 

юридичних осіб. Нормативна база комплаєнс політики. Впровадження КП. 

Комплаєнс-застереження. Стандарти взаємовідносин в рамках комплаєнс-

політики  

Тема 5. АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА 

Антикорупційна програма (АКП) як основний документ  антикорумпційного 

комплаєнс. АКП в міжнародному та українському законодавстві. Порядок 

створення антикорупційної програми та її зміст. Кодекс етики як елемент 

АКП. Впровадження кодексу етики. Порядок  узгодження АКП, 

затвердження та доведення до відома працівників. Структури управління, які 

відповідають за впровадження АКП і нагляд за цим процесом. Вимоги до 

посадових осіб підприємства, відповідальних за реалізацію антикорупційної 

програми підприємства. Їх обов’язки, повноваження та порядок призначення. 

Внутрішній контроль та звітність як елементи АКП та невідємна ланка 

системи контролю в компанії. Відповідальність за порушення АКП. 

Тема 6.ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ КОМПЛАЄНС  

Оцінка корупційних ризиків в діяльності підприємства. Внутрішній 

аудит та нагляд за дотриманням працівниками вимог антикорупційного 

законодавства. Запобігання та протидія корупції у роботі з державними та 

місцевими органами влади, підприємствами, установами, організаціями. 

Запобігання та протидія корупції у роботі з приватними підприємствами та 

недержавними організаціями. Подарунки та представницькі витрати. Засади 

взаємодії підприємства з правоохоронними органами у сфері запобігання та 

протидії корупції. Виявлення та врегулювання конфлікту інтересів. 

Тема 7. СИСТЕМА ІНФОРМУВАННЯ ПРО НЕНАЛЕЖНІ ДІЇ. 

Система інформування (whistleblowing) про неналежні дії та її місце і системі 

комплаєнс. Основні елементи системи інформування. Анонімна гаряча лінія: 

переваги та економічний ефект. Комфорт для інформаторів. 

Конфіденційність та захист інформаторів. Робота з анонімами. Інформування 

про розгляд справи 

Інтеграція системи інформування з іншими службами і функціями комплаєнс 

Забезпечення виконання правил, дисципліна і стимули 
Тема 8. УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОДІЄЮ З ТРЕТІМИ СТОРОНАМИ. 

ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ. 

Сутність процедури «Знай свого клієнта» (KYC) та її цілі. Значення KYC) 

для компанії та для клієнта. Сутність персональних даних та їх захисту. 

Відповідальність за порушення в сфері персональних даних. Основні 



положення Регламенту про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням 

персональних даних (англ. General Data Protection Regulation, скор. GDPR) та 

їх застосування у вітчизняних компаніях. Основні моделі регулювання 

персональних даних. Рамковий підхід до управління приватністю. 

Тема 9. УПРАВЛІННЯ КОМПАЄНС-РИЗИКАМИ 

Передумови та причини комплаєнс-ризиків. “Трикутник шахрайства“. 

Сфери виникнення комплаєнс-ризиків. Типи комплаєнс-ризиків. Приклади 

комплаєнс-ризиків в компанії. Етапи управління комплаєнс-ризиками: 

виявлення, оцінка, обробка, моніторинг, розробка і впровадження заходів 

реагування, попередження, звітність. Управління комплаєнс-ризиками на всіх 

рівнях компанії.  

Тема 10. РОЗСЛІДУВАННЯ КОМПЛАЄНС-ІНЦИДЕНТІВ 

(ФОРЕНЗІК) 

Суть поняття форензік розлідування. Етапи форензік розслідування: 

ідентифікація залучених сторін, збір інформації, проведення інтерв’ю. Оцінка 

впливу комплаєнс-інциденту на діяльність компанії. Можливості сучасної 

корпоративної розвідки. Відкриті бази даних (локальні та міжнародні) 

щодо юридичних та фізичних осіб, відкриті дані в соціальних мережах. 

Можливості сучасної компютерної криміналістики. Сутність eDiscovery 

для пошуку, виявлення, збору, обробки та аналізу інформації, що 

зберігається в електронному вигляді (електронна пошта, мессенджери) та 

наявні технологічні рішення. Сутність комплексної аналітики та візуалізації 

даних і наявні технологічні рішення. Правові аспекти пошуку, виявлення, 

збору, обробки, аналізу та передачі персональних даних (Закон України "Про 

захист персональних даних" та інші пов’язані закони і нормативно-правові 

акти). 

Тема 11. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ КОМПЛАЄНС 
Модель трьох ліній захисту. Функції підрозділу комплаєнс та його місце в 

організаційній системи комплаєнс. Вимоги до керівника підрозділу 

комплаєнс. Роль органів управління в забезпеченні функціонування системи 

комплаєнс. Повноваження комплаєнс-комітету. у структурі компанії. 

Забезпечення незалежності підрозділу комплаєнс та її керівника. Взаємодія 

підрозділів компанії для забезпечення функціонування. 

Тема 12. ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ 

ТА КОМПЛАЄНС У ФІНАНСОВИХ УСТАНОВАХ 

Комплаєнс-ризики в фінансовій установі. Практичні приклади реалізації 

комплаєнс-інцидентів в банку. Неналежні дії клієнтів. Неналежні дії 

працівників. Корупційні дії. Конфлікт інтересів. Ліцензійні умови. Неналежні 

дії клієнтів. Порушення етичних норм. Порушення з маркетингу та реклами. 

Зовнішні діяльність працівників. Закупівлі. Невідповідність ПЗ. 

Невідповідність продукту. Невідповідність органів управління.Аутсорсинг. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 



Після успішного вивчення навчальної дисципліни: 

РНД 1 Здобувач демонструє знання сутності системи комплаєнс, 

принципів та етапів її побудови в компанії;  

РНД 2 Здобувач демонструє знання напрямків та інструментів для 

впровадження та функціонування системи комплаєнс в компанії; 

РНД 3 Здобувач демонструє знання основних положень локального та 

міжнародного законодавства, і міжнародних стандартів, які 

необхідно врахувати при побудові системи комплаєнс в компанії; 

РНД 4 Здобувач володіє навичками управління комплаєнс-ризиками; 

РНД 5 Здобувач демонструє знання, необхідні для участі в форензік 

розслідуваннях, в т.ч. знання щодо аспектів корпоративної 

розвідки та комп’ютерної криміналістики. 

РНД 6 Здобувач демонструє знання, необхідні для забезпечення 

функціонування системи комплаєнс, прийняття необхідних рішень 

і взаємодії між різними підрозділами компанії.  

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН4 Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень. 

РН6 Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. ЗМІСТ КОМПЛАЄНС ТА ІСТОРІЯ ЙОГО ВИНИКНЕННЯ Л. 1,2 П. 

1,2 

Тема 2. НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЛАЄНС ЗА КОРДОНОМ 

ТА В УКРАЇНІ Л. 3, 4, П. 3,4. 

Тема 3. АНТИКОРУПЦІЙНИЙ КОМПЛАЄНС Л. 5, П. 5. 

Тема 4. КОМПЛАЄНС-ПОЛІТИКА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ Л. 6, П.  

Тема 5. АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА Л. 7, 8, П. 7, 8. 

Тема 6. ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ КОМПЛАЄНС НА 

ПІДПРИЄМСТВІ Л9, П9 

Тема 7. СИСТЕМА ІНФОРМУВАННЯ ПРО НЕНАЛЕЖНІ ДІЇ. Л.10, П.10 

Тема 8. УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОДІЄЮ З ТРЕТІМИ СТОРОНАМИ. ЗАХИСТ 

ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ. Л. 11, П. 11. 

Тема 9. УПРАВЛІННЯ КОМПАЄНС-РИЗИКАМИ  Л. 12, П. 12. 

Тема 10. РОЗСЛІДУВАННЯ КОМПЛАЄНС-ІНЦИДЕНТІВ (ФОРЕНЗІК) 



Л.13, 14,  П. 13.,14 

Тема 11. ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ТА 

КОМПЛАЄНС У ФІНАНСОВИХ УСТАНОВАХ Л. 15, П. 15. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного характеру; 

– розрахункова робота; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання (кейси). 

НД 2. Самостійна робота 

8. Методи викладання, навчання 

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

демонстрації з використанням мультимедійного обладнання); 

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

ситуаційних вправ (кейсів));  

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

Лекції надають здобувачам основний теоретичний матеріал з питань мікро- 

та макроекономіки, що є основою для самостійного навчання, а також 

сприяють розвитку у здобувачів вищої освіти здатності до узагальнення та 

критичного мислення через участь в дискусіях. Лекції доповнюються 

практичними заняттями, що надають здобувачам вищої освіти можливість 

застосовувати теоретичні знання на реальних прикладах. Практичні заняття 

сконструйовані з застосуванням методів практико-орієнтованого навчання, і 

передбачають розв’язок здобувачами вищої освіти задач та виконання 

аналітичних вправ. Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, 

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

підготовки презентацій, що будуть представлені іншим групам, та для 

виконання індивідуальних та групових вправ на практичних заняттях, участі 

в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-73 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе 

складання заходу підсумкового 
2 (незадовільно) 

35-59 



семестрового контролю 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – до заходу 

підсумкового семестрового 

контролю не допускається, 

необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 

1-34 

 

9. Форми оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Комплаєнс-

менеджмент»: диференційований залік; 

Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, 

опитування, 

контрольна робота, перевірка результатів виконання індивідуальної та 

самостійної роботи,  презентація, есе; участь у дискусіях; виступи з 

доповідями; підсумкова контрольна робота; участь у науковій конференції з 

публікацією тез доповідей. Розподіл балів які може накопичувати студент 

при вивченні дисципліни «Комплаєнс-менеджмент», наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною 

«Комплаєнс-менеджмент» 
Найменува

ння заходу 

поточного 

контролю (І 

траєкторія) 

Максималь

на кількість 

балів за 

захід 

поточного 

контролю 

Найменування 

заходу поточного 

контролю  

(ІІ траєкторія) 

Максима

льна 

кількість 

балів за 

захід 

поточног

о 

контролю 

Найменування 

заходу 

поточного 

контролю  

(ІІІ траєкторія) 

Максима

льна 

кількість 

балів за 

захід 

поточног

о 

контролю 

І семестр 

Практичне 

заняття 1 

5 Практичне 

заняття 1 

4 Практичне 

заняття 1 

3 

Практичне 

заняття 2 

5 Практичне 

заняття 2 

4 Практичне 

заняття 2 

3 

Практичне 

заняття 3 

5 Практичне 

заняття 3 

4 Практичне 

заняття 3 

3 

Практичне 

заняття 4 

5 Практичне 

заняття 4 

4 Практичне 

заняття 4 

3 

Практичне 

заняття 5 

5 Практичне 

заняття 5 

4 Практичне 

заняття 5 

3 

Практичне 

заняття 6 

5 Практичне 

заняття 6 

4 Практичне 

заняття 6 

3 

Практичне 

заняття 7 

5 Практичне 

заняття 7 

4 Практичне 

заняття 7 

3 

Практичне 

заняття 8 

5 Практичне 

заняття 8 

4 Практичне 

заняття 8 

3 

Практичне 

заняття 9 

5 Практичне 

заняття 9 

4 Практичне 

заняття 9 

3 

Практичне 

заняття 10 

5 Практичне 

заняття 10 

4 Практичне 

заняття 10 

3 



Практичне 

заняття 11 

5 Практичне 

заняття 11 

4 Практичне 

заняття 11 

3 

Практичне 

заняття 12 

5 Практичне 

заняття 12 

4 Практичне 

заняття 12 

3 

Практичне 

заняття 13 

5 Практичне 

заняття 13 

4 Практичне 

заняття 13 

3 

Практичне 

заняття 14 

5 Практичне 

заняття 14 

4 Практичне 

заняття 14 

3 

Практичне 

заняття 15 

5 Практичне 

заняття 15 

4 Практичне 

заняття 15 

3 

Індивідуаль

на робота 1 

10 Індивідуальна 

робота 1 

10 Індивідуальна 

робота 1 

10 

Модульна 

контрольна 

робота 1 

15 Індивідуальна 

робота 2 

15 Індивідуальна 

робота 2 

15 

  Модульна 

контрольна 

робота 1 

15 Модульна 

контрольна 

робота 1 

15 

    Участь у 

науковій 

конференції з 

публікацією тез 

15 

Всього 100 Всього 100  Всього 100 
 

 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.2 Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та 

мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

1. Окунєв О. Антикорупційний комплаєнс. 

– Посіб. для програми з підготовки осіб, 

відповідальних за реалізацію 

антикорупційної програми // О. Окунєв, О. 

Бойко, С. Лукін. – К.: Професійна 

корпорація корпоративного управління – 

2018. – 168 с. 

2. Комплаєнс для малого та середнього 

бізнесу К.: USAID.- 2015. - 68 c. 

3. Кочума І.Ю. Основні принципи 

організації ефективної системи комплаєнс-

контролю та проблеми їх впровадження у 

банках України / І. Ю. Кочума, Я. А. 

Омельчук // Фінансовий простір. – 2018. – 

№1. – С. 83–88. 

