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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФАКУЛЬТЕТ ТА
ВИПУСКОВУ КАФЕДРУ
1.1. Інформація про факультет
Назва: факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності
Адреса: пр. Миру 9, каб. 203
Телефон деканату: (04841) 5-32-42
Веб-сторінка факультету: http://fei.idgu.edu.ua/
Електронна пошта: Декан факультету: к.істор. н. Татаринов І.Є.
Інформація про кафедру
Назва: кафедра управління підприємницькою та туристичною діяльністю
Адреса: пр. Миру 9, каб 207
Телефон кафедри: Веб-сторінка кафедри: http://fei.idgu.edu.ua/
Електронна пошта: kafedra.uptd@gmail.com
Завідувач кафедри: к.е.н., доц. Сорока Л.М.
Перелік освітніх програм спеціальності:
Освітньо-професійна програма
«Менеджмент:

адміністрування

діяльності

суб’єктів

господарювання»,

«Менеджмент. Управління навчальним закладом»,
«Менеджмент туристичної індустрії» спеціальності 073 Менеджмент.

2. ОПИСИ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
2.1. Освітньо-професійна програма «Менеджмент: адміністрування діяльності
суб’єктів господарювання»
2.2.1. Профіль освітньої програми

Повна назва вищого
навчального закладу та
структурного підрозділу
Ступінь вищої освіти та
назва кваліфікації мовою
оригіналу
Офіційна назва освітньої
програми

1 – Загальна інформація
Ізмаїльський державний гуманітарний університет, факультет
управління, адміністрування і інформаційної діяльності,
кафедра управління підприємницькою та туристичною
діяльністю
Магістр, кваліфікація: магістр менеджменту за спеціалізацією
«Менеджмент:
адміністрування
діяльності
суб’єктів
господарювання»
Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня
вищої освіти «Менеджмент: адміністрування діяльності
суб’єктів господарювання»

Тип диплому та обсяг
освітньої програми

Диплом одиничний,
90 кредитів ЄКТС, термін навчання – 1 рік 4 місяці

Наявність акредитації

Сертифікат про акредитацію УД № 16002109 від 27.02.2018

Цикл/рівень

НРК України – 8 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, EQF-LLL – 8
рівень

Передумови
Мова(и) викладання
Термін дії освітньої
програми
Інтернет-адреса постійного розміщення опису
освітньої програми

Наявність ступеня бакалавра або
кваліфікаційного рівня спеціаліста)
Українська

магістра

(освітньо-

01.12.2020
http://idgu.edu.ua/ects

2 – Мета освітньої програми
Програма призначена для оволодіння студентами інноваційними компетентностями та
системами менеджменту: функціями, методами, технологіями управління організаціями та їх
підрозділами, методологією наукових досліджень, вироблення навичок професійної
(аналітичної, викладацької, консультативної, комунікативної, управлінської) діяльності,
формування здатностей застосовувати набуті знання, щодо оцінки потенціалу суб’єктів
господарювання та підвищення ефективності їх діяльності в не детермінованих умовах
функціонування.
3 – Характеристика освітньої програми
07 Управління та адміністрування / 073 Менеджмент /
Менеджмент. Управління навчальним закладом
Об’єктами вивчення в менеджменті є управління організаціями
Предметна область (галузь
та їх підрозділами за невизначеності умов і вимог
знань, спеціальність,
Цілі навчання:
спеціалізація)
підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та
вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні
проблеми у сфері управління організаціями на засадах

оволодіння системою компетентностей.
Теоретичний зміст предметної області:
- інноваційні концепції та системи менеджменту;
- функції, методи, технології управління організаціями та їх
підрозділами;
- методологія наукових досліджень.
Методи, методики, технології та інструменти:
- загальнонаукові та специфічні методи дослідження;
- методи та інструменти наукового дослідження у сфері
менеджменту;
- методики, технології та інструменти менеджменту
(стратегічне управління, управління змінами, проектне
управління, управління знаннями, корпоративне управління,
тощо);
інформаційно-комунікаційні технології управління організаціями та їх
підрозділами.
Орієнтація освітньої
програми

Освітньо-професійна

Спеціальна освіта в галузі управління і адміністрування, що
орієнтована на підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та
вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми
у сфері управління організаціями на засадах оволодіння
системою компетентностей.
Програма поєднує теоретичний зміст предметної області з
можливістю вирішення прикладних завдань у сфері управління
закладами освіти. Програма містить два види практики:
Особливості програми
виробничу та науково-дослідну з підготовкою кваліфікаційної
роботи.
4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Відповідно до кваліфікації магістр може займати первинні
посади згідно з Національним класифікатором України
«Класифікатор професій» ДК 003:2010:13 Керівники
малих підприємств без апарату управління
131 Керівники малих підприємств без апарату управління
1311 Керівники малих підприємств без апарату управління в
сільському, мисливському, водному господарствах,
лісівництві, рибному промислі
1312 Керівники малих підприємств без апарату управління в
промисловості
1313 Керівники малих підприємств без апарату управління в
Придатність до
будівництві
працевлаштування
1314 Керівники малих підприємств без апарату управління в
оптовій та роздрібній торгівлі
1315 Керівники малих підприємств-готелів та закладів
ресторанного господарства без апарату управління
1316 Керівники малих підприємств без апарату управління на
транспорті, у складському господарстві та зв'язку
1317 Керівники малих підприємств без апарату управління в
комерційному обслуговуванні
1318 Керівники малих підприємств без апарату управління в
побутовому обслуговуванні
Основний фокус
освітньої програми та
спеціалізації

Керівники інших малих підприємств без апарату
управління
14 Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та
їх підрозділів
141 Менеджери (управителі) у сільському, мисливському,
лісовому, рибному та водному господарствах
1439 Менеджери (управителі) в інших сферах обробної
промисловості та у виробництві електроенергії, газу та
води
1452 Менеджери (управителі) в оптовій торгівлі та
посередництві у торгівлі
1453 Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі побутовими
та непродовольчими товарами та їх ремонті
1453.1 Менеджери
(управителі) в роздрібній
торгівлі
побутовими товарами
1453.2 Менеджери
(управителі) в роздрібній
торгівлі
непродовольчими товарами
Мають право продовжити навчання на третьому освітньонауковому рівні вищої освіти
5 – Викладання та оцінювання
Студентоцентроване навчання; реалізація індивідуальної
освітньої траєкторії здобувача вищої освіти; забезпечення
органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової
та інноваційної діяльності; поєднання теоретичного навчання з
практичною спрямованістю підготовки фахівців. Освітній
процес здійснюється за такими формами: навчальні заняття;
самостійна робота; практична підготовка; факультативні
заняття; контрольні заходи.
Основними видами навчальних занять в Університеті є: лекція;
лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття;
консультація.
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Подальше навчання

Викладання та навчання

Оцінювання

Інтегральна
компетентність

Загальні компетентності
(ЗК)

Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за
100-бальною шкалою та традиційною шкалою (відмінно, добре,
задовільно, незадовільно; зараховано , не зараховано). Система
оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти
включає вхідний, поточний, проміжний, підсумковий
семестровий, відстрочений, ректорський контроль знань та
атестацію.
6 – Програмні компетентності
Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері
управління або у процесі навчання, що передбачає проведення
досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується
невизначеністю умов і вимог.
ЗК 1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні
ЗК 2. Здатність спілкуватися з представниками різних професійних груп та у міжнародному контексті;
ЗК 3. Навички використання інформаційно-комунікаційних
технологій для пошуку, оброблення, аналізу інформації з
різних джерел та прийняття рішень;
ЗК 4. Здатність організовувати та мотивувати людей рухатися
до спільної мети, працювати в команді;

Спеціальні (фахові)
компетентності
спеціальності (СК)

ЗК 5. Здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально
відповідально і свідомо;
ЗК 6. Вміння виявляти та вирішувати проблеми, генерувати нові
ідеї.
СК 1. Вміння обирати та використовувати концепції, методи та
інструментарій менеджменту, у тому числі у відповідності
до міжнародних стандартів;
СК 2. Встановлювати критерії, за якими організація визначає
подальший
напрямки
розвитку,
розробляти
і
реалізовувати відповідні стратегії та плани;
СК3. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та
ефективного самоменеджменту;
СК 4. Здатність до ефективного використання та розвитку
людських ресурсів в організації;
СК 5. Вміння створювати та організовувати ефективні
комунікації в процесі управління;
СК 6. Навички формування та демонстрації лідерських якостей;
СК 7. Здатність розробляти проекти та управляти ними,
виявляти ініціативу та підприємливість;
СК 8. Здатність використовувати психологічні технології
роботи з персоналом.
СК 9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми в
діяльності суб’єктів господарювання, ухвалювати управлінські
рішення та забезпечувати умови їх реалізації;
СК 10. Здатність до організації, управління та адміністрування
діяльності
суб’єктів
господарювання,
впровадження
організаційних змінам.
7 – Програмні результати навчання

ПРН 1. Застосовувати концепції, методи та інструменти менеджменту для
результативного та ефективного управління організацією;
ПРН 2. Встановлювати зв’язки між елементами системи управління організації;
ПРН 3. Застосовувати навички обґрунтування та управління проектами, генерування
підприємницької ідеї;
ПРН 4. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах;
ПРН 5. Організовувати та здійснювати комунікації з представниками різних професійних
груп та в міжнародному контексті;
ПРН 6. Практикувати використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в
управлінні;
ПРН 7. Аргументувати власну точку зору в дискусії на основі етичних міркувань,
соціально відповідально;
ПРН 8. Демонструвати вміння взаємодіяти з людьми та впливати на їх поведінку;
ПРН 9. Виявляти здатність до саморозвитку, навчання впродовж всього життя та
ефективного самоменеджменту;
ПРН 10. Вміти аналізувати й структурувати проблеми в діяльності суб’єктів
господарювання, ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації;
ПРН 11. Вміти організовувати та адмініструвати діяльність суб’єкті господарювання,
управляти впровадженням змінам, здійснюючи їх інформаційне, методичне, матеріальне,
фінансове та кадрове забезпечення, в тому числі у відповідності до міжнародних
стандартів.
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
Проектна група спеціальності складається з трьох науковоКадрове забезпечення
педагогічних працівників, які працюють у закладі освіти за
основним місцем роботи і мають науковий ступінь та вчене

Матеріально-технічне
забезпечення

Інформаційне та
навчально-методичне
забезпечення

звання. Науково-педагогічні працівники, які здійснюють
освітній процес, мають стаж науково-педагогічної діяльності
понад два роки та рівень наукової та професійної активності,
який засвідчується виконанням неменше чотирьох видів та
результатів з перелічених у пункті 30 чинних Ліцензійних умов.
При цьому склад групи забезпечення відповідає вимогам:
частка тих, хто має науковий ступінь та/або вчене звання
становить понад 50 відсотків; частка тих, хто має науковий
ступінь доктора наук та/або вчене звання професора понад 25
відсотків загальної кількості членів групи забезпечення.
Забезпеченість навчальними приміщеннями для проведення
освітнього процесу становить понад 2,4 м2 на одного здобувача
освіти. Забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним
обладнанням повинна становити не менше ніж 30%. Здобувачі
вищої освіти, які цього потребують, забезпечені гуртожитком
(100%). Соціально-побутова інфраструктура: бібліотека, у тому
числі читальний зал; пункти харчування (їдальня та два
буфети); актові зали; спортивні зали та спортивні майданчики;
студентський палац (клуб); медичний пункт. Здобувачі вищої
освіти забезпеченні комп’ютерними робочими місцями
(комп’ютерна техніка із строком експлуатації не більше восьми
років),
лабораторіями,
обладнанням,
устаткуванням,
необхідними для виконання освітнього процесу.
Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та закордонними
фаховими періодичними виданнями відповідного або
спорідненого профілю, в тому числі в електронному вигляді
понад 4 найменування.
Доступ до баз даних періодичних наукових видань англійською
мовою відповідного або спорідненого профілю. Наявність
офіційного веб-сайта закладу освіти, на якому розміщена
основна інформація про його діяльність (структура, ліцензії та
сертифікати про акредитацію, освітня/освітньо-наукова/
видавнича/атестаційна (наукових працівників) діяльність,
зразки документів про освіту, умови для доступності осіб з
інвалідністю та інших мало мобільних груп населення до
приміщень, навчальні та наукові структурні підрозділи та їх
склад, перелік навчальних дисциплін, правила прийому,
контактна інформація).
Наявність сторінки на офіційному веб-сайті закладу освіти
англійською мовою, на якому розміщена основна інформація
про діяльність (структура, ліцензії та сертифікати про
акредитацію,
освітні/освітньо-наукові
програми,
зразки
документів про освіту). Правила прийому іноземців та осіб без
громадянства, умови навчання та проживання іноземців та осіб
без громадянства, контактна інформація (у разі започаткування
або провадження підготовки іноземців та осіб без
громадянства). Наявність електронних освітніх ресурсів на
основі платформ дистанційного навчання MOODLE та Google
Suite for Education, автоматизованої системи управління
освітнім процесом. Навчально-методичне забезпечення: опис
освітньої програми, начальний план, робочі програми
навчальних дисциплін, навчальні матеріали з кожної