4. Перерва П.Г. Комплаенс-программа 



промышленного предприятия: сущность и 

задачи // Економічні науки. – 2017. - №24. - 

С. 153-158. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

PR-МЕНЕДЖМЕНТ 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни PR-менеджмент 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
Університет банківської справи 

Повна назва структурного підрозділу 

Черкаський навчально-науковий 

інститут, кафедра менеджменту та 

інформаційних технологій 

 

Полях К.В., викладач кафедри 

менеджменту та інформаційних 

технологій, Черкаський навчально- 

науковий інститут Університету 

банківської справи; 

Рівень вищої освіти 

Перший рівень вищої освіти, FQ-

EHEA- перший цикл, QF-LLL–6 

рівень, HPK–7 рівень 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 
15 тижнів протягом 7-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 

кредитів ЄКТС,180 годин, з яких 60 

годин становить контактна робота з 



викладачем (30 годин лекцій, 30 

годин практичних занять), 115 годин 

становить самостійна робота, 

атестація:екзамен 

Мова(и) викладання Українською мовою 

Викладач 

Полях К.В., викладач кафедри 

менеджменту та інформаційних 

технологій, Черкаський навчально- 

науковий інститут Університету 

банківської справи; 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Вибіркова  

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів теоретичних знань, 

умінь та практичних навичок у галузі PR: визначення проблем PR, процесу 

планування та програмування, заходів та комунікацій, критеріїв, що 

використовуються для оцінки ефективності управління PR-діяльністю у 

системі менеджменту. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти управління у сфері 

зв'язків з громадськістю 

 

Тема 1. Предмет, об’єкт і основні категорії паблік рилейшнз (PR) 

як науки 

Зв’язки з громадськістю як наука і мистецтво формування та 

управління громадською думкою. Предмет і об’єкт PR як науки та 

управлінської діяльності. Основні завдання PR як науки та управлінської 

діяльності. Зв’язок PR з іншими суспільними науками. Основні категорії PR 

та їх характеристика. Громадськість, її сутність і характеристика. Громадська 

думка як одна з основних категорій PR. Комунікаційна система як елемент 

системи зв’язків з громадськістю. Відмінності PR від реклами. Місце і роль 

зв’язків з громадськістю у житті суспільства.  

Тема 2. Етичні кодекси в галузі PR. 

Вимоги до професійної діяльності PR-фахівця згідно з нормами 

Кодексу професійної поведінки та етики Міжнародної асоціації ПР (IPRA).  



Основні положення Кодексу професійної поведінки Інституту ПР (Англія). 

Загальні та спеціальні професійні обов’язки PR-фахівця згідно з нормами 

Європейського кодексу професійної поведінки у сфері ПР (Лісабонський 

кодекс). Професійні стандарти вітчизняних PR-фахівців відповідно до 

Кодексу професійної етики в галузі зв’язків із громадськістю, ухваленого 

ВГО «Українська ліга зі зв’язків із громадськістю» 

Тема 3. Загальна характеристика системи зв’язків з громадськістю 

(ЗЗГ) 

Сутність і основні елементи системи зв’язків з громадськістю. 

Організація та її роль у системі зв’язків з громадськістю як суб’єкта 

управління. Сутність і роль інформації у зв’язках з громадськістю. Канали 

збирання і передачі інформації. Дослідні організації та агенції зі зв’язків з 

громадськістю. Їхнє завдання у формуванні та функціонуванні системи 

зв’язків з громадськістю. Функції системи зв’язків з громадськістю. Сутність 

і зміст аналітично-прогностичної функції. Завдання організаційно-

технологічної функції. Управлінська функція та її завдання. Інформаційно-

комунікативна функція. Зміст консультаційно-методичної функції та її 

реалізація.  

Тема 4. Система масових комунікацій у суспільстві 
Стратегічні комунікації. Поняття системи масових комунікацій (СМК) 

та її елементи. Характеристика основних елементів системи масових 

комунікацій: керівний орган; трудовий колектив; відповідальні виконавці; 

технічні засоби; апарат підготовки, збирання, порівняння та оцінки 

інформації; текстовий потік вказівок, розпорядження, інструкції. Принципи 

формування та функціонування системи масових комунікацій. Зв’язок як 

ключовий чинник системи масової комунікації. Зв’язок в Україні, його 

основні складові та особливості функціонування і розвитку. Стратегічні 

комунікації. Їхня сутність, завдання і роль у системі зв’язків з громадськістю.  

Тема 5. Планування, організація та здійснення зв’язків з 

громадськістю 

Сутність організаційних форм управління зв’язками з громадськістю, 

процес їх становлення, розвитку та вдосконалення. Служба зв’язків з 

громадськістю в структурі простої системи управління, її складові та основні 

завдання. Основні напрями діяльності спеціалістів служби зв’язків з 

громадськістю. Необхідність і сутність планування зв’язків з громадськістю. 

Довгостроковий план ЗЗГ, його зміст і особливості. Оперативний план ЗЗГ, 

його сутність, структура і функції. Стратегічне та оперативне планування ЗЗГ 

як єдиний процес забезпечення ефективного функціонування і розвитку 

організації (фірми, компанії, корпорації). Програма зв’язків з громадськістю, 

її сутність та основні елементи. Алгоритм процесу розробки програми 

зв’язків з громадськістю та його характеристика. Планування та організація 

кампанії зі зв’язків з громадськістю (PR-кампанії). Спільне і відмінне між 

PR-кампанією та рекламною кампанією. Основні етапи планування і 

проведення PR-кампанії.  



Тема 6. Механізм взаємодії із засобами масової інформації (ЗМІ) 

Сутність, цілі та функції засобів масової інформації, їхні права та 

обов’язки. Преса та її роль у системі засобів масової інформації та у зв’язках 

з громадськістю. Радіо та його роль у зв’язках з громадськістю. Телебачення 

як складний комплекс електронних, технічних, технологічних та 

організаційно-функціональних засобів підготовки, збирання, накопичення, 

переробки, аналізу та передачі інформації в різноманітних формах і на 

великий простір. Сутність і особливості функціонування телекомунікацій 

різних форм власності: державних, громадських, муніципальних, 

акціонерних, кооперативних, приватних, можливість, необхідність та 

доцільність їх використання у зв’язках з громадськістю. Основні завдання та 

функції ЗМІ, їх характеристика. Зв’язки і співпраця фірми (організації, 

компанії, корпорації) із засобами масової інформації. Механізм передачі 

повідомлень службою зв’язків з громадськістю засобам масової інформації. 

Основні вимоги до повідомлення. Основні напрями діяльності спеціалістів 

служби зв’язків з громадськістю з установлення комунікацій із засобами 

масової інформації. 

 

Тема 7. Зв’язки з громадськістю в промисловості та комерційній 

діяльності 

Сутність і завдання зв’язків з громадськістю в сучасній промисловості. 

Основні характеристики виробничих цільових аудиторій. Промислові 

партнери і ділове спілкування з ними. Стиль ділового спілкування. Основні 

типи ділового спілкування: синергетичнодемократичний, авторитарно-

ієрархічний, проблемно-цільовий. Роль стилю ділового спілкування у 

налагодженні та здійсненні зв’язків з цільовими аудиторіями в 

промисловості. Особливості зв’язків з громадськістю в комерційній 

діяльності. Споживачі та клієнти – основні цільові аудиторії в комерційній 

системі зв’язків з громадськістю. Сутність, місце і роль реклами у 

формуванні та управлінні громадською думкою і поведінкою споживачів. 

Зворотний зв’язок у системі зв’язків з громадськістю в комерційних 

структурах. Проблеми внутрішньопромислових і комерційних комунікацій та 

шляхи їх розв’язання. Правильний вибір системи комунікацій у 

промисловості та комерційній діяльності – запорука ефективних зв’язків 

організації з цільовими аудиторіями. 

Змістовий модуль 2. Галузеві особливості зв'язків з громадськістю 

Тема 8. Зв’язки з громадськістю у фінансовій сфері 

Фінансова сфера життєдіяльності суспільства як сукупність фінансових 

відносин певної соціальної системи та її підсистем. Система зв’язків з 

громадськістю у фінансовій сфері. Її основні елементи та особливості. 

Завдання системи зв’язків з громадськістю у фінансовій сфері. Необхідність і 

основні напрями досліджень у межах фінансових зв’язків з громадськістю. 

Функції системи зв’язків з громадськістю у фінансовій сфері (аксеологічно-

оціночна, комунікативна, організаційно регулятивна, аналітична, 



управлінська) та умови їх реалізації у практичній діяльності фінансових 

закладів та організацій. Зв’язки з громадськістю у відносинах з інвесторами. 

Основні види інвестицій (внутрішні (вітчизняні), зовнішні (іноземні), 

фінансові, виробничі, валові, прямі, чисті, портфельні) та їх характеристика. 

Роль системи зв’язків з громадськістю в залученні інвесторів та спілкуванні з 

ними. Сутність і роль оборонних, наступальних і підкріплювальних 

комунікацій у системі фінансових зв’язків з громадськістю, у формуванні та 

управлінні громадською думкою.  

Тема 9. Корпоративний імідж та його використання у зв’язках з 

громадськістю 

Сутність сучасної корпорації як об’єднання (організації) з метою 

спільної діяльності. Корпоративний імідж як образ корпорації. Основні 

складові корпоративного іміджу та їх характеристика. Фірмовий стиль. 

Інформаційний дизайн. Архітектурний дизайн. Зовнішній вигляд працівників 

фірми. Стиль управління. Стиль ділових відносин. Стиль поведінки. 

Особиста культура працівників корпорації. Відносини корпорації з 

державними закладами. Відносини із засобами масової інформації. Місце і 

роль корпоративного іміджу в системі зв’язків з громадськістю. Вплив 

зв’язків з громадськістю на формування корпоративного іміджу. Особистий 

імідж керівника (лідера) корпорації (фірми), його сутність і основні 

характеристики. Роль особистого іміджу керівника у формуванні та 

вдосконаленні корпоративного іміджу. Просування і використання 

корпоративного іміджу у зв’язках з громадськістю. Прес-реліз, презентація, 

прес-конференція, методи їх організації та проведення, роль у формуванні, 

просуванні та використанні корпоративного іміджу.  

Тема 10. Зв’язки з громадськістю – передумова успіху в маркетингу 

та менеджменті 

Сутність сучасного маркетингу, його структура і функції. Основні 

принципи маркетингу. Основна мета і завдання зв’язків з громадськістю в 

сучасному маркетингу. Служба зв’язків з громадськістю в системі сучасного 

маркетингу, її структурні елементи та основні завдання. Комплекс 

маркетингових комунікацій, його елементи і функції. Вплив зв’язків з 

громадськістю на ефективність реалізації концепції маркетингу. 

Рекомендації служби зв’язків з громадськістю щодо забезпечення ефективної 

реалізації концепції маркетингу. Роль зв’язків з громадськістю у забезпеченні 

готовності фірми та служби маркетингу до кризової ситуації і виходу з неї. 

Чинники готовності фірми до кризової ситуації та виходу з неї. Основні 

принципи діяльності служби зв’язків з громадськістю в період виходу фірми 

з кризової ситуації.  

Тема 11. Зв’язки з громадськістю та відносини з державою 

Органи державної влади (законодавчі, виконавчі, судові) як система 

організації, регулювання, контролю та виховання суспільства загалом і 

громадянина зокрема. Принцип колективної та індивідуальної 

відповідальності як основа взаємодії громадськості з органами державної 



влади, ділового партнерства населення і держави. Організації громадянського 

суспільства, що сприяють і забезпечують встановлення взаєморозуміння та 

налагодження взаємодії між діловими колами і політиками, економічними, 

ринковими (комерційними) структурами і державою. Функціональна схема 

взаємодії виробничої (комерційної) структури з органами державного 

управління та її характеристика. Лобіювання, його сутність, правові основи і 

функції. Лобіювання як механізм впливу на процес прийняття рішень 

законодавчими, виконавчими та судовими органами державної влади. Цілі, 

завдання, форми і методи лобіювання в Україні. Три основні напрями впливу 

бізнесу на урядові кола і законодавчу владу: кримінальний, легальний, участь 

у формуванні органів законодавчої і виконавчої влади.  

Тема 12. Політичні зв’язки з громадськістю 

Політичні зв’язки з громадськістю як процес формування політичної 

думки та управління нею. Функції політичної системи суспільства та роль 

зв’язків з громадськістю у їх реалізації. Способи комунікації, які 

використовує політична система для реалізації своїх функцій. Сутність і роль 

політичних сил країни (партій, рухів, спілок, громадських організацій, 

кооперативів) у політичному процесі. Політичний процес як реалізація 

політичними силами і державними закладами зв’язків з громадськістю. 

Характеристика основних політичних сил України, їх місце та роль у системі 

політичних зв’язків з громадськістю. Сутність позиціювання політичних сил 

та їхніх лідерів. Роль ЗЗГ у цьому процесі. Виборчі технології як 

найважливіша складова політичних зв’язків з громадськістю. Основні 

складові виборчих технологій та їх характеристика. Виборча кампанія 

кандидата, партії, блоку як мистецтво ефективного використання політичних 

комунікацій та інформації, тобто зв’язків з громадськістю.  

Тема 13. Міжнародні зв’язки з громадськістю (GR) 

Міжнародні відносини та необхідність їх регулювання. Сутність, 

об’єкти і суб’єкти міжнародних зв’язків з громадськістю. Зв’язки з 

громадськістю як основний чинник регулювання міжнародних відносин. 

Імідж країни, його сутність і роль у міжнародних зв’язках з громадськістю. 

Поняття рівноваги у міжнародних зв’язках з громадськістю. Шляхи 

досягнення Україною певного ступеня рівноваги у міжнародних зв’язках з 

громадськістю. Місце і роль засобів масової інформації у формуванні, 

просуванні та використанні іміджу країни у міжнародних зв’язках з 

громадськістю. Чинники формування позитивного і негативного іміджу 

країни. Міжнародні комунікації як технічна та технологічна основа системи 

міжнародних зв’язків з громадськістю. Всесвітня мережа зв’язку, її основні 

складові та тенденції розвитку. Основні напрями розвитку технологічної бази 

міжнародних комунікацій. Роль наукових досліджень у їх реалізації в країнах 

СНД, зокрема в Україні. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 



зможе: 

РНД 1 

 

Здобувач демонструє знання основних теорій і концепцій PR 

менеджменту у сучасних умовах; 

РНД 2 Здобувач демонструє вміння обирати і використовувати 

найефективніші форми і методи організації та здійснення зв’язків 

фірми з цільовою аудиторією з грамотним використанням систем 

масової комунікації та засобів масової інформації. 