Національна кредитна
мобільність

дисципліни навчального плану, програми практичної
підготовки, методичні матеріали для проведення атестації
здобувачів вищої освіти.
9 – Академічна мобільність
На основі двосторонніх договорів між ІДГУ та закладами вищої
освіти України (Державний вищий навчальний заклад
«Переяслав-Хмельницький
державний
педагогічний
університет імені Григорія Сковороди», Державний вищий
навчальний заклад «Ужгородський національний університет»,
Донецький національний університет імені Василя Стуса,
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова,
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.
Короленка, Центрально український державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка).

Міжнародна кредитна
мобільність

Угоди щодо академічного обміну та проведення навчальних
практик
з
Галацьким
університетом
«Дунеря
де
Жос»(Universitatea Dunarea de Jos din Galaţi , Румунія),
Кишинівським педагогічним університетом імені І. Крянге
(Universitatea Pedagogică de Stat ―Ion Creangă‖, Республіка
Молдова)

Навчання іноземних
здобувачів вищої освіти

Наявна можливість для фізичних осіб

2.1.2 Перелік компонентів освітньої програми
Код
н/д
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни,
курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна
робота)
Обов’язкові компоненти ОП
Методологія та організація наукових досліджень
Організаційне проектування
Управління проектами та ризиками
Психологія управління та самоменеджмент сучасного
керівника
Стратегічний менеджмент
Стратегічний маркетинг
Виробнича практика

Науково-дослідна практика з підготовкою
кваліфікаційної роботи
Загальний обсяг обов’язкових компонент:
Вибіркові компоненти ОП
Вибірковий блок 1 (вибір факультету)
ВБ 1.1. Економічне управління діяльністю суб’єктів
господарювання
ВБ 1.2. Правові аспекти управління діяльністю суб’єктів
господарювання
ВБ 1.3. Технологія адміністрування діяльності суб’єктів
господарювання
ВБ 1.4. Економіка і організація інноваційно-інвестиційного
розвитку підприємств
В.Б.
Інформаційно-комунікаційне забезпечення

Кількіст
Форма
ь
підсумковог
кредиті
о контролю
в
4
4
4
4

залік
екзамен
екзамен
екзамен

4
4
6

екзамен

14

захист
практики
захист
практики

44
4

екзамен

4

залік

6

екзамен

4

екзамен

4

залік

управлінської діяльності
Вибірковий блок 2 (вільний вибір студента)
ВБ 2.1. Мотиваційний менеджмент / Конфліктологія
4
ВБ 2.2. Обліково-аналітичне забезпечення управлінської
4
діяльності / Аудит і оцінювання управлінської
діяльності
ВБ 2.3. Самоменеджмент та управління особистою кар’єрою /
4
Управління продуктивністю праці персоналу
ВБ 2.4. Менеджмент і адміністрування зовнішньо-економічної
4
діяльності / Менеджмент і адміністрування торгівельних
організацій
ВБ 2.5. Фінансовий менеджмент/ Антикризовий менеджмент
4
ВБ 2.6. Менеджмент і маркетинг соціальної сфери /
4
Менеджмент та адміністрування підприємств
агропромислового виробництва
Загальний обсяг вибіркових компонент:
46
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
90
1.5.

залік
залік
залік
залік
залік
залік

2.1.3. Форма атестації здобувачів вищої освіти
Атестація випускників, які навчались за освітньо-професійною
програмою
«Менеджмент:
адміністрування
діяльності
суб’єктів
господарювання» зі спеціальності 073 «Менеджмент» проводиться у формі
атестаційного екзамену з менеджменту: адміністрування діяльності суб’єктів
господарювання і публічного захисту кваліфікаційної роботи та завершується
видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня
магістра із присвоєнням кваліфікації: магістр менеджменту за спеціалізацією
«Менеджмент: адміністрування діяльності суб’єктів господарювання»

2.2. Освітньо-професійна програма «Менеджмент. Управління навчальним
закладом»
2.2.1. Профіль освітньої програми

Повна назва вищого
навчального закладу та
структурного підрозділу
Ступінь вищої освіти та
назва кваліфікації мовою
оригіналу
Офіційна назва освітньої
програми

1 – Загальна інформація
Ізмаїльський державний гуманітарний університет, факультет
управління, адміністрування і інформаційної діяльності,
кафедра управління підприємницькою та туристичною
діяльністю
Магістр, кваліфікація: магістр менеджменту за спеціалізацією
«Управління навчальним закладом»
Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня
вищої освіти «Менеджмент. Управління навчальним закладом»

Тип диплому та обсяг
освітньої програми

Диплом одиничний,
90 кредитів ЄКТС, термін навчання – 1 рік 4 місяці

Наявність акредитації

Сертифікат про акредитацію УД № 16002109 від 27.02.2018

Цикл/рівень

НРК України – 8 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, EQF-LLL – 8
рівень

Передумови
Мова(и) викладання
Термін дії освітньої
програми
Інтернет-адреса постійного розміщення опису
освітньої програми

Наявність ступеня бакалавра або
кваліфікаційного рівня спеціаліста)
Українська

магістра

(освітньо-

01.12.2020
http://idgu.edu.ua/ects

2 – Мета освітньої програми
Програма призначена для оволодіння студентами інноваційними компетентностями та
системами менеджменту: функціями, методами, технологіями управління організаціями та їх
підрозділами, методологією наукових досліджень, вироблення навичок професійної
(аналітичної, викладацької, консультативної, комунікативної, управлінської) діяльності,
формування здатностей застосовувати набуті знання, щодо оцінки потенціалу установ сфери
освіти та підвищення ефективності їх діяльності в не детермінованих умовах
функціонування.
3 – Характеристика освітньої програми
07 Управління та адміністрування / 073 Менеджмент /
Менеджмент. Управління навчальним закладом
Об’єктами вивчення в менеджменті є управління організаціями
та їх підрозділами за невизначеності умов і вимог
Цілі навчання:
Предметна область (галузь
підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та
знань, спеціальність,
спеціалізація)
вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні
проблеми у сфері управління організаціями на засадах
оволодіння системою компетентностей.
Теоретичний зміст предметної області:
- інноваційні концепції та системи менеджменту;

- функції, методи, технології управління організаціями та їх
підрозділами;
- методологія наукових досліджень.
Методи, методики, технології та інструменти:
- загальнонаукові та специфічні методи дослідження;
- методи та інструменти наукового дослідження у сфері
менеджменту;
- методики, технології та інструменти менеджменту
(стратегічне управління, управління змінами, проектне
управління, управління знаннями, корпоративне управління,
тощо);
інформаційно-комунікаційні технології управління організаціями та їх
підрозділами.
Орієнтація освітньої
програми

Освітньо-професійна

Спеціальна освіта в галузі управління і адміністрування, що
орієнтована на підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та
вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми
у сфері управління організаціями на засадах оволодіння
системою компетентностей.
Програма поєднує теоретичний зміст предметної області з
можливістю вирішення прикладних завдань у сфері управління
закладами освіти. Програма містить два види практики:
Особливості програми
виробничу та науково-дослідну з підготовкою кваліфікаційної
роботи.
4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Відповідно до кваліфікації магістр може займати первинні
посади згідно з Національним класифікатором України
«Класифікатор професій» ДК 003:2010:
1210.1 Директор (ректор, начальник) вищого навчального
закладу (технікуму, коледжу, інституту, академії,
університету і т. ін.);
1210.1 Директор (начальник) професійного навчальновиховного закладу (професійно-технічного училища,
професійного училища і т. ін.);
1210.1 Директор навчально-виховного закладу (середньої
загальноосвітньої школи, спеціалізованої школи, гімназії,
інтернату і т. ін.);
1210.1 Директор курсів підвищення кваліфікації;
Придатність до
1210.1 Директор позашкільного закладу;
працевлаштування
1210.1 Директор дошкільного виховного закладу;
1210.1 Директор навчально-виробничого комбінату;
1210.1 Директор навчально-курсового комбінату;
1210.1 Директор навчального (навчально-тренувального)
центру;
1210.1 Директор навчального пункту;
1210.1 Директор школи (вищої спортивної майстерності,
спеціалізованої дитяче-юнацької, спортивно-технічної і
т. ін.);
1210.1 Директор філіалу;
1210.1 Начальник училища;
1210.1 Начальник курсів підвищення кваліфікації;
1210.1 Начальник навчального (навчально-тренувального)
Основний фокус
освітньої програми та
спеціалізації

Подальше навчання

Викладання та навчання

Оцінювання

Інтегральна
компетентність

Загальні компетентності
(ЗК)

Спеціальні (фахові)
компетентності
спеціальності (СК)

центру;
1210.1 Начальник філіалу;
1229.4 Завідувач лабораторії (освіта);
1229.4 Завідувач позашкільного закладу;
1229.4 Завідувач практики (виробничої, навчальної);
1229.4 Керівник студентського проектно-конструкторського
(дослідного) бюро;
1229.4 Начальник навчального пункту;
1229.6 Завідувач відділення (декан) у коледжі;
1229.7 Завідувач відділення (заочного, підготовчого та ін.);
1229.7 Завідувач відділу;
Мають право продовжити навчання на третьому освітньонауковому рівні вищої освіти
5 – Викладання та оцінювання
Студентоцентроване навчання; реалізація індивідуальної
освітньої траєкторії здобувача вищої освіти; забезпечення
органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової
та інноваційної діяльності; поєднання теоретичного навчання з
практичною спрямованістю підготовки фахівців. Освітній
процес здійснюється за такими формами: навчальні заняття;
самостійна робота; практична підготовка; факультативні
заняття; контрольні заходи.
Основними видами навчальних занять в Університеті є: лекція;
лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття;
консультація.
Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за
100-бальною шкалою та традиційною шкалою (відмінно, добре,
задовільно, незадовільно; зараховано , не зараховано). Система
оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти
включає вхідний, поточний, проміжний, підсумковий
семестровий, відстрочений, ректорський контроль знань та
атестацію.
6 – Програмні компетентності
Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері
управління або у процесі навчання, що передбачає проведення
досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується
невизначеністю умов і вимог.
ЗК 1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні
ЗК 2. Здатність спілкуватися з представниками різних професійних груп та у міжнародному контексті;
ЗК 3. Навички використання інформаційно-комунікаційних
технологій для пошуку, оброблення, аналізу інформації з
різних джерел та прийняття рішень;
ЗК 4. Здатність організовувати та мотивувати людей рухатися
до спільної мети, працювати в команді;
ЗК 5. Здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально
відповідально і свідомо;
ЗК 6. Вміння виявляти та вирішувати проблеми, генерувати нові
ідеї.
СК 1. Вміння обирати та використовувати концепції, методи та
інструментарій менеджменту, у тому числі у відповідності
до міжнародних стандартів;
СК 2. Встановлювати критерії, за якими організація визначає

подальший
напрямки
розвитку,
розробляти
і
реалізовувати відповідні стратегії та плани;
СК3. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та
ефективного самоменеджменту;
СК 4. Здатність до ефективного використання та розвитку
людських ресурсів в організації;
СК 5. Вміння створювати та організовувати ефективні
комунікації в процесі управління;
СК 6. Навички формування та демонстрації лідерських якостей;
СК 7. Здатність розробляти проекти та управляти ними,
виявляти ініціативу та підприємливість;
СК 8. Здатність використовувати психологічні технології
роботи з персоналом.
СК 9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми
організації у сфері освіти
та виробничого навчання,
ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати умови їх
реалізації;
СК 10. Здатність до управління освітньою організацією, її
змінами .
7 – Програмні результати навчання
ПРН 1. Застосовувати концепції, методи та інструменти менеджменту для
результативного та ефективного управління організацією;
ПРН 2. Встановлювати зв’язки між елементами системи управління організації;
ПРН 3. Застосовувати навички обґрунтування та управління проектами, генерування
підприємницької ідеї;
ПРН 4. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах;
ПРН 5. Організовувати та здійснювати комунікації з представниками різних професійних
груп та в міжнародному контексті;
ПРН 6. Практикувати використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в
управлінні;
ПРН 7. Аргументувати власну точку зору в дискусії на основі етичних міркувань,
соціально відповідально;
ПРН 8. Демонструвати вміння взаємодіяти з людьми та впливати на їх поведінку;
ПРН 9. Виявляти здатність до саморозвитку, навчання впродовж всього життя та
ефективного самоменеджменту;
ПРН 10. Вміти аналізувати й структурувати проблеми освітньої організації, ухвалювати
управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації;
ПРН 11. Вміти управляти освітньою організацією, її змінами, здійснюючи їх
інформаційне, методичне, матеріальне , фінансове та кадрове забезпечення, в тому числі у
відповідності до міжнародних стандартів;
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
Проектна група спеціальності складається з трьох науковопедагогічних працівників, які працюють у закладі освіти за
основним місцем роботи і мають науковий ступінь та вчене
звання. Науково-педагогічні працівники, які здійснюють
освітній процес, мають стаж науково-педагогічної діяльності
Кадрове забезпечення
понад два роки та рівень наукової та професійної активності,
який засвідчується виконанням неменше чотирьох видів та
результатів з перелічених у пункті 30 чинних Ліцензійних умов.
При цьому склад групи забезпечення відповідає вимогам:
частка тих, хто має науковий ступінь та/або вчене звання