РНД 3 Здобувач здатен приймати рішення в управлінні PR програмами на 

основі вивчення, аналізу, формування та оцінки громадської думки, 

настроїв і реакції населення на діяльність та інформацію фірми 

(організації); 

РНД 4 Здобувач демонструє вміння описувати категорії криз, їх 

передбачення та планування; 

РНД 5 Здобувач здатен здійснювати оціночне дослідження та 

використовувати модель «модель контрольних оцінок» PR-програм.  

РНД 6 Здобувач здатен оцінювати результати PR-діяльності з наступним 

аналізом та рекомендаціями. 

РНД 7 Здобувач здатен застосовувати на практиці вміння організації і 

проведення активних акцій, PR-кампаній, ділових зустрічей, 

конференцій, виставок, презентацій з використанням засобів 

масової інформації; 

РНД8  Здобувач здатен обґрунтовувати вибір контактних груп, робота з 

якими необхідна для інформування і комунікативного забезпечення 

реалізації проектів і програм в сфері політики і ділової активності. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів 

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН3 Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, 

сучасних концепцій лідерства 

РН4 Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень 

РН6 Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень. 

РН7 Виявляти навички організаційного проектування. 

РН 11 Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у 

різних сферах діяльності організації. 



РН14 Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди 

до стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації. 

РН15 Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та 

громадсько-свідомо, на основі етичних міркувань (мотивів), повагу 

до різноманітності та міжкультурності. 

РН17 Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під 

керівництвом лідера. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Предмет, об’єкт і основні категорії паблік рилейшнз (PR) як науки. 

Л.1, П.1 

Тема 2. Етичні кодекси в галузі PR. Л.2, П.2 

Тема 3. Загальна характеристика системи зв’язків з громадськістю (ЗЗГ) Л.3, 

П.3 

Тема 4. Система масових комунікацій у суспільстві Л.4, П.4 

Тема 4. Планування, організація та здійснення зв’язків з громадськістю Л.5, 

П.5 

Тема 6. Механізм взаємодії із засобами масової інформації (ЗМІ) Л.6, П.6 

Тема 7. Зв’язки з громадськістю в промисловості та комерційній діяльності 

Л.7,8, П.7,8 

Тема 8. Зв’язки з громадськістю у фінансовій сфері Л.9, П.9 

Тема 9. Корпоративний імідж та його використання у зв’язках з 

громадськістю Л.10,11, П.10,11 

Тема 10. Зв’язки з громадськістю – передумова успіху в маркетингу та 

менеджменті Л.12, П.12 

Тема 11. Зв’язки з громадськістю та відносини з державою Л.13, П.13 

Тема 12. Політичні зв’язки з громадськістю Л.14, П.14 

Тема 13. Міжнародні зв’язки з громадськістю (GR) Л.15, П.15 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота:  

– мультимедійні презентації;  

– завдання аналітичного характеру;  

– розрахункові роботи;  

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання (кейси).  

НД 2. Самостійна робота  

8. Методи викладання, навчання 

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

демонстрації з використанням мультимедійного обладнання);  

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



практичних задач, підготовка аналітичних записок, стандартизовані тести, 

розрахункові роботи, презентації результатів виконаних завдань та 

досліджень);  

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

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань PR 

менеджменту, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої 

освіти, а також сприяють розвитку в студентів критичного мислення через 

участь в дискусіях. Лекції доповнюються практичними заняттями, що 

надають студентам можливість застосовувати теоретичні знання на реальних 

прикладах. Практичні заняття сконструйовані з застосуванням методів 

практико-орієнтованого навчання, і передбачають розв’язок студентами 

кейсів на основі реальних даних компаній. Самостійне навчання сприяє 

підготовці до лекцій, практичних занять, а також роботи в невеликих групах 

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

виконання індивідуальних та групових ситуаційних вправ на практичних 

заняттях, участі в бізнес-іграх тощо.  

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе 

складання заходу 

підсумкового семестрового 

контролю 
2 

(незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – до заходу 

підсумкового семестрового 

контролю не допускається, 

необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 

1-34 

 

9. Форми оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною PR менеджмент- 

екзамен.  

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

опитування, контрольна робота, захист результатів виконання 

індивідуальних робіт (кейсів), аналітично-розрахункова робота, опитування 

тощо.  

2. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни 



PR менеджмент, наведено в таблиці 4.  

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною 

дисципліною  

Управління конкурентоспроможністю підприємства 

Найменування заходу 

поточного контролю 

(І траєкторія) 

Максимальна 

кількість балів 

за захід 

поточного 

контролю 

Найменування заходу 

поточного контролю 

(ІІ траєкторія) 

Максимальна 

кількість балів за 

захід поточного 

контролю 

Практичне заняття 1 2 Практичне заняття 1 2 

Практичне заняття 2 2 Практичне заняття 2 2 

Практичне заняття 3 2 Практичне заняття 3 2 

Практичне заняття 4 2 Практичне заняття 4 2 

Практичне заняття 5 2 Практичне заняття 5 2 

Практичне заняття 6 2 Практичне заняття 6 2 

Практичне заняття 7 2 Практичне заняття 7 2 

Практичне заняття 8 2 Практичне заняття  8 2 

Практичне заняття 9 2 Самостійна робота 1 5 

Практичне заняття 10 2 Самостійна робота 2 5 

Практичне заняття 11 2 Тестування Модуль 1 7 

Практичне заняття 12 2 Тестування Модуль 2 7 

Практичне заняття 13 2 Контрольна робота 10 

Практичне заняття 14 2   

Практичне заняття 15 2   

Контрольна робота 1 10   

Контрольна робота 2 10   

Екзамен 50 Екзамен 50 

Всього 100 Всього 100 
 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни 

10.1 Засоби навчання 

ЗН1.Мультимедіа-тапроекційна апаратура. 

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

ЗН3.Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та 

навчально- методичне 

забезпечення 

1. Романовський О. Г. Основи паблік рилейшнз : 

навч.-метод. посібник для студ. спец. 8.03010201 

«Психологія» та 8.18010018 «Адміністративний 

менеджмент» / О. Г. Романовський, Н. В. Середа, Є. 

В. Воробйова ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. 

ін-т». – Харків : НТУ «ХПІ», 2015. – 176 с. 

2. Основи реклами та зв’язків з громадськістю: 

підручник / за заг.ред. В. Ф. Іванова, В.В. Різуна. – 

К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський 

університет», 2011. – 431 с. 

3. Соснін О..В., Воронкова В.Г., Нікітенко В.О., 

Максименюк М.Ю. Інформаційно-комунікативний 



менеджмент: зарубіжний і вітчизняний досвід: 

навчальний посібник. Київ: КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017.316 с 

 

 

 



СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«МЕНЕДЖМЕНТ  (РІВЕНЬ D - УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ)» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Менеджмент  (рівень D - Управління  

проектами) 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
Університет банківської справи 

Повна назва структурного 

підрозділу 

Черкаський навчально-науковий 

інститут, кафедра менеджменту та 

інформаційних технологій 

Розробники Руденко М. В., кандидат економічних 

наук, доцент, доцент кафедри 

менеджменту та інформаційних 

технологій 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої 

освіти, НРК – 7 рівень, QF-LLL – 6 

рівень, FQ-EHEA – перший цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

15 тижнів протягом 7-го семестру 

 

Обсяг навчальної дисципліни Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин 

становить контактна робота з 

викладачем (30 годин лекцій, 30 годин 

практичних занять). 

Атестація: екзамен 

Мова викладання Українська 

Викладач Руденко М. В., кандидат економічних 

наук, доцент, доцент кафедри 

менеджменту та інформаційних 

технологій 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Вибіркова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Менеджмент» 

Передумови для вивчення 

дисципліни 

Макроекономіка та Мікроекономіка 

(рівень A,В), Менеджмент (рівень В) 



Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців належних 

практичних вмінь і навичок застосування інструментарію розробки та 

реалізації універсальних проектів з метою досягнення ефективного існування 

та розвитку організації. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Проект, як об’єкт управління. 

Загальна характеристика управління проектами.  Поняття проекту. 

Умови виникнення проектів. Поняття «проект» і «процес». Класифікація 

проектів.  

Характеристика проектної діяльності. Середовище проекту. 

Заінтересовані особи та учасники проекту. Життєвий цикл проекту. 

Тема 2. Система управління проектами: цілі, функції, структура,  

елементи. 

Системи управління проектами, їх цілі та функції Різновиди проектів та 

особливості їх менеджменту. Об’єктивна необхідність управління проектами. 

Системний підхід до управління проектами. Склад елементів системи та їх 

взаємозв’язок.  

Основні умови управління проектами. Основні та локальні цілі та 

функції управління проектами. Головне спрямування та цілі проекту. 

Цілепокладання на різних стадіях підготовки та реалізації проекту. Ієрархія 

цілей проекту і їх композиція.  

Функції управління проектами. Модель управління проектами, як 

поєднання основних функцій та інструментів їх реалізації. Структура та 

ключові елементи проекту. 

Тема 3. Техніко-економічне обґрунтування проекту. 

Ініціаліцація проекту: розробка концепції проекту, формування ідеї 

проекту, попередня проробка цілей та задач проекту, передпроектні 

(передінвестиційні) дослідження можливостей виконання проекту.  

Структура проектного аналізу (технічний, комерційний, фінансовий, 

екологічний, організаційний, соціальний, економічний, інституційний аналіз 

тощо). Заключні проектні дослідження. Попередня оцінка ефективності 

проекту за показниками комерційної, економічної і бюджетної ефективності.  

Аналіз ефективності проекту з урахуванням вартості грошей у часі та 

інших чинників. Взаємозалежність управління проектами, управління 

інвестиціями та функціонального менеджменту. 



Тема 4. Організація управління проектами. Зовнішні організаційні 

структури проекту. 

Види організаційних систем. Основні різновиди організаційних 

структур управління. Технологія проектування організації в системі 

управління проектами. 

Проектування організаційної структури управління проектами. Базові 

елементи організаційної структури проекту. Функціональний та цільовий 

підходи, їх переваги та недоліки. Сутність та основні форми зовнішньої та 

внутрішньої організаційних структур. 

Принципи побудови. Види зовнішніх організаційних структур-

традиційної, матричної, гібридної,модульного зв'язку, їх характеристика, 

умови використання. Матрична організаційна структура. Головні види 

(функціональна, балансова, проектна). Основні умови створення і 

використання. Переваги та проблеми матричних структур. 

Внутрішні організаційні структури. Внутрішня функціональна 

структура проекту. Внутрішня матрична структура, дивізіональна, 

федеральна, змішана структури. Умови та особливості застосування 

внутрішніх організаційних структур. 

Тема 5. Формування бізнес-плану проекту. 

Сутність, завдання та основне призначення бізнес-плану. Концепція, 

мета й функції бізнес-плану.  

Загальна схема розробки бізнес-плану та інформаційне забезпечення. 

Інформаційні потреби на підготовчій стадії опрацювання бізнес-плану. 

Структура, зміст і методика розробки розділів бізнес-плану. Орієнтований 

зміст бізнес-плану. Опис галузі, підприємства та його продукції.  

Оформлення, стиль і презентація бізнес-плану. Комп’ютеризація 

процесу бізнес-планування. 

Тема 6. Планування ресурсного забезпечення проекту.  

Структуризація проекту. 

Характеристика ресурсів проекту. Основні процеси управління 

ресурсами. Принципи планування матеріальних ресурсів проекту. 

Особливості планування людських ресурсів. Ресурсні гістограми: сутність, 

алгоритм побудови, згладжування ресурсних гістограм за умов нестачі 

ресурсів. 

Система вимог до управління постачанням та закупівлями у проекті. 

Вимоги до джерел забезпечення проекту та їх ранжування. Адміністрування 

контрактів. План залучення капіталу (вибір джерел фінансування проекту). 

Планування проектних завдань. Види затрат по проекту, методика їх 

обчислення. Особливості планування затрат у часі. Підходи до скорочення 

тривалості проекту з урахуванням затрат по роботах. Планування бюджету у 

часі: «бананоподібна» крива, її побудова та інтерпретація; коригування 



строків виконання робіт з огляду на можливості їх фінансування. 

Сутність, мета та завдання ініціації проекту. Структура та зміст 

проектного завдання. Роль учасників розробки проектного завдання. 

Мета і функції проектного планування. Характеристика робіт з 

планування проекту. Вимоги до послідовності виконання робіт з планування 

проекту. Організація планування. 

Методологічні підходи при плануванні проектів. Організація системи 

управління проектами, її складові: мета, характеристика робіт, сітьове 

планування, складання бюджету, моніторинг виконання у часі та за 

витратами, система інформування і прийняття рішень. 

Компоненти структуризації проекту. Методологія структуризації, її 

характеристика і значення. Підсистеми робочої структури (WBS): кінцеві 

результати, субпроекти, робочі модулі, робочі елементи; їх характеристика. 

Основні ознаки робочого пакета (WP) як найнижчого рівня робочої 

структури. Організаційні структури управління проектами (OBS), їх 

класифікація. 

Створення двоспрямованої структури проекту на основі поєднання 

робочої та внутрішньої організаційної структури проекту. Структуризація 

затрат (CBS). Поєднання робочої, організаційної і затратної структур у 

трьоспрямованій структурі проекту. 

Розробка матриці відповідальності. Кодування робіт. СТR – словник 

для середніх та великих проектів на підприємстві. 

Тема 7. Формування та розвиток команди проекту. 

Аналіз і оцінка заінтересованих осіб. Переговори та попереднє 

призначення. Оптимізація біхевіоральної структури персоналу проекту. 