Матеріально-технічне
забезпечення

Інформаційне та
навчально-методичне
забезпечення

Національна кредитна
мобільність

становить понад 50 відсотків; частка тих, хто має науковий
ступінь доктора наук та/або вчене звання професора понад 25
відсотків загальної кількості членів групи забезпечення.
Забезпеченість навчальними приміщеннями для проведення
освітнього процесу становить понад 2,4 м2 на одного здобувача
освіти. Забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним
обладнанням повинна становити не менше ніж 30%. Здобувачі
вищої освіти, які цього потребують, забезпечені гуртожитком
(100%). Соціально-побутова інфраструктура: бібліотека, у тому
числі читальний зал; пункти харчування (їдальня та два
буфети); актові зали; спортивні зали та спортивні майданчики;
студентський палац (клуб); медичний пункт. Здобувачі вищої
освіти забезпеченні комп’ютерними робочими місцями
(комп’ютерна техніка із строком експлуатації не більше восьми
років),
лабораторіями,
обладнанням,
устаткуванням,
необхідними для виконання освітнього процесу.
Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та закордонними
фаховими періодичними виданнями відповідного або
спорідненого профілю, в тому числі в електронному вигляді
понад 4 найменування.
Доступ до баз даних періодичних наукових видань англійською
мовою відповідного або спорідненого профілю. Наявність
офіційного веб-сайта закладу освіти, на якому розміщена
основна інформація про його діяльність (структура, ліцензії та
сертифікати про акредитацію, освітня/освітньо-наукова/
видавнича/атестаційна (наукових працівників) діяльність,
зразки документів про освіту, умови для доступності осіб з
інвалідністю та інших мало мобільних груп населення до
приміщень, навчальні та наукові структурні підрозділи та їх
склад, перелік навчальних дисциплін, правила прийому,
контактна інформація).
Наявність сторінки на офіційному веб-сайті закладу освіти
англійською мовою, на якому розміщена основна інформація
про діяльність (структура, ліцензії та сертифікати про
акредитацію,
освітні/освітньо-наукові
програми,
зразки
документів про освіту). Правила прийому іноземців та осіб без
громадянства, умови навчання та проживання іноземців та осіб
без громадянства, контактна інформація (у разі започаткування
або провадження підготовки іноземців та осіб без
громадянства). Наявність електронних освітніх ресурсів на
основі платформ дистанційного навчання MOODLE та Google
Suite for Education, автоматизованої системи управління
освітнім процесом. Навчально-методичне забезпечення: опис
освітньої програми, начальний план, робочі програми
навчальних дисциплін, навчальні матеріали з кожної
дисципліни навчального плану, програми практичної
підготовки, методичні матеріали для проведення атестації
здобувачів вищої освіти.
9 – Академічна мобільність
На основі двосторонніх договорів між ІДГУ та закладами вищої
освіти України (Державний вищий навчальний заклад
«Переяслав-Хмельницький
державний
педагогічний

університет імені Григорія Сковороди», Державний вищий
навчальний заклад «Ужгородський національний університет»,
Донецький національний університет імені Василя Стуса,
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова,
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.
Короленка, Центрально український державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка).

Міжнародна кредитна
мобільність

Угоди щодо академічного обміну та проведення навчальних
практик
з
Галацьким
університетом
«Дунеря
де
Жос»(Universitatea Dunarea de Jos din Galaţi , Румунія),
Кишинівським педагогічним університетом імені І. Крянге
(Universitatea Pedagogică de Stat ―Ion Creangă‖, Республіка
Молдова)

Навчання іноземних
здобувачів вищої освіти

Наявна можливість для фізичних осіб

2.2.2 Перелік компонентів освітньої програми
Код
н/д
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни,
курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Обов’язкові компоненти ОП
Методологія та організація наукових досліджень
Організаційне проектування
Управління проектами та ризиками
Психологія управління та самоменеджмент сучасного
керівника
Стратегічний менеджмент
Стратегічний маркетинг
Виробнича практика

Науково-дослідна практика з підготовкою
кваліфікаційної роботи
Загальний обсяг обов’язкових компонент:
Вибіркові компоненти ОП
Вибірковий блок 1 (вибір факультету)
ВБ 1.1. Управління фінансово-економічною діяльністю, трудовими ресурсами і змістом робіт
ВБ 1.2. Правові аспекти управління закладом освіти
ВБ 1.3. Управління інформаційними зв’язками та соціальнопедагогічними проектами
ВБ 1.4. Сучасні моделі освіти та технології впровадження
інновацій у закладі освіти
В.Б. 1.5. Менеджмент закладу освіти і техніка управлінської
діяльності
Вибірковий блок 2 (вільний вибір студента)
ВБ 2.1. Мотиваційний менеджмент / Конфліктологія
ВБ 2.2. Філософія корпоративної культури керівника закладу
освіти / Педагогічна компетентність викладача закладу
освіти
ВБ 2.3. Самоменеджмент та управління особистою кар’єрою /
Аудит і оцінювання управлінської діяльності

Форма
Кількість
підсумкового
кредитів
контролю

4
4
4
4

залік
екзамен
екзамен
екзамен

4
4
6

екзамен

14

захист
практики
захист
практики

44

6

екзамен

4
4

залік
екзамен

4

залік

4

екзамен

4
4

залік
залік

4

залік

ВБ 2.4.