Роботи з формування команди. Аналіз ролей членів команди (тест Белбіна).  

Управління конфліктами в проекті. Критичні області поведінки 

персоналу в процесі виконання проекту. Причини конфліктів. Джерела 

конфліктів. Стратегія менеджера для запобігання конфліктів. Лідерство і 

мотивація в команді. Лідерство: визначення, фактори, стиль лідера, його 

сила, Організаційна культура проекту. Мотивація окремих виконавців та 

груп, трансформування системи винагород та визнання. 

 Розвиток команди. Стадії розвитку команди. Організація зворотного 

зв'язку в команді. Навчання членів команди. Удосконалення індивідуальних 

навичок членів команди. Навчання поведінці в команді. 

Тема 8. Управління часом виконання проектів. 

Планування послідовності робіт. Сутність, завдання та види 

календарних планів. Методологія календарного планування проектів. 

Діаграма Гантта (порядок побудови, основні параметри та характеристики). 

Сітьові графіки: мета та завдання розробки. Основні принципи побудови та 

відмінності стрілчастих графіків (АДМ) та графіків передування (РДМ). 



Види логічних зв'язків у сітьових графіках. Побудова умовних діаграм. 

Методологія обчислення параметрів сіткового графіку: ранніх та пізніх 

строків початку і закінчення, визначення критичного шляху, критичних та 

некритичних робіт, запасу часу по некритичних роботах. 

Експертні прогнози оптимістичного, песимістичного та найбільш 

вірогідного часу тривалості робіт. Оцінювання тривалості робіт (проекту) на 

основі аналогів. Моделювання тривалості робіт. Скорочення тривалості 

проекту шляхом оптимізації сітьового графіка: основні напрямки та методи. 

Тема 9. Управління витратами і бюджет проекту. 

Визначення ресурсів проекту. Витрати проекту, методика їх 

обчислення. Особливості планування матеріальних витрат і трудових витрат. 

Порядок складання бюджету проекту.  

Розрахунок поточних проектних витрат. Баланс грошових потоків. 

Вибір джерел ресурсного забезпечення проекту. Система вимог до джерел 

забезпечення проекту. Ранжування джерел. Визначення типу контракту, 

Адміністрування контрактів. План залучення капіталу (джерела 

фінансування проекту). Оптимізація недостатньої кількості. Планування 

проектних витрат і бюджету проекту в часі. Бананоподібна крива, її побудова 

та інтерпретація, Ресурсні гістограми: сутність, алгоритм побудови, 

згладжування ресурсних гістограм за умов недостатньої кількості ресурсів.  

Підходи до скорочення тривалості проекту з урахуванням затрат на 

окремі роботи. Коригування строків виконання робіт з огляду на можливості 

їх фінансування. 

Тема 10. Проектно-кошторисна документація та експертиза проекту. 

Склад та порядок розробки проектно-кошторисної документації в 

Україні. Погодження, експертиза та затвердження проектної документації в 

Україні. Попереднє техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) проекту. 

Структурна схема ТЕО інвестиційного проекту.  

Послідовність проведення оцінки (експертизи) проекту. Типи проектів 

з точки зору вибору методики оцінки. Основні типи проектів, що 

реалізуються на діючому підприємстві та особливості їх оцінки. Базові схеми 

визначення ефекту проектів, що реалізуються на діючому підприємстві. 

Бюджетний підхід як основний підхід до оцінки проектів. Автоматизація 

проектних робіт. 

Поняття і види експертизи проектів. Порядок проведення експертизи 

проектів. Екологічна експертиза інвестиційних проектів. Оцінка 

ефективності інвестиційних проектів. 

Тема 11. Контроль реалізації проекту. 

Основні елементи контрольного циклу. Інструментарій контролювання 

проектів. Контролювання виконання календарних планів та бюджетів 

підрозділів. Звітність у системі контролю: завдання, принципи побудови, 



форма подання.  

Вимірювання та аналіз показників виконання проекту. Інформація, 

необхідна для звіту по виконанню проекту. Оцінювання ходу виконання 

проекту на основі методу скоригованого бюджету. Обчислення 

скоригованого бюджету, коефіцієнтів по затратах та часу. Обчислення 

прогнозного часу та витрат по проекту.  

Види проектних змін та їх вплив на проект та проектну команду. 

Процедура внесення змін до проекту. Оцінювання результатів внесення змін.  

Основні роботи на етапі завершення проекту. Передача продукту 

проекту замовнику/споживачу. Зміст та призначення заключного 

внутрішнього звіту. Розпуск проектної команди. 

     Тема 12. Управління ризиками проекту. 

Сутність та види проектних ризиків. Причини виникнення та наслідки 

проектних ризиків. Фактори, що визначають рівень ризикованості проекту. 

Якісний та кількісний аналіз ризиків проектів. Ранжування ризиків. Якісний 

та кількісний аналіз ризиків проектів. Статистичний методі аналізу ризиків. 

Аналіз доцільності витрат. Метод експертних оцінок, Аналітичний метод. 

Метод використання аналогів. 

Можливі стратегії поведінки компанії (проектної команди) щодо 

ризиків: стратегія усунення ризиків, стратегія розподілу ризиків, стратегія 

зменшення ризиків, стратегія сприйняття ризиків. Дії компанії в межах 

кожної стратегії. Поняття тригерів. Організація робіт з управління ризиками. 

Способи зниження ризиків проектів. Розподіл ризиків між учасниками 

проекту. Якісний розподіл ризиків. Страхування ризиків. Резервування 

коштів на покриття непередбачених витрат. Формування реакції на ризик. 

Тема 13. Управління та контроль якості проекту. 

Якість як відповідність проектним цілям та вимогам споживачів. 

Сутність управління якістю проекту. Організаційне забезпечення управління 

якістю проекту. Політика у сфері якості. Норми та правила забезпечення 

якості. План управління якістю проекту. Аналіз «прибутки-видатки». 

Порівняння із зразком. Діаграма Ісікави. Проектування експериментів. 

Затрати на забезпечення якості. Програма забезпечення якості проекту. 

Аудит якості проекту, його види. Контроль показників якості. Заходи щодо 

поліпшення якості. 

Контроль якості проекту: план тестування і приймання компонентів 

проекту; інспекція етапів проекту; контрольні графіки; контрольні списки; 

діаграма Парето; статистичне моделювання; аналіз тенденцій. Класифікація 

витрат на забезпечення якості проекту. Попереджувальні витрати. Витрати на 

контроль та оцінку. Витрати через внутрішні відмови. Витрати через 

зовнішні відмови. 

Сучасні концепції управління якістю та їх використання в управлінні 



проектами. Сутність управління якістю проектів. Система стандартів ISO 

9000, ISO14000. Тотальне управління якістю (TQM). Безперервне 

вдосконалення, планування забезпечення якості проекту. Політика 

забезпечення якості проектних рішень. 

Тема 14. Результативність та ефективність проекту. 

Методики аналізу та оцінки результативності проектів. Формування 

висновків за результатами аналізу проектів.  

Моніторинг ефективності проекту і порядок його здійснення. Оцінка 

руху грошових потоків за періодами здійснення проекту. Управління 

ефективністю інновацій на стадії проектування. Управління ефективністю 

інновацій на стадії введення об’єкта в експлуатацію. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

зможе: 

РНД 1 Студент демонструє вміння визначення ключових цілей проекту та 

здійснює його обґрунтування. 

РНД 2 Студент розраховує кошторис, складає бізнес-план та формує 

бюджет проекту.  

РНД 3 Студент складає календарні графіки виконання проекту, їх 

контролювання і коригування плану реалізації проекту. 

РНД 4 Студент здійснює розподіл обов’язків та відповідальності, 

розробляє організаційні структури проекту, матрицю 

відповідальності в проекті, комплектує штат проекту, організовує 

роботу проектної команди, зможе бути її лідером, виконувати 

обов’язки менеджера проекту. 

РНД 5 Студент управляє проектом на всіх стадіях розвитку його 

життєвого циклу з урахуванням ризиків діяльності. 

РНД 6 Студент приймає стратегічні рішення стосовно розвитку проекту 

та управляє проектною інтеграцією. 

РНД 7 Здатність проводити оцінку ефективності проекту за критеріями 

комерційної, бюджетної та економічної ефективності. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН4 Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень. 



РН5 Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації. 

РН6 Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень. 

РН8 Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності 

діяльності організації. 

РН9 Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи. 

РН12 Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації. 

РН16 Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним. 

РН17 Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під 

керівництвом лідера. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Проект, як об’єкт управління. Л.1, ПР.1. 

Тема 2. Система управління проектами: цілі, функції, структура, елементи. 

Л.2, ПР.2. 

Тема 3. Техніко-економічне обґрунтування проекту. Л.3, ПР.3. 

Тема 4. Організація управління проектами. Зовнішні організаційні структури 

проекту. Л.4, ПР.4. 

Тема 5. Формування бізнес-плану проекту. Л.5, ПР.5. 

Тема 6. Планування ресурсного забезпечення проекту. Структуризація 

проекту. Л.6-7, ПР.6-7. 

Тема 7. Формування та розвиток команди проекту. Л.8, ПР.8. 

Тема 8. Управління часом виконання проектів. Л.9, ПР.9. 

Тема 9. Управління витратами і бюджет проекту. Л.10, ПР.10. 

Тема 10. Проектно-кошторисна документація та експертиза проекту. Л.11, 

ПР.11. 

Тема 11. Контроль реалізації проекту. Л.12, ПР.12. 

Тема 12. Управління ризиками проекту. Л.13, ПР.13. 

Тема 13. Управління та контроль якості проекту. Л.14, ПР.14. 

Тема 14. Результативність та ефективність проекту. Л.15, ПР.15. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 



– розв’язування задач; 

– контрольні роботи; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

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

демонстрації з використанням мультимедійного обладнання); 

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

аналітичних записок, презентація досліджень);  

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

тестування).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань 

економіки підприємства, що є основою для самостійного навчання 

здобувачів вищої освіти, а також сприяють розвитку в студентів критичного 

мислення через участь у дискусіях. Лекції доповнюються практичними 

заняттями, що надають студентам можливість застосовувати теоретичні 

знання на реальних прикладах. Практичні заняття сконструйовані з 

застосуванням методів практико-орієнтованого навчання, і передбачають 

розв’язок студентами практичних задач на основі реальних даних управління 

на підприємстві. Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, 

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

підготовки презентацій, та для виконання індивідуальних та групових 

ситуаційних вправ на практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

A Відмінно 5 (відмінно) 90-100 

B 
Добре 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
Задовільно 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX Незадовільно – 

можливе складання 

заходу підсумкового 

семестрового контролю 
2 (незадовільно) 

35-59 

F Незадовільно – до 

заходу підсумкового 

семестрового контролю 

не допускається, 

1-34 



необхідний повторний 

курс з навчальної 

дисципліни 
 

9.2. Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Менеджмент 

(рівень D – Управління проектами)» – екзамен. 

1. Форми поточного контролю під час навчальних занять: участь у 

обговоренні питань, які виносяться на практичні заняття, виконання тестових 

завдань, розв’язування задач, контрольних робіт, презентація та захист 

індивідуальної  роботи.  

Розподіл балів, які може накопичувати студент при вивченні дисципліни 

«Менеджмент (рівень D - Управління проектами)» наведено у таблиці 4. 

Таблиця 4. 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною 

«Менеджмент (рівень D - Управління проектами)» та їх оцінювання 

Найменування заходу 

поточного контролю 

(І траєкторія) 

Максимальна 

кількість балів 

за захід 

поточного 

контролю 

Найменування заходу 

поточного контролю 

(ІІ траєкторія) 

Максимальна 

кількість балів за 

захід поточного 

контролю 

Практичне заняття 1 2 Практичне заняття 5 4 

Практичне заняття 2 2 Практичне заняття 10 4 

Практичне заняття 3 2 Практичне заняття 15 4 

Практичне заняття 4 2 Тестування 8 

Практичне заняття 5 2 Індивідуальна робота 10 

Практичне заняття 6 2 Модульна контрольна 

робота 

10 

Практичне заняття 7 2 Науково – дослідна 

робота 

10 

Практичне заняття 8 2   

Практичне заняття 9 2   

Практичне заняття 10 2   

Практичне заняття 11 2   

Практичне заняття 12 2   

Практичне заняття 13 2   

Практичне заняття 14 2   

Практичне заняття 15 2   

Індивідуальна робота 10   

Модульна контрольна 

робота 

10   

Екзамен 50 Екзамен 50 

Всього 100 Всього 100 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  



10.1. Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна 

апаратура. 

ЗН2. Комп’ютери, комп’ютерні системи та 

мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2. Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

1. Петренко Н. О. Управління проектами 

[текст] навчальний посібник. / Н. О. 

Петренко, Л. О. Кустріч, М. О. Гоменюк. – 

К. : «Центр учбової літератури», 2019. – 

244 с. 

2. Фесенко Т. Г. Управління проектами: 

теорія та практика виконання проектних 

дій: навч. посібник / Т. Г. Фесенко. – Х. : 

ХНАМГ, 2012. – 181 с. 

3. Управління проектами: навчальний 

посібник / Уклад.: Л.Є. Довгань, Г.А. 

Мохонько, І.П Малик. – К.: КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, 2017. – 420 с. 

4. Ноздріна Л. В. Управління проектами: 

Підручник / Л. В. Ноздріна, В. І. Ящук, О. 

І. Полотай – К.: Центр учбової літератури, 

2010. – 432 с.  