Управління якістю освітніх послуг у закладі освіти /
Керівник закладу освіти
ВБ 2.5. Управління соціальними закладами / Кадровий
менеджмент
ВБ 2.6. Електронний документообіг закладу освіти /
Інформаційні системи і технології в управлінні
закладами освіти
Загальний обсяг вибіркових компонент:
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

4

залік

4

залік

4

залік

46
90

2.2.3. Форма атестації здобувачів вищої освіти
Атестація випускників, які навчались за освітньо-професійною програмою
«Менеджмент. Управління навчальним закладом» зі спеціальності 073
«Менеджмент» проводиться у формі атестаційного екзамену з управління
навчальним закладом і публічного захисту кваліфікаційної роботи та
завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому
ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: магістр менеджменту за
спеціалізацією «Управління навчальним закладом».

2.3. Освітньо-професійна програма «Менеджмент туристичної індустрії».
2.3.1 Профіль освітньої програми

Повна назва вищого
навчального закладу та
структурного підрозділу
Ступінь вищої освіти та
назва кваліфікації мовою
оригіналу
Офіційна назва освітньої
програми

1 – Загальна інформація
Ізмаїльський державний гуманітарний університет, факультет
управління, адміністрування і інформаційної діяльності,
кафедра управління підприємницькою та туристичною
діяльністю
Магістр, кваліфікація: магістр менеджменту за спеціалізацією
«Менеджмент туристичної індустрії»
Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня
вищої освіти «Менеджмент туристичної індустрії»

Тип диплому та обсяг
освітньої програми

Диплом одиничний,
90 кредитів ЄКТС, термін навчання – 1 рік 4 місяці

Наявність акредитації

Сертифікат про акредитацію УД № 16002109 від 27.02.2018

Цикл/рівень

НРК України – 8 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, EQF-LLL – 8
рівень

Передумови
Мова(и) викладання
Термін дії освітньої
програми
Інтернет-адреса постійного розміщення опису
освітньої програми

Наявність ступеня бакалавра або
кваліфікаційного рівня спеціаліста)
Українська

магістра

(освітньо-

01.12.2020
http://idgu.edu.ua/ects

2 – Мета освітньої програми
Програма призначена для оволодіння студентами інноваційними компетентностями та
системами менеджменту: функціями, методами, технологіями управління організаціями та їх
підрозділами, методологією наукових досліджень, вироблення навичок професійної
(аналітичної, викладацької, консультативної, комунікативної, управлінської) діяльності,
формування здатностей застосовувати набуті знання, щодо оцінки потенціалу суб’єктів
господарювання та підвищення ефективності їх діяльності в не детермінованих умовах
функціонування.
3 – Характеристика освітньої програми
07 Управління та адміністрування / 073 Менеджмент /
Менеджмент туристичної індустрії
Об’єктами вивчення в менеджменті є управління організаціями
та їх підрозділами за невизначеності умов і вимог
Цілі навчання:
Предметна область (галузь
- підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та вирішувати
знань, спеціальність,
складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері
спеціалізація)
управління організаціями на засадах оволодіння системою
компетентностей.
Теоретичний зміст предметної області:
- інноваційні концепції та системи менеджменту;
- функції, методи, технології управління організаціями та їх

підрозділами;
- методологія наукових досліджень.
Методи, методики, технології та інструменти:
- загальнонаукові та специфічні методи дослідження;
- методи та інструменти наукового дослідження у сфері
менеджменту;
- методики, технології та інструменти менеджменту (стратегічне
управління, управління змінами, проектне управління, управління
знаннями, корпоративне управління, тощо);
інформаційно-комунікаційні технології управління організаціями та їх
підрозділами.
Орієнтація освітньої
програми

Освітньо-професійна

Спеціальна освіта в галузі управління і адміністрування, що
орієнтована на підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та
вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми
у сфері управління організаціями на засадах оволодіння
системою компетентностей.
Програма поєднує теоретичний зміст предметної області з
можливістю вирішення прикладних завдань у сфері управління
закладами освіти. Програма містить два види практики:
Особливості програми
виробничу та науково-дослідну з підготовкою кваліфікаційної
роботи.
4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Відповідно до кваліфікації магістр може займати первинні
посади згідно з Національним класифікатором України
«Класифікатор професій» ДК 003:2010, а саме:
- 2481.2 Туризмознавець;
- 1229.3 Керівник структурних підрозділів (відділу,
департаменту) туристичного чи курортного комплексу,
Придатність до
туроператора, турфірми, турагентства;
працевлаштування
- 1448.1 Менеджер (управитель) з туризму;
- 3414 Фахівець з розвитку сільського туризму; фахівець з
туристичного обслуговування;
- 2482.2 Фахівець із гостинності (готелі, туристичні
комплекси та ін.)
Основний фокус
освітньої програми та
спеціалізації

Подальше навчання

Викладання та навчання

Мають
право
продовжити
навчання
на
третьому
освітньо-науковому рівні вищої освіти
5 – Викладання та оцінювання
Студентоцентроване навчання; реалізація індивідуальної
освітньої траєкторії здобувача вищої освіти; забезпечення
органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової
та інноваційної діяльності; поєднання теоретичного навчання з
практичною спрямованістю підготовки фахівців. Освітній
процес здійснюється за такими формами: навчальні заняття;
самостійна робота; практична підготовка; факультативні
заняття; контрольні заходи.
Основними видами навчальних занять в Університеті є: лекція;
лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття;

консультація.

Оцінювання

Інтегральна
компетентність

Загальні компетентності
(ЗК)

Спеціальні (фахові)
компетентності
спеціальності (СК)

Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за
100-бальною шкалою та традиційною шкалою (відмінно, добре,
задовільно, незадовільно; зараховано , не зараховано). Система
оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти
включає вхідний, поточний, проміжний, підсумковий
семестровий, відстрочений, ректорський контроль знань та
атестацію.
6 – Програмні компетентності
Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері
управління або у процесі навчання, що передбачає проведення
досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується
невизначеністю умов і вимог.
ЗК 1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні
ЗК 2. Здатність спілкуватися з представниками різних професійних груп та у міжнародному контексті;
ЗК 3. Навички використання інформаційно-комунікаційних
технологій для пошуку, оброблення, аналізу інформації з
різних джерел та прийняття рішень;
ЗК 4. Здатність організовувати та мотивувати людей рухатися
до спільної мети, працювати в команді;
ЗК 5. Здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально
відповідально і свідомо;
ЗК 6. Вміння виявляти та вирішувати проблеми, генерувати нові
ідеї.
СК 1. Вміння обирати та використовувати концепції, методи та
інструментарій менеджменту, у тому числі у відповідності
до міжнародних стандартів;
СК 2. Встановлювати критерії, за якими організація визначає
подальший
напрямки
розвитку,
розробляти
і
реалізовувати відповідні стратегії та плани;
СК3. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та
ефективного самоменеджменту;
СК 4. Здатність до ефективного використання та розвитку
людських ресурсів в організації;
СК 5. Вміння створювати та організовувати ефективні
комунікації в процесі управління;
СК 6. Навички формування та демонстрації лідерських якостей;
СК 7. Здатність розробляти проекти та управляти ними,
виявляти ініціативу та підприємливість;
СК 8. Здатність використовувати психологічні технології
роботи з персоналом.
СК 9. Здатність визначати та аналізувати ефективність
управлінської діяльності в туристичній галузі
СК 10. Здатність визначати існуючі і потенційні ризики в
функціонуванні туристичного підприємства в сучасних умовах
господарювання
7 – Програмні результати навчання

ПРН 1. Застосовувати
концепції, методи та інструменти менеджменту для
результативного та ефективного управління організацією;
ПРН 2. Встановлювати зв’язки між елементами системи управління організації;
ПРН 3. Застосовувати навички обґрунтування та управління проектами, генерування
підприємницької ідеї;
ПРН 4. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах;
ПРН 5. Організовувати та здійснювати комунікації з представниками різних професійних
груп та в міжнародному контексті;
ПРН 6. Практикувати використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в
управлінні;
ПРН 7. Аргументувати власну точку зору в дискусії на основі етичних міркувань,
соціально відповідально;
ПРН 8. Демонструвати вміння взаємодіяти з людьми та впливати на їх поведінку;
ПРН 9. Виявляти здатність до саморозвитку, навчання впродовж всього життя та
ефективного самоменеджменту;
ПРН 10. Знати та розуміти нормативно-правове забезпечення діяльності туристичних
підприємств.
ПРН 11. Вміти планувати та прогнозувати діяльність підприємств туристичної галузі
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
Проектна група спеціальності складається з трьох науковопедагогічних працівників, які працюють у закладі освіти за
основним місцем роботи і мають науковий ступінь та вчене
звання. Науково-педагогічні працівники, які здійснюють
освітній процес, мають стаж науково-педагогічної діяльності
понад два роки та рівень наукової та професійної активності,
Кадрове забезпечення
який засвідчується виконанням неменше чотирьох видів та
результатів з перелічених у пункті 30 чинних Ліцензійних умов.
При цьому склад групи забезпечення відповідає вимогам:
частка тих, хто має науковий ступінь та/або вчене звання
становить понад 50 відсотків; частка тих, хто має науковий
ступінь доктора наук та/або вчене звання професора понад 25
відсотків загальної кількості членів групи забезпечення.
Забезпеченість навчальними приміщеннями для проведення
освітнього процесу становить понад 2,4 м2 на одного здобувача
освіти. Забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним
обладнанням повинна становити не менше ніж 30%. Здобувачі
вищої освіти, які цього потребують, забезпечені гуртожитком
(100%). Соціально-побутова інфраструктура: бібліотека, у тому
Матеріально-технічне
числі читальний зал; пункти харчування (їдальня та два
забезпечення
буфети); актові зали; спортивні зали та спортивні майданчики;
студентський палац (клуб); медичний пункт. Здобувачі вищої
освіти забезпеченні комп’ютерними робочими місцями
(комп’ютерна техніка із строком експлуатації не більше восьми
років),
лабораторіями,
обладнанням,
устаткуванням,
необхідними для виконання освітнього процесу.
Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та закордонними
фаховими періодичними виданнями відповідного або
спорідненого профілю, в тому числі в електронному вигляді
Інформаційне та
понад 4 найменування.
навчально-методичне
Доступ до баз даних періодичних наукових видань англійською
забезпечення
мовою відповідного або спорідненого профілю. Наявність
офіційного веб-сайта закладу освіти, на якому розміщена

Національна кредитна
мобільність

основна інформація про його діяльність (структура, ліцензії та
сертифікати про акредитацію, освітня/освітньо-наукова/
видавнича/атестаційна (наукових працівників) діяльність,
зразки документів про освіту, умови для доступності осіб з
інвалідністю та інших мало мобільних груп населення до
приміщень, навчальні та наукові структурні підрозділи та їх
склад, перелік навчальних дисциплін, правила прийому,
контактна інформація).
Наявність сторінки на офіційному веб-сайті закладу освіти
англійською мовою, на якому розміщена основна інформація
про діяльність (структура, ліцензії та сертифікати про
акредитацію,
освітні/освітньо-наукові
програми,
зразки
документів про освіту). Правила прийому іноземців та осіб без
громадянства, умови навчання та проживання іноземців та осіб
без громадянства, контактна інформація (у разі започаткування
або провадження підготовки іноземців та осіб без
громадянства). Наявність електронних освітніх ресурсів на
основі платформ дистанційного навчання MOODLE та Google
Suite for Education, автоматизованої системи управління
освітнім процесом. Навчально-методичне забезпечення: опис
освітньої програми, начальний план, робочі програми
навчальних дисциплін, навчальні матеріали з кожної
дисципліни навчального плану, програми практичної
підготовки, методичні матеріали для проведення атестації
здобувачів вищої освіти.
9 – Академічна мобільність
На основі двосторонніх договорів між ІДГУ та закладами вищої
освіти України (Державний вищий навчальний заклад
«Переяслав-Хмельницький
державний
педагогічний
університет імені Григорія Сковороди», Державний вищий
навчальний заклад «Ужгородський національний університет»,
Донецький національний університет імені Василя Стуса,
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова,
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.
Короленка, Центрально український державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка).

Міжнародна кредитна
мобільність

Угоди щодо академічного обміну та проведення навчальних
практик
з
Галацьким
університетом
«Дунеря
де
Жос»(Universitatea Dunarea de Jos din Galaţi , Румунія),
Кишинівським педагогічним університетом імені І. Крянге
(Universitatea Pedagogică de Stat ―Ion Creangă‖, Республіка
Молдова)

Навчання іноземних
здобувачів вищої освіти

Наявна можливість для фізичних осіб

2.3.2 Перелік компонентів освітньої програми
Код
н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни,
курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Обов’язкові компоненти ОП

Форма
Кількість
підсумкового
кредитів
контролю

ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.