 



СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

СТАРТАП МЕНЕДЖМЕНТ 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної 

дисципліни 
Стартап менеджмент 

Повна офіційна назва закладу 

вищої освіти 
Університет банківської справи 

Повна назва структурного 

підрозділу 

Черкаський навчально-науковий 

інститут, кафедра менеджменту та 

інформаційних технологій 

Розробник 

Маренич Анатолій Іванович, 

кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри менеджменту та 

інформаційних технологій 

Рівень вищої освіти Перший рівень вищої освіти 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

15 тижнів протягом 7-го семестру 

 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 

кредитів ЄКТС, 180 годин, з яких 60 

годин становить контактна робота з 

викладачем (30 годин лекцій, 30 

годин практичних занять), 120 годин 

становить самостійна робот, 

атестація: екзамен. 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Менеджмент». 

Передумови для вивчення 

дисципліни 

Вивчення дисциплін «Менеджмент», 

«Маркетинг», УБС студія «Тайм 

менеджмент та міжособистісні 

комунікації в бізнесі», «Економіко-

математичні методи та моделі» 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 



Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів цілісного 

розуміння організації і управління процесом реалізації стартап-проекту; 

оволодівання необхідних практичних навичок з організації управління 

конкретними проектами; оцінювання інноваційних проектів стосовно їх 

перспективності і ризику реалізації на ринку. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ СТАРТАП-ПРОЕКТІВ . 

Cутність та зміст стартапу. Особливості стартапу як інноваційного 

проекту. Сфери реалізації стартап-проекту. Стадії розвитку стартапу. 

Життєвий цикл стартапу. Умови успішної реалізації. 

ТЕМА 2. ФОРМУВАННЯ КОМАНДИ СТАРТАПУ . 

Значення ефективної команди для виникнення та реалізації стартак-

проекту. Особливості та етапи формування команди стартапу. Ролі та 

функції учасників команди стартапу. Розподіл обовязків між членами 

команди стартапу. Особливості функціонування стартап-команди на 

етапах розроблення стартап-проекту 

ТЕМА 3. РОЗРОБКА ПРОДУКТУ ДЛЯ СТАРТАПУ 

Сутність а особливості інноваційного продукту стартапу. Генерування ідеї 

як умова створення продукту. Методи і способи перевірки життєздатності 

ідеї. Мінімальний життєздатний (доцільний) продукт, типи та етапи його 

створення. Методи реалізації процесу розробки продукту стартапу. 

ТЕМА 4. БІЗНЕС-МОДЕЛЬ СТАРТАПУ 

Сутність бізнес-моделі  стартапу. Типи бізнес-моделей стартапу та сфери 

їх застосування. Структура бізнес-моделі стартапу. Методи дизайну 

бізнес-моделі стартапу. 

ТЕМА 5. МАРКЕТИНГОВЕ ПЛАНУВАННЯ СТАРТАПУ 

Сутність маркетингу стартапу та його етапи. Оцінювання клієнтів 

стартапу. Аналіз ринку стартап-проекту. Розроблення маркетингової 

стратегії стартапу та плану маркетингу стартапу. Способи просування 

товару / послуги стартапу на ринок. 

ТЕМА 6. БІЗНЕС-ПЛАН СТАРТАП-ПРОЕКТУ 

Сутність та особливості бізнес-плану стартапу. Резюме  стартап-проекту. 

Опис проекту/підприємства. Опис продукту. Аналіз галузі/ринку.План 

збуту та маркетингу. Виробничий план. Організаційний план. Фінансовий 

план. 

ТЕМА 7. ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТАРТАПІВ, 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ТА ПАТЕНТУВАННЯ 



Особливості законодавчого регулювання діяльності стартап-компаній в 

Україні. Патентування у стартапі. Процедура патентування. 

ТЕМА 8. ІНВЕСТИЦІЙНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

СТАРТАП-ПРОЕКТІВ 

Джерела інвестування в стартап-проекти. Методи оцінювання вартості та 

інвестиційної привабливості стартапів. Особливості співпраці з 

інвесторами стартапу. 

СТАРТАП ТЕМА 9. ПРЕЗЕНТУВАННЯ –ПРОЕКТУ 

 Структура презентації стартап-проекту. Інвестиційна презентація 

стартапу. Пітч стартап-проекту.  

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

зможе: 

РНД 1 Здобувач знає необхідний науковий, методичний і аналітичний 

інструментарій для управління стартап-проектами з метою 

забезпечення конкурентоспроможності компанії;  

РНД 2 Здобувач визначає цілі стартап-проекту, розробляє статут 

проекту та інші документи стадії ініціації, презентує стратегію 

виконання проекту з використанням ефективних 

презентаційних навичок; 

РНДЗ Здобувач ідентифікує витрати на виконання стартап-проекту, 

формує бюджет проекту, програми; приймає обґрунтовані 

рішення у сфері менеджменту проектів; 

РНД 4 Здобувач формує комплексний план управління стартап-

проектом, збалансований з урахуванням проектних обмежень, 

використовуючи відповідні інструменти; 

РНД5 Здобувач обирає найбільш адекватну організаційну структуру і 

систему мотивації проектної команди з врахуванням 

особливостей стартап-проекту; 

РНД 6 Здобувач оцінює статус стартап-проекту на контрольну дату, 

визначає причини виявлених проблем і розробляє необхідні 

коригувальні заходи.  

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН4 Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 



управлінських рішень. 

РН5 Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації. 

РН6 

Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для обґрунтування управлінських 

рішень. 

РН8 
Застосовувати методи менеджменту для забезпечення 

ефективності діяльності організації.. 

РН9 Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи. 

РН12 Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації. 

РН16 Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і 

самокритичним. 

РН17 Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під 

керівництвом лідера. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Сутність та особливості стартап-проектів. Л.1, П.1 

Тема 2. Формування команди стартапу. Л.2, П.2. 

Тема 3. Розробка продукту для стартапу. Л.3-4, П.3-4 

Тема 4. Бізнес-модель стартапу. Л.5, П.5  

Тема 5. Маркетингове планування стартапу. Л.6-7, П.6-7 

Тема 6. Бізнес-план стартап-проекту. Л.8-10, П.8-10 

Тема 7. Правові аспекти реалізації стартапів, інтелектуальна власність та 

патентування. Л.11, П.11 

Тема 8. Інвестиційне та фінансове забезпечення стартап проектів. Л.12-13, 

П.12-13 

Тема 9. Презентування стартап-проекту. Л.14-15, П.14-15 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– ментальні карти; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 



8.  Методи викладання, навчання 

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

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (рішення практичних економічних завдань на 

основі економіко-математичних методів і моделей);  

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

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань 

стартап менеджменту, що є основою для самостійного навчання 

здобувачів вищої освіти, а також сприяють розвитку в студентів 

критичного мислення через участь в дискусіях. Лекції доповнюються 

практичними заняттями, що надають студентам можливість застосовувати 

теоретичні знання на реальних прикладах. Практичні заняття 

сконструйовані з застосуванням методів практико-орієнтованого 

навчання, і передбачають розв’язок студентами практичних завдань на 

основі реальних даних. Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, 

практичних занять. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – 

можливе складання 

заходу підсумкового 

семестрового контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – до 

заходу підсумкового 

семестрового контролю 

не допускається, 

необхідний повторний 

курс з навчальної 

дисципліни 

1-34 

 

9.2 Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Стартап 



менеджмент» - залік. 

7. Форми поточного контролю під час навчальних занять: захист 

результатів виконання індивідуальних практичних робіт ,  опитування 

тощо. 

8. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні 

дисципліни «Стартап менеджмент», наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною 

«Стартап менеджмент» та їх оцінювання 

Форми контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма навчання 

Поточний контроль: 

Практичні заняття 40 балів 

Презентація дослідницької роботи або 

Участь з доповіддю у конференції або  

Успішна участь у олімпіаді 

10 балів 

Всього за результатами поточного 

контролю: 
50 

Підсумковий контроль 

Екзамен 50 

Всього 100 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1. Засоби навчання 

ЗН1. Мультимедіа- та проекційна 

апаратура. 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи 

та мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та 

навчально- методичне 

забезпечення 

1. Этапы развития стартапов. 

Startuphouse: веб-сайт. URL: http://startup-

house.ru/stati-pro-startapy/link/etapy-

razvitiya-startapov 

2. Наривончик Д. Инвестиции в стартапы 

— как это работает? Money Never Sleep: 

веб-сайт. URL: http://money-never-

sleep.ru/startup_investment/ 

3. Савін М. Що таке стартап. FORBES 

Україна: веб-сайт. URL: 

http://forbes.net.ua/ua/explain/startup_and_

business/1363540-shcho-take-startap 

4. Що таке стартап? Бізнес-UA: веб-сайт. 

URL: http://biznesua.com.ua/shho-take-



startap/ 

5. Робул Ю. Управління стартапами. 

URL: https://imbacademy.com.ua 

6. Garel G. Le management de projet. Paris: 

La Decouverte, 2011. 128 p. (Collection 

Réperes n° 377) 

7. Преимущества и недостатки 

инвестиций в стартапы. Ratingfeed: веб-

сайт. URL: 

http://www.ratingfeed.ru/preimushhestva-i-

nedostatkiinvesticij-v-startapy/ 

 

  



СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Менеджмент персоналу  

(рівень В Управління конфліктами)» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни «Менеджмент персоналу  

(рівень В Управління конфліктами)» 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 

Університет банківської справи 

Повна назва структурного 

підрозділу 

Черкаський навчально-науковий 

інститут, кафедра менеджменту та 

інформаційних технологій 

Розробник Кочума І. Ю., кандидат економічних 

наук, доцент, завідувач кафедри 

менеджменту та інформаційних 

технологій Черкаського навчально-

наукового інституту Університет 

банківської справи 

Рівень вищої освіти Перший рівень вищої освіти, FQ-

EHEA- перший цикл, QF-LLL–6 

рівень, HPK–7 рівень 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

15 тижнів протягом 1-го семестру 

 

Обсяг навчальної дисципліни Обсяг дисципліни становить 12 

кредитів ЄКТС, 180 годин, з яких 120 

годин становить контактна робота з 

викладачем (30 годин лекцій, 30 годин 

практичних занять), 2 годин 

індивідуальна робота, 120 годин 

становить самостійна робот, атестація: 

диф. залік 



Мова викладання Українською мовою 

Викладач Кочума І. Ю., кандидат економічних 

наук, доцент, завідувач кафедри 

менеджменту та інформаційних 

технологій 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Вибіркова 

Передумови для вивчення 

дисципліни 

Передумовами є вивчення дисциплін: 

УБС студія «Лідерство та командна 

робота», Менеджмент (рівень А - 

Менеджмент та управлінський облік), 

Менеджмент (рівень В). 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти цілісної 

системи базових знань з актуальних проблем управління конфліктами та побудови 

продуктивних людських взаємовідносин; набуття компетентностей, що дозволяють 

прогнозувати та вирішувати конфліктні ситуації у професійній та інших сферах 

діяльності. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Сутність конфлікту 

 Визначення поняття «конфлікт». Структурні компоненти конфлікту. 

Сторони конфлікту. Умови конфлікту. Предмет конфлікту. Дії сторін 

конфлікту. Результат конфлікту. Етапи розвитку конфлікту. Соціальна 

значущість конфліктів.   

Тема 2. Витоки конфліктності 
Конфліктна сутність людини. Емоційна шкала. Місце агресії в емоційній 

шкалі. Ставлення релігій до насильства. Насильство в сучасному суспільстві. 

Деструктивна особистість. Конфліктогенні властивості особистості. Роль 

конфлікту в формуванні особистості.  

 



Тема 3. Психологічні механізми мимовільного наростання 

напруженості. 

Пастки сприйняття. Установки як перешкода компромісу. «Конфліктні» 

ситуації в умовах відсутності протиріч. Джерела негативних установок і 

сприйняття. Знеособлення і дегуманізація. Механізми самопідкріплення 

негативних уявлень. Самовиправдання. Вибіркове сприйняття. Переривання 

контактів. Поляризація поглядів. Надцінність цілей і ескалація конфронтації. 

Загрузання в конфронтації. Ескалація помсти. Спотворення сприйняття в 

конфліктній взаємодії. Дзеркальне сприйняття. Домагання. Сприйняття 

«несправедливості». Обставини, що сприяють конфлікту. Моделі ескалації 

конфлікту: агресивно-оборонна модель, спіральна модель, модель 

структурних змін. 

Тема 4. Механізми виникнення випадкових конфліктів 

Механізм виникнення випадкових конфліктів. Конфліктогени – «віруси» 

випадкових конфліктів. Закон ескалації конфліктогенів. Універсальний 

механізм виникнення випадкових конфліктів. Правила безконфліктної 

поведінки. Класифікація конфліктогенів. Прагнення до переваги. Прояви 

агресивності. Прояви егоїзму. Порушення правил. Несприятливий збіг 

обставин.  

Тема 5. Механізми виникнення невипадкових конфліктів 

Механізми виникнення невипадкових конфліктів. Види невипадкових 

конфліктів та їх складові. Алгоритм розв'язання невипадкових конфліктів. 

Правила формулювання конфліктної ситуації. Алгоритм виявлення всіх 

складових елементів конфлікту. 

Тема 6. Міжособистісні  конфлікти. 

Сутність та причини міжособистісних конфліктів. Фактори, що 

впливають на виникнення міжособистісних конфліктів. Види 

міжособистісних конфліктів. Соціальні ролі. Стилі поведінки в 

міжособистісному конфлікті. Особистісні особливості як чинники конфлікту. 

Вирішення міжособистісних конфліктів. Стиль вирішення конфліктів. 

Співучасть і емпатія при вирішенні конфліктів. «Згортання» протиборства. 

Психологічна ізоляція.  

Тема 7. Внутрішньособистнісні конфлікти. 

Визначення внутрішньоособистісного конфлікту. Типологія 

внутрішньоособистісних конфліктів. Причини внутрішньоособистісних 

конфліктів. Переживання внутрішньоособистісного конфлікту та його 

наслідки. 

Тема 8. Внутрішньогрупові конфлікти. 

Чисельність і склад груп. Причини об'єднання люди в групи? Групові 

норми. Причини напруги в групі. Причини внутрішньогрупових конфліктів. 

Сприйняття конфлікту. Фактори внутрішньогрупового суперництва. 

Запобігання внутрішньогруповим конфліктам. Конфлікт керівника з членом 

групи. Керівник і групові процеси. Зовнішній вплив на групу і конфліктність. 

Наслідки конфліктів у групі.   



 

Тема 9. Міжгрупові конфлікти. 

Джерела міжгрупових конфліктів. Об'єктивний конфлікт інтересів. 

Соціально-психологічні феномени груп. Спотворене сприйняття і груповий 

фаворитизм. Природа міжгрупових конфліктів. Теоретико-психологічні 

підходи до міжгрупових конфліктів. Експериментально-психологічний підхід 

до міжгрупових конфліктів Експеримент Шерифа. Експеримент Лемэна. 

Експеримент Зімбардо. Експеримент Тэшфела. Експеримент Агеєва.  

Тема 10. Конфлікти в організації 

Групи причин конфліктів в організаціях і на підприємствах. Причини, 

що призводять до конструктивних конфліктів. Значення конструктивних 

конфліктів. Деструктивні конфлікти. Дії керівників, що призводять до 

конфлікту. Ескалація конфлікту в організації. 

Тема 11. Помилки в управлінні як причина конфліктів в організації 

Порушення принципів управління. Порушення принципу інструкцій. 

Порушення принципу близькості. Порушення принципу оперативності та 

принципи виховання. Порушення принципів делегування повноважень і 

адекватної відповідальності. Неефективне використання кадрового 

потенціалу. Відсутність; системи підготовки та підбору кадрів, об'єктивних 

критеріїв оцінки роботи, перспектив зростання.  

Втрачена роль атестації кадрів. Байдужість керівників до професійного 

зростання підлеглих. Ігнорування вікових особливостей працівників. 

Посадові інструкції не відповідають умовам. Наявність «незамінних 

працівників». Недоліки в організації праці. Слабкість контролю. Порушення 

режиму праці та відпочинку. Відмова від делегування повноважень. 

Незабезпеченість матеріалів. Запобігання та вирішення конфліктів Дії 

керівника в конфліктних ситуаціях. 

Тема 12. Соціальні фактори конфліктів в організації 

Основні соціальні фактори конфліктів. Робота і діти. Відсутність 

турботи про робітників. Суміш побутових і службових відносин. Порушення 

права на відпочинок. Недоліки в забезпеченні трудової дисципліни. 

Упереджене ставлення до працівника. Принизлива форма осуду. Сімейні 

обставини. Неувага до працівника.  

Тема 13. Соціально-психологічні чинники конфліктів в організації. 

 Порушення службової субординації. Нетактовна поведінка керівника. 

Грубість. Нехтування думкою підлеглих. Порушення правил конструктивної 

критики та конфліктогенні риси керівника. Особливе ставлення до окремих 

працівників.  

Помилки в стилі управління персоналом. Неповажне ставлення до 

підлеглих. Суб'єктивізм в прийнятті рішень. Приниж Потурання конфлікту з 

боку керівництва. Зневага до досвіду фахівців-практиків. Зловживання 

службовим становищем. Протегування. Використання службового становища 

в особистих цілях. Перевищення керівником своїх повноважень. Примус до 

інтимних стосунків. Сексуальні домагання. 



Тема 14.  Стратегії і тактики вирішення конфліктів 

Принципи, що сприяють вирішенню конфлікту. Інституалізація 

конфлікту (встановлення норм і процедур врегулювання або вирішення 

конфлікту). Легітимація процедури вирішення конфлікту. Структурування 

конфліктуючих груп. Відділення людей від проблеми. Пропозиція 

взаємовигідних варіантів 

Увага до інтересів, а не позицій. Використання об'єктивних критеріїв. 

Редукція конфлікту. Стратегії поведінки в конфлікті. Стратегія конфронтації 

/ конкуренції. Стратегія пристосування / поступки. Стратегія ухилення / 

уникнення. Стратегія компромісу. Стратегія співпраці. Основні тактики 

впливу на опонента: Тактика захоплення і утримання об'єкта конфлікту. 

Тактика фізичного насильства (збитку). Тактика психологічного насильства 

(збитку).  Тактика тиску.  Ризик. Вичікування, «утримання попереднього 

стану».  Демонстрація посилення власних ресурсів.  Тактика 

демонстративних дій.  Санкціонування.  Тактика коаліцій.  Тактика фіксації 

своєї позиції . Тактика дружелюбності. Тактика угод.   

Тема 15. Технології попередження конфліктів 

Профілактика конфлікту як спосіб його попередження. Врахування 

причин конфлікту. Метод згоди. Метод доброзичливості. Метод співчуття. 

Метод збереження репутації партнера. Концепції і технології превентивних 

дій. Операційні технології. Превентивна дипломатія. Економічні заходи. 

Попередження конфліктів - тактичний крок сучасного менеджменту. 

Соціально-психологічні та організаційно-управлінські метод чинники 

попередження конфліктів. Співробітництво як спосіб попередження 

конфліктів. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни: 

РНД 1 Здобувач демонструє знання функцій, принципів та методів 

управління конфліктами; елементи внутрішнього та зовнішнього 

впливу на конфліктні ситуації; основи динаміки процесу розвитку 

конфліктів;  

РНД 2 Здобувач вміє використовувати теоретичні основи управління 

конфліктами при проектуванні міжособистісних, групових та 

організаційних комунікацій; 

РНД 3 Здобувач володіє різними способами вирішення конфліктних ситуацій 

при проектуванні міжособистісних, групових і організаційних 

комунікацій на основі сучасних технологій управління персоналом; 

РНД 4 Здобувач володіє навичками діагностики і аналізу конфліктів; 



прийомами і методами профілактики конфліктів в організаціях; 

РНД 5 Здобувач демонструє уміння організовувати і підтримувати зв'язки з 

діловими партнерами, використовуючи системи збору необхідної 

інформації для розширення зовнішніх зв'язків і обміну досвідом при 

реалізації проектів, спрямованих на розвиток організації (підприємства, 

органу державного або муніципального управління); 

РНД 6 Здобувач здатен застосовувати різноманітні методи управління 

конфліктами у конкретних виробничих ситуаціях; 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН3 Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, 

сучасних концепцій лідерства 

РН4 Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень. 

РН6 Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень. 

РН9 Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи. 

РН10 Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування 

персоналу організації. 

РН13 Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною 

РН14 Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів 

команди до стресової ситуації, знаходити засоби до її 

нейтралізації. 

РН15 Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та 

громадсько-свідомо, на основі етичних міркувань (мотивів), 

повагу до різноманітності та міжкультурності. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Сутність конфлікту та його витоки Л. 1, П. 1. 



Тема 2. Психологічні механізми мимовільного наростання напруженості. Л. 

2, 3, П. 2, 3. 

Тема 3. Механізми виникнення конфліктів. Л. 4. П. 4 

Тема 4. Міжособистісні  та внутрішньособистнісні конфлікти. Л. 5, П. 5. 

Тема 5. Внутрішньогрупові та між групові конфлікти. Л. 6, П. 6. 

Тема 6. Виробничі  конфлікти. Л. 7, П. 7. 

Тема 7. Помилки в управлінні як причина конфліктів в організації. Л. 8, П. 8. 

Тема 8. Соціальні фактори конфліктів. Л. 9, П. 9. 

Тема 9. Соціально-психологічні чинники конфліктів. Л. 9, 10, П. 9, 10. 

Тема 10. Процес управління конфліктами. Л. 11, П. 11. 

Тема 11. Запобігання конфліктам. Л. 12, П. 12. 

Тема 12. Діагностика колективу та зменшення потенціалу конфлікту.  Л.13, 

П. 13. 

Тема 13.  Вирішення конфліктів. Л. 14, П. 14. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного характеру; 

– розрахункова робота; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання (кейси). 

НД 2. Самостійна робота 

8. Методи викладання, навчання 

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

демонстрації з використанням мультимедійного обладнання); 

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

ситуаційних вправ (кейсів));  

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

Лекції надають здобувачам основний теоретичний матеріал з питань мікро- 

та макроекономіки, що є основою для самостійного навчання, а також 

сприяють розвитку у здобувачів вищої освіти здатності до узагальнення та 



критичного мислення через участь в дискусіях. Лекції доповнюються 

практичними заняттями, що надають здобувачам вищої освіти можливість 

застосовувати теоретичні знання на реальних прикладах. Практичні заняття 

сконструйовані з застосуванням методів практико-орієнтованого навчання, і 

передбачають розв’язок здобувачами вищої освіти задач та виконання 

аналітичних вправ. Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, 

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

підготовки презентацій, що будуть представлені іншим групам, та для 

виконання індивідуальних та групових вправ на практичних заняттях, участі 

в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-73 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе 

складання заходу підсумкового 

семестрового контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – до заходу 

підсумкового семестрового 

контролю не допускається, 

необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 

1-34 

 

9. Форми оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Менеджмент 

персоналу  (рівень В - Управління конфліктами)»: диференційований залік; 

Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, 

опитування, 

контрольна робота, перевірка результатів виконання індивідуальної та 



самостійної роботи,  презентація, есе; участь у дискусіях; виступи з 

доповідями; підсумкова контрольна робота; участь у науковій конференції з 

публікацією тез доповідей. Розподіл балів які може накопичувати студент 

при вивченні дисципліни) «Менеджмент персоналу  (рівень В - Управління 

конфліктами)», наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною) 

Менеджмент персоналу  (рівень В - Управління конфліктами) 

Найменуван

ня заходу 

поточного 

контролю (І 

траєкторія) 

Максимальн

а кількість 

балів за 

захід 

поточного 

контролю 

Найменування 

заходу поточного 

контролю  

(ІІ траєкторія) 

Максимал

ьна 

кількість 

балів за 

захід 

поточного 

контролю 

Найменування 

заходу поточного 

контролю  

(ІІІ траєкторія) 

Максимал

ьна 

кількість 

балів за 

захід 

поточного 

контролю 

І семестр 

Практичне 

заняття 1 

5 Практичне заняття 

1 

4 Практичне 

заняття 1 

3 

Практичне 

заняття 2 

5 Практичне заняття 

2 

4 Практичне 

заняття 2 

3 

Практичне 

заняття 3 

5 Практичне заняття 

3 

4 Практичне 

заняття 3 

3 

Практичне 

заняття 4 

5 Практичне заняття 

4 

4 Практичне 

заняття 4 

3 

Практичне 

заняття 5 

5 Практичне заняття 

5 

4 Практичне 

заняття 5 

3 

Практичне 

заняття 6 

5 Практичне заняття 

6 

4 Практичне 

заняття 6 

3 

Практичне 

заняття 7 

5 Практичне заняття 

7 

4 Практичне 

заняття 7 

3 

Практичне 

заняття 8 

5 Практичне заняття 

8 

4 Практичне 

заняття 8 

3 

Практичне 

заняття 9 

5 Практичне заняття 

9 

4 Практичне 

заняття 9 

3 

Практичне 

заняття 10 

5 Практичне заняття 

10 

4 Практичне 

заняття 10 

3 

Практичне 

заняття 11 

5 Практичне заняття 

11 

4 Практичне 

заняття 11 

3 



Практичне 

заняття 12 

5 Практичне заняття 

12 

4 Практичне 

заняття 12 

3 

Практичне 

заняття 13 

5 Практичне заняття 

13 

4 Практичне 

заняття 13 

3 

Практичне 

заняття 14 

5 Практичне заняття 

14 

4 Практичне 

заняття 14 

3 

Практичне 

заняття 15 

5 Практичне заняття 

15 

4 Практичне 

заняття 15 

3 

Індивідуальн

а робота 1 

10 Індивідуальна 

робота 1 

10 Індивідуальна 

робота 1 

10 

Модульна 

контрольна 

робота 1 

15 Індивідуальна 

робота 2 

15 Індивідуальна 

робота 2 

15 

  Модульна 

контрольна робота 

1 

15 Модульна 

контрольна 

робота 1 

15 

    Участь у науковій 

конференції з 

публікацією тез 

15 

Всього 100 Всього 100  Всього 100 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.3 Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та 

мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

3. Жаворонкова Г. В., Скібіцький О. М., 

Сівашенко Т. В., Туз О. І. Управління 

конфліктами: Навч. посіб. – К.: Кондор, 

2010. – 172 с  

4. Березовська Л.І. Психологія конфлікту: 

навчально-методичний посібник 

/Л.І.Березовська, О.С.Юрков. - Мукачево: 

МДУ, 2016. - 201 с. 

 

 

 

 

 



СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної 

дисципліни 
Бренд-менеджмент 

Повна офіційна назва закладу 

вищої освіти 
Університет банківської справи 

Повна назва структурного 

підрозділу 

Черкаський навчально-науковий 

інститут, кафедра менеджменту та 

інформаційних технологій 

Розробник 

Маренич Анатолій Іванович, 

кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри менеджменту та 

інформаційних технологій 

Рівень вищої освіти Перший рівень вищої освіти 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

15 тижнів протягом 7-го семестру 

 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 

кредитів ЄКТС, 180 годин, з яких 60 

годин становить контактна робота з 

викладачем (30 годин лекцій, 30 

годин практичних занять), 120 годин 

становить самостійна робот, 

атестація: екзамен. 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Менеджмент». 

Передумови для вивчення 

дисципліни 

Вивчення дисциплін «Менеджмент», 

«Маркетинг», УБС студія «Тайм 

менеджмент та міжособистісні 

комунікації в бізнесі», «Економіко-

математичні методи та моделі» 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 



Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів цілісного 

розуміння організації і управління процесом створення та реалізації 

бренду; оволодівання необхідними практичними навичками з організації 

управління конкретними брендами для розробки конкурентноспроможних 

і охороноздатних торгових марок, визначати їх позиціонування та імідж, 

управляти їх розвитком з урахуванням маркетингових стратегій фірми. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Основні характеристики бренду. Роль бренду в 

системі управління організацією 

Тема 1. Сучасні концепції брендингу: коротка характеристика. 

Концепція маркетингу XXI століття. Зміна ролі брендингу в компанії в 

маркетингових концепціях XXI століття. Маркетинг та брендінг. 

Традиційна і сучасна концепції брендингу. 

Поняття бренду. Співвідношення понять бренд, торгова марка, товарний 

знак. Ідентичність бренду. Зміст бренду як комунікаційний процес. 

Символи споживання. Ставлення споживача і бренду. Бренд на ринках b-

to-c і b-to-b, значимість бренду для різних типів ринків. 

Брендинг як найбільш ефективна стратегія бізнесу на високо 

конкурентних ринках. Місце і роль бренду в стратегії компанії. Ставка на 

бренд-лідерство і синергію. 

Бренд-орієнтована компанія: принципи побудови. Хто і як повинен 

займатися в компанії брендингом. Брендинг і функції бренд-менеджера в 

компанії в традиційній концепції і в концепції бренд-лідерства. 

Управлінські взаємозв'язку з іншими співробітниками і керівництвом 

компанії. Необхідність внутрішнього брендингу для ефективної реалізації 

концепції і стратегії бренду. 

Тема 2. Типи брендів. Портфель брендів компанії, архітектура і ролі 

брендів. 

Основні брендіруемие об'єкти та типи брендів (компанія-виробник, 

торгівельна компанія, асортиментна лінійка, що охоплює різні товарні 

категорії, товар однієї товарної категорії, компонент / інгредієнт / 

складова, що супроводжує товар послуга). Перенесення поняття «бренд» 

на інші об'єкти: люди, міста, території, країни, ідеї та ініціативи та ін 

Різні схеми взаємини брендів однієї компанії. Будинок брендів і 

брендований будинок: переваги та недоліки різних підходів до 

брендування. Корпоративні бренди, особливості їх взаємодії з товарними 



брендами. Самостійні товарні бренди і зонтичні (асортиментні) бренди. 

Вузькі і широкі парасольки. Суббренди: функції та особливості їх 

використання. Бренд-торговельна мережа. Розвиток власних товарних 

брендів торговельної мережі (приватний марки). 

Портфель бренду та архітектура бренду: співвідношення понять. Ролі 

брендів. Ролі брендів в портфелі: стратегічний бренд, який запускає 

бренд, «срібна куля», «дійна корова». Ролі брендів в контекстах товарного 

ринку, основні типи співвідношень: «підтримуючий бренд - основний 

бренд»; «батьківський бренд - суббренди»; «основний бренд - його 

брендована вигода»; кобрендінг (спільний брендинг). Спонукаюча роль 

різних типів брендів і її врахування при виробленні рішень щодо бренд-

менеджменту. 

Структура портфеля брендів, основні параметри: угруповання по 

значущим характеристикам, ієрархічне дерево, асортимент. 

Змістовий модуль 2. Прикладний бренд-менеджмент 

Тема 3. Розробка платформи бренду. 

Стратегічний аналіз та маркетинговий аудит (внутрішній і зовнішній 

аудит). Сегментування ринку як основа розробки сильного бренду (цілі, 

етапи та змінні сегментації). Типи покупців, споживчу поведінку, мотиви. 

Вибір цільового сегмента, складання «профілю» цільового сегмента. 

Принципи розробки та складові ефективної платформи бренду. 

Ідентичність бренду. Позиціонування бренду. Методи розробки 

позиціонування бренду. Огляд базових концепцій і позиціонування за 

авторською методикою Є. Дворнікова (3D Position). Типові помилки при 

розробці бренду. 

Модель планування ідентичності бренду Д. Аакера. Побудова системи 

ідентичності бренду: сутність бренду, стрижнева ідентичність, розширена 

ідентичність. Бренд як продукт, бренд як організація, бренд як 

особистість, бренд як символ. Пропозиція цінності (функціональні вигоди, 

емоційні вигоди, вигоди самовираження). Надійність бренду в очах 

споживачів. Система реалізації ідентичності бренду. Опрацювання 

ідентичності. Позиція бренду, програми створення бренду. Відстеження 

ефективності програм. 

Моделювання суті бренду і бренд-іміджу: огляд західних систем. 

Побудова піраміди бренду і mood board (емоційної карти бренду) для 

корпоративних і товарних брендів. Переваги, вигоди, цінності та 

індивідуальність товарного бренду. Бачення, місія, цінності 

корпоративного бренду. Інші форми презентації бренд-іміджу. 

Тема 4. Розробка системи ідентифікаторів бренду. 

Поняття атрибуту бренду. Види атрибутів бренду. Зовнішня і внутрішня 

атрибутика. Групи атрибутів. Ім'я бренду. Фірмовий знак, логотип, 



фірмовий стиль і фірмова символіка, музичне оформлення, голос та ін. 

Знак ідентифікації як інструмент брендингу. Взаємозв'язок ролі бренду в 

марочному портфелі з типом знака ідентифікації. 

Поняття сильного комерційного знаку (назви, образотворчого знака). 

Маркетингові критерії: здатність знака ідентифікувати марку, здатність 

диференціювати марку, здатність донести суть позиціонування, здатність 

поліпшити сприйняття властивостей марки, відповідність мови і картині 

світу цільової аудиторії. 

Лінгвістичні критерії: графематичний, фонетичний, морфологічний, 

семантичний. Фоносемантика назв. Можливості та обмеження системи 

VAAL за оцінкою комерційних назв. Дескриптивна семантика і оцінна 

семантика, їх відображення у назвах різних типів. Контроль асоціативної 

складової, джерела небажаних асоціацій. 

Психолінгвістичні критерії та пов'язані з ними механізми 

комунікативного впливу: розпізнаваємість і читаність, запам'ятовуваність, 

притягальна сила, асоціативна сила, мотиваційна та агітаційна сила назви 

та образотворчого знаку. 

Юридичні критерії: охороноздатність товарного знаку, унікальність 

товарного знака. Класи МКТП. Зв'язок творчої та юридичної сили 

товарного знаку. Класифікація назв за охороноздатністю: 

загальновживані, звичайні описові, помірно описові, високоасоцивтивні, 

слабоасоциативні, запозичені з іншої інформаційної галузі, фантазійні 

(химерні штучно сконструйовані). Застосування даної класифікації для 

аналізу образотворчих і комбінованих товарних знаків. 

Інші типи критеріїв, що впливають на вибір знаків ідентифікації. Вплив 

медіа на вибір знаків ідентифікації. Вплив крос-культурних факторів. 

Розрізнювальна здатність знака і поняття «подібність до ступеня 

змішання». Розбір прикладів подібності товарних знаків до ступеня 

змішання: тривіальні й нетривіальні випадки. Прийоми посилення й 

ослаблення охороноздатності товарного знака. 

Етапи розробки знаків ідентифікації як атрибутів бренду. Дослідницький 

етап. Брифування завдання на розробку ідентифікаторів бренду. Фаза 

генерації креативних рішень. Експертна оцінка розроблених варіантів і 

первинний відбір. Попереднє тестування варіантів і другий етап відбору. 

Підготовка обґрунтування для замовника. Перевірка відібраних варіантів 

на патентну чистоту. Розробка легенди бренда 

Тема 5. Маркетингові комунікації та їх роль у побудові бренду. 

Поняття маркетингових комунікацій, складові та елементи. Роль 

маркетингових комунікацій у створенні сильних брендів. Принципи 

інтеграції комунікацій в рамках ІМК-кампанії. Короткостроковий і 

довгостроковий вплив. 



Ефект синергії на різних рівнях планування комунікацій. Ставка на 

синергію: інтеграція комунікації знаків ідентифікації торгової марки, 

ATL- і BTL-комунікацій. 

Тема 6. Розвиток бренду в часі: управлінські рішення. 

Життєвий цикл товару та життєвий цикл бренду. Розвиток бренду в часі. 

Стратегічні завдання управління брендом. Поняття капіталу бренду. 

Розвиток бренду в контексті побудови відносин зі споживачами. Капітал 

бренду. Поінформованість, інтерес, знайомство, довіру, лояльність, 

дружба, прихильність. Розвиток бренду в часі і керування лояльністю 

споживачів. Типи лояльності. Основні методи формування лояльності 

бренду. Ступінь лояльності споживачів бренду і причини перемикання 

споживачів на інші марки. 

Розвиток бренду в контексті товарних категорій: розтягнення і 

розширення бренду - переваги і ризики. Що переважніше в певних 

випадках? Імідж бренду в ситуаціях його розширення і розтягування. 

Способи коригування і "реанімації" бренду: рестайлінг, «ревіталайзінг», 

репозиціонування, ребрендинг, злиття брендів. Кобрендінг, його переваги 

та обмеження. 

Аудит бренду: зовнішній, внутрішній, комплексний. Дослідження і 

дослідницькі дані, які використовуються при аудиті бренду. Бренд-

трекінг. Вивчення розвитку брендів на основі методик BrandDynamics, 

Brand Asset Valuator та ін Можливість використання цих методик 

стосовно до різних брендам. 

Аудит марочного портфеля і архітектури бренду. 

Тема 7. Оцінка вартості бренду. 

Бренди як нематеріальні активи компанії, що сприяють її 

капіталізації і збільшення вартості. Створення бренду як інвестиційний 

проект. Метод DCF: переваги та обмеження. Метод реальних опціонів. 

Брендинг як реальний багатоетапний опціон. Крива попиту для бренду в 

порівнянні з немарочні товаром. Грошові потоки з урахуванням і без 

урахування витрат на брендинг. Вартість інвестицій у брендинг. Методи 

оцінки вартості бренду компанії Interbrand. Оцінка вартості найбільших 

світових брендів. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

зможе: 

РНД 1 Здобувач знає необхідний науковий, методичний і аналітичний 

інструментарій для створення та управління брендами;  



РНД 2 Здобувач розробляє концепції позиціонування і володіння 

технологіями моделювання бренд-іміджу; 

РНДЗ Здобувач ідентифікує витрати на реалізацію бренду, формує 

бюджет проекту; приймає обґрунтовані рішення у сфері бренд-

менеджменту; 

РНД 4 Здобувач  володіє навичками сегментування і позиціонування 

бренду; 

РНД5 Здобувач обирає найбільш адекватну організаційну структуру і 

систему мотивації маркетингової команди з врахуванням 

особливостей створення та управління брендом; 

РНД 6 Здобувач застосовує на практиці раціональні стратегічні і 

тактичні рішення по управлінню брендом.  

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН3 Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, 

сучасних концепцій лідерства 

РН4 
Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень. 

РН6 

Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для обґрунтування управлінських 

рішень. 

РН7 Виявляти навички організаційного проектування. 

РН10 Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування 

персоналу організації. 

РН11 Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення 

комунікації у різних сферах діяльності організації. 

РН16 Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним. 

РН17 Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під 

керівництвом лідера. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Сучасні концепції брендингу: коротка характеристика. Л.1-2, П.1-2 



Тема 2. Типи брендів. Портфель брендів компанії, архітектура і ролі брендів. 

Л.3-4, П.3-4 

Тема 3. Розробка платформи бренду. Л.5-6, П.5-6 

Тема 4. Розробка системи ідентифікаторів бренду. Л.7-9, П.7-9 

Тема 5. Маркетингові комунікації та їх роль у побудові бренду. Л.10-11, П.10-11 

Тема 6. Розвиток бренду в часі: управлінські рішення. Л.12-13, П.12-13 

Тема 7. Оцінка вартості бренду. Л.14-15, П.14-15 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– ментальні карти; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

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

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (рішення практичних економічних завдань на 

основі економіко-математичних методів і моделей);  

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

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань бренд-

менеджменту, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої 

освіти, а також сприяють розвитку в студентів критичного мислення через 

участь в дискусіях. Лекції доповнюються практичними заняттями, що 

надають студентам можливість застосовувати теоретичні знання на 

реальних прикладах. Практичні заняття сконструйовані з застосуванням 

методів практико-орієнтованого навчання, і передбачають розв’язок 

студентами практичних завдань на основі реальних даних. Самостійне 

навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних занять. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 64-74 



E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – 

можливе складання 

заходу 

підсумкового 

семестрового 

контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – 

до заходу 

підсумкового 

семестрового 

контролю не 

допускається, 

необхідний 

повторний курс з 

навчальної 

дисципліни 

1-34 

 

9.2 Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Бренд-

менеджмент» - залік. 

1. Форми поточного контролю під час навчальних занять: захист 

результатів виконання індивідуальних практичних робіт ,  опитування 

тощо. 

2. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні 

дисципліни «Бренд-менеджмент», наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною 

«Бренд-менеджмент» та їх оцінювання 

Форми контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма навчання 

Поточний контроль: 

Практичні заняття 50 балів 

Презентація дослідницької роботи або 

Участь з доповіддю у конференції або  

Успішна участь у олімпіаді 

20 балів 

Всього за результатами поточного 

контролю: 
50 

Підсумковий контроль 

Залік 30 

Всього 100 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1.Засоби навчання 
ЗН1. Мультимедіа- та проекційна 

апаратура. 



ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи 

та мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та 

навчально- методичне 

забезпечення 

1. Допомі Келлер К. Л. 

Стратегический бренд-менеджмент: 

создание, оценка и управление марочным 

капиталом / К. Л. Келлер; пер. с англ. – 

[2-е изд.]. – М. : Издательский дом 

«Вильямс», 2005. – 704 с. 

2. Ренделл Дж. Брендинг: краткий 

курс / Дж. Ренделл; пер. с англ. Р. 

Захарчева. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2003. – 

216 с. 

3. Стратегія ефективного брендингу : 

моногафія / О. В. Кендюхов, С. М. 

Димитрова, Л. А. Радкевич, О. В. 

Кужилева – Донецьк : Вид. «Вебер» 

(Донецька філія), 2009. – 280 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Аналіз, моделювання та управління ризиком» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Аналіз, моделювання та управління 

ризиком 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 

Університет банківської справи 

Повна назва структурного 

підрозділу 

Черкаський навчально-науковий 

інститут, кафедра менеджменту та 

інформаційних технологій 

Розробник Кочума І. Ю., кандидат економічних 

наук, доцент, завідувач кафедри 

менеджменту та інформаційних 

технологій Черкаського навчально-

наукового інституту Університет 

банківської справи 

Рівень вищої освіти Перший рівень вищої освіти, FQ-

EHEA- перший цикл, QF-LLL–6 

рівень, HPK–7 рівень 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

8 

 

Обсяг навчальної дисципліни Обсяг дисципліни становить 12 

кредитів ЄКТС, 180 годин, з яких 120 

годин становить контактна робота з 

викладачем (30 годин лекцій, 30 годин 

практичних занять), 2 годин 

індивідуальна робота, 120 годин 

становить самостійна робот, атестація: 

диф. залік 

Мова викладання Українською мовою 



Викладач Кочума І. Ю., кандидат економічних 

наук, доцент, завідувач кафедри 

менеджменту та інформаційних 

технологій 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Вибіркова 

Передумови для вивчення 

дисципліни 

Передумовами є вивчення дисциплін: 

УБС студія «Лідерство та командна 

робота», Менеджмент (рівень А - 

Менеджмент та управлінський облік), 

Менеджмент (рівень В). 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти цілісної 

системи базових знань з аналізу, моделювання та управління ризиком; набуття 

компетентностей, що дозволяють прогнозувати та вирішувати конфліктні ситуації 

у професійній та інших сферах діяльності. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1 Концепція ризику в діяльності економічних систем. 

Поняття економічного ризику. Об’єкт та суб’єкт ризику.  Види суб’єктів 

ризику. Джерело ризику. Об’єктивні та суб’єктивні фактори ризику. 

Класифікація ризику. Невизначеність та ризик. Класифікація і причини 

виникнення невизначеності. Системний аналіз економічного ризику.   

Тема 2. Застосування теорії корисності в управлінні економічними 

ризиками. 

Основні визначення концепції корисності. Основні функції корисності. 

Очікувана корисність події. Безумовний грошовий еквівалент, Очікувана 

грошова оцінка. Детермінований еквівалент лотереї. Графік функції 

корисності. Дерево рішень у контексті концепції корисності. 



Тема 3. Кількісний аналіз ризику. 

Загальні підходи до кількісного оцінювання ступеня ризику. Інваріантні 

методи оцінки ризику (метод аналогій, аналіз чутливості). Основні способи 

зниження ступеня ризику. Попередження ризику. Прийняття (збереження чи 

збільшення) ступеня ризику. Розподіл ризику. Сутність зовнішнього 

страхування ризику. Лімітування. Диверсифікація. Створення резервів. 

Здобуття додаткової інформації. Оцінка економічного ризику на основі 

методів математичної статистики .  

Тема 4. Оптимізація ризику при оцінці цінних паперів і прийнятті 

рішень з фінансових інвестицій. 

Концепція ризику та методи його оцінки. Методики оцінки ризику цінних 

паперів . Методика ретроспективного аналізу. Кореляція цінних паперів та її 

застосування. Властивості коефіцієнта кореляції. Ризик інвестиційного 

портфеля.  Управління портфелем цінних паперів. Принципи формування 

портфеля інвестицій. Етапи формування портфеля цінних паперів. 

Включення до портфеля безризикових цінних паперів. Однофакторна модель 

формування норми прибутку Шарпа.  

Тема 5. Моделювання та оптимізація ризику при прийнятті рішень з 

реальних інвестицій. 

Поняття реальних інвестицій та види ризику при оцінці інвестиційних 

проектів Ключові категорії та положення розробки варіантів інвестиційних 

проектів. Критерії оцінки інвестиційних проектів. Техніка дисконтування. 

Майбутня вартість. Оцінка ефективності доступних можливостей 

інвестування. Вплив ризику та інфляції на величину очікуваної ставки 

відсотка (дисконту). Оцінка ринкової вартості підприємства та ризик. 

Тема 6. Експертні методи суб’єктивних оцінок у вимірі ризику. 

Поняття експертних методів. Загальна схема експертизи. Формування 

множини припустимих оцінок. Характеристика групи експертів . Статистичні 

методи обробки експертної інформації. Побудова узагальненої оцінки при 

обробці експертами інформації. Визначення залежності між судженнями. 

Алгоритм обчислення коефіцієнта компетентності експертів у вигляді 

рекурентної процедури.  

Тема 7. Моделювання економічного ризику на основі концепції теорії 

гри. 

Теоретико-ігрова модель та її основні компоненти. Функціонал оцінювання. 

Матриця ризику. Класифікація інформаційних ситуацій. Прийняття рішень у 

полі першої , другої, третьої, четвертої, п’ятої, шостої інформаційної 



ситуації. 

Тема 8. Прийняття багатоцільових рішень в умовах ризику. 

Ієрархічна структура багатоцільових задач. Структурна схема побудови 

моделі багатоцільових задач . Постановка багатокритеріальної задачі 

управління в умовах ризику . Багатокритеріальна модель обґрунтування 

прийняття рішень .  

Тема 9. Динамічні багатокритеріальні задачі. 

Аналіз, моделювання та управління економічними ризиками. Поняття 

динамічного програмування. Особливості задач динамічного програмування. 

Динамічні багатокритеріальні задачі.  

Тема 10. Економічний ризик та деякі моделі і методи стохастичного 

програмування. 

Загальні положення методу стохастичного програмування. Класифікація 

задач стохастичного програмування. Показники якості розв’язку 

стохастичних задач. Прийняття рішень за умов ризику. Зона невизначеності. 

Одноетапні (однокрокові) статичні задачі управління виробництвом. 

Тема 11. Оптимізація ризику при управлінні запасами . 

Управління запасами за умов невизначеності. Моделі управління запасами 

коштів. Основи економічної безпеки та стратегія управління ризиками . 

Поняття економічної безпеки (ЕБ). Структура ЕБ та загальна концепція 

безпеки промислового підприємства. Показники та критеріальна оцінка ЕБ. 

Стратегія управління ризиками 

Тема 12. Управління інвестиційною діяльністю підприємства на основі 

моделі синхронного планування 

Вибір оптимальної інвестиційної стратегії. Формування оптимального 

портфеля цінних паперів. Модель заміни застарілих основних виробничих 

фондів .  Модель оптимізації кредитного ризику. Оцінка кредитного ризику 

на основі нечіткої системи визначення рівня резерву комерційного банку 

Моделювання показників економічної безпеки підприємства на основі 

нечіткої логіки. Модель управління запасами торговельного підприємства. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни студент має: 

РНД 1 Знати основні концепції ризику, підходи до їх визначення, 



класифікації та методи оцінювання. 

РНД 2 Здійснювати аналіз, моделювання економічного ризику на основі 

теорії ігор, стохастичного та динамічного  програмування, 

синхронного планування, прийняття багатоцільових рішень в 

умовах ризику. 

РНД 3 Здійснювати управління та оптимізацію ризиків при управлінні 

інвестиційною діяльністю підприємства, управління запасами,  

прийнятті рішень при управлінні реальними інвестиціями. 

РНД 4 Використовувати експертні методи експертизи оцінки ризиків, 

розв’язувати динамічниі багатокритеріальні здачі. 

 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН4 Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень. 

РН6 Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень. 

РН13 Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1 Концепція ризику в діяльності економічних систем. Л.1, П.1 

Тема 2. Застосування теорії корисності в управлінні економічними ризиками. 

Л.2, П.2. 

Тема 3. Кількісний аналіз ризику. Л. 3,4, П. 3, 4. 

Тема 4. Оптимізація ризику при оцінці цінних паперів і прийнятті рішень з 

фінансових інвестицій Л.5,6, П. 5,6 

Тема 5. Моделювання та оптимізація ризику при прийнятті рішень з реальних 

інвестицій. Л.7, П.8, П. 7, 8 



Тема 6. Експертні методи суб’єктивних оцінок у вимірі ризику. Л. 9, П. 9 

Тема 7. Моделювання економічного ризику на основі концепції теорії гри Л. 

10, П. 10 

Тема 8. Прийняття багатоцільових рішень в умовах ризику. Л. 11, П. 11. 

Тема 9. Динамічні багатокритеріальні задачі Л. 12, П. 12. 

Тема 10. Економічний ризик та деякі моделі і методи стохастичного 

програмування Л. 13, П. 13. 

Тема 11. Оптимізація ризику при управлінні запасами Л. 14, П. 14. 

Тема 12. Управління інвестиційною діяльністю підприємства на основі 

моделі синхронного планування Л. 15, П. 15. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного характеру; 

– розрахункова робота; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання (кейси). 

НД 2. Самостійна робота 

8. Методи викладання, навчання 

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

демонстрації з використанням мультимедійного обладнання); 

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

ситуаційних вправ (кейсів));  

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

Лекції надають здобувачам основний теоретичний матеріал з питань мікро- 

та макроекономіки, що є основою для самостійного навчання, а також 

сприяють розвитку у здобувачів вищої освіти здатності до узагальнення та 

критичного мислення через участь в дискусіях. Лекції доповнюються 

практичними заняттями, що надають здобувачам вищої освіти можливість 

застосовувати теоретичні знання на реальних прикладах. Практичні заняття 

сконструйовані з застосуванням методів практико-орієнтованого навчання, і 

передбачають розв’язок здобувачами вищої освіти задач та виконання 

аналітичних вправ. Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, 

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



підготовки презентацій, що будуть представлені іншим групам, та для 

виконання індивідуальних та групових вправ на практичних заняттях, участі 

в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-73 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе 

складання заходу підсумкового 

семестрового контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – до заходу 

підсумкового семестрового 

контролю не допускається, 

необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 

1-34 

 

9. Форми оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Менеджмент 

персоналу  (рівень В - Управління конфліктами)»: диференційований залік; 

Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, 

опитування, 

контрольна робота, перевірка результатів виконання індивідуальної та 

самостійної роботи,  презентація, есе; участь у дискусіях; виступи з 

доповідями; підсумкова контрольна робота; участь у науковій конференції з 

публікацією тез доповідей. Розподіл балів які може накопичувати студент 

при вивченні дисципліни) «Менеджмент персоналу  (рівень В - Управління 

конфліктами)», наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 



Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною) 

Менеджмент персоналу  (рівень В - Управління конфліктами) 

Найменуван

ня заходу 

поточного 

контролю (І 

траєкторія) 

Максимальн

а кількість 

балів за 

захід 

поточного 

контролю 

Найменування 

заходу поточного 

контролю  

(ІІ траєкторія) 

Максимал

ьна 

кількість 

балів за 

захід 

поточного 

контролю 

Найменування 

заходу поточного 

контролю  

(ІІІ траєкторія) 

Максимал

ьна 

кількість 

балів за 

захід 

поточного 

контролю 

І семестр 

Практичне 

заняття 1 

5 Практичне заняття 

1 

4 Практичне 

заняття 1 

3 

Практичне 

заняття 2 

10 Практичне заняття 

2 

8 Практичне 

заняття 2 

6 

Практичне 

заняття 3 

10 Практичне заняття 

3 

8 Практичне 

заняття 3 

6 

Практичне 

заняття 4 

10 Практичне заняття 

4 

8 Практичне 

заняття 4 

6 

Практичне 

заняття 5 

5 Практичне заняття 

5 

4 Практичне 

заняття 5 

3 

Практичне 

заняття 6 

5 Практичне заняття 

6 

4 Практичне 

заняття 6 

3 

Практичне 

заняття 7 

5 Практичне заняття 

7 

4 Практичне 

заняття 7 

3 

Практичне 

заняття 8 

5 Практичне заняття 

8 

4 Практичне 

заняття 8 

3 

Практичне 

заняття 9 

5 Практичне заняття 

9 

4 Практичне 

заняття 9 

3 

Практичне 

заняття 10 

5 Практичне заняття 

10 

4 Практичне 

заняття 10 

3 

Практичне 

заняття 11 

5 Практичне заняття 

11 

4 Практичне 

заняття 11 

3 

Практичне 

заняття 12 

5 Практичне заняття 

12 

4 Практичне 

заняття 12 

3 

Індивідуальн

а робота 1 

10 Індивідуальна 

робота 1 

10 Індивідуальна 

робота 1 

10 

Модульна 

контрольна 

робота 1 

15 Індивідуальна 

робота 2 

15 Індивідуальна 

робота 2 

15 

  Модульна 

контрольна робота 

15 Модульна 

контрольна 
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1 робота 1 

    Участь у науковій 

конференції з 

публікацією тез 

15 

Всього 100 Всього 100  Всього 100 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.4 Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та 

мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

5. Останкова Л. А., Шевченко Н. Ю. 

Аналіз, моделювання та управління 

економічними ризиками. Навч. посіб. – 

К.:Центр учбової літератури, 2011. – 256 

с.  

6. Моделювання ризиків в економіці та 

бізнесі”для студентів спеціальності  / 

Укл. С. В. Гринчуцька – Тернопіль, 

ТНТУ імені І. Пулюя, 2014. -  88с. 

 

 