Методологія та організація наукових досліджень
Організаційне проектування
Управління проектами та ризиками
Психологія управління та самоменеджмент сучасного
керівника
ОК 5.
Стратегічний менеджмент
ОК 6.
Стратегічний маркетинг
ОК 7.
Виробнича практика
ОК 8.
Науково-дослідна практика з підготовкою
кваліфікаційної роботи
Загальний обсяг обов’язкових компонент:
Вибіркові компоненти ОП
Вибірковий блок 1 (вибір факультету)
ВБ 1.1. Економічне управління діяльністю суб’єктів
господарювання
ВБ 1.2. Правове регулювання туристичної діяльності
ВБ 1.3. Управління регіональним розвитком туризму
ВБ 1.4. Економіка і організація інноваційно-інвестиційного
розвитку підприємств туристичної галузі
В.Б. 1.5. Інформаційно-комунікаційне забезпечення
управлінської діяльності
Вибірковий блок 2 (вільний вибір студента)
ВБ 2.1. Мотиваційний менеджмент / Конфліктологія
ВБ 2.2. Обліково-аналітичне забезпечення управлінської
діяльності / Аудит і оцінювання управлінської
діяльності
ВБ 2.3. Самоменеджмент та управління особистою кар’єрою /
Управління продуктивністю праці персоналу
ВБ 2.4. Конкурентоспроможність
підприємств
у
сфері
турбізнесу / Стандартизація і сертифікація в готельно ресторанному бізнесі
ВБ 2.5. Управління персоналом в туристичному бізнесі/
Управління якістю туристичних послуг
ВБ 2.6. Ризики і економічна безпека туристичних послуг/
Маркетингова цінова політика в туристичній галузі
Загальний обсяг вибіркових компонент:
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

4
4
4
4

залік
екзамен
екзамен
екзамен

4
4
6
14

екзамен
захист
захист

44

4

екзамен

4
6
4

залік
екзамен
екзамен

4

залік

4
4

залік
залік

4

залік

4

залік

4

залік

4

залік

46
90

2.3.3. Форма атестації здобувачів вищої освіти
Атестація випускників, які навчались за освітньо-професійною програмою
«Менеджмент туристичної індустрії» зі спеціальності 073 «Менеджмент»
проводиться у формі атестаційного екзамену з менеджменту туристичної індустрії
господарювання і публічного захисту кваліфікаційної роботи та завершується
видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра із
присвоєнням кваліфікації: магістр менеджменту за спеціалізацією «Менеджмент
туристичної індустрії».

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОКРЕМІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ
ПРОГРАМИ
3.1. Освітньо-професійна програма «Менеджмент: адміністрування
діяльності суб’єктів господарювання» зі спеціальності 073 «Менеджмент»
Обов’язкові компоненти
Методологія та організація наукових досліджень
1. КОД: ОК. 1
2. РІК НАВЧАННЯ: 1
3. СЕМЕСТР:1
4. ЛЕКТОР: доц. Запорожченко О. В.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні компетентності: здатнтісь генерувати нові ідеї (креативність); вміння
виявляти, ставити, вирішувати проблеми та приймати обґрунтовані рішення;
здатність до адаптації та дії в новій ситуації, бути критичним та
самокритичним;
фахові компетентності: здатність застосовувати загальнонаукові та
спеціальні методи наукових досліджень для формування пропозицій у сфері
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; здатність вирішувати задачі з
прогнозування процесів розвитку підприємницьких, торговельних і біржових
структур із використанням економіко-математичних методів і інформаційних
технологій.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Завдання дисципліни: дати знання про предмет методології наукового
пізнання, її світоглядне значення та роль у самостійній науковій
діяльності;ознайомити із специфікою наукового знання та вимогами щодо
проведення наукового дослідження; дати знання про функції наукового знання
та засоби перевірки наукових теорій; навчити розрізняти справжнє наукове
дослідження та його результати від псевдонаукових
пошуків; навчити
користуватися отриманими знаннями у науково дослідницькій роботі; навчити
орієнтуватися в науковій, науково популярній та псевдонауковій літературі;
навчити використовувати критичне мислення у своїй професійній галузі;
навчити аргументувати власне наукове знання
У результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати: предмет методології наукового пізнання, його світо глядне
значення та роль у самостійній науковій діяльності; специфіку наукового
знання та вимоги щодо проведення наукового дослідження; функції наукового
знання та засобі перевірки наукових теорій; форми організації наукового
знання, вимоги до наукової гіпотези, методології та наукової теорії;
вміти: розрізняти справжнє наукове дослідження та його результати від
псевдонаукових пошуків; користуватися отриманими знаннями у науково
дослідницькій роботі; розробляти засоби веріфікації у власному науковому
дослідженні; використовувати оримані знання для побудови плану власного

наукового дослідження, формування мети, завдань та гипотези дослідження,
обґрунтування методології дослідження
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Філософія, Логіка, Основи наукових досліджень
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Модуль 1 Методологія наукового знання
Вступ до методології наукового дослідження. Три аспекта науки:
соціальний інститут, результат, процес. Критерії науковості знання: істинність,
обгрунтованність, інтерсуб’єктивність. Принцип достатньої підстави. Форми
організації наукового знання: факт, положення, поняття, категорія, принцип,
закон, теорія, ідея, парадигма. Правила визначення понять. Помилки, що
допускаються при визначенні понять.
Загальні
характериститки
наукової
діяльності.
Особливості
індивідуальної наукової діяльності. Норми наукової етики. Соціальна
відповідальність вчених.
Принципи наукового пізнання. Принципи наукового пізнання:
детермінізм, відповідність, додатковість. Сучасне розуміння наукових
принципів. Логика виділення принципів наукового пізнання.
Засоби та методи наукового дослідження. Матеріальні, математичні,
логічні та мовні засоби пізнання. Теоретичні та емпіричні методи дослідження:
конкретні та комплексні. Співвідношення теоретичних та емпіричних методів у
науковому дослідженні.
Модуль 2 Організація наукового дослідження
Пошук та формулювання наукової теми. Правила роботи з науковою
літературою.
Значення літературного огляду для визначення новизни
психологічного дослідження. Наукова проблема як основа задуму дослідження.
Актуальність проблеми та її обґрунтування. Види фактів. Джерела данних.
Категоріальний апарат наукового дослідження. Понятійний апарат дослідження
і його операціоналізація. Пошук протирічь як пошук наукових проблем. Шість
типів протирічь: виду, частини та цілого, розвитку, причин та наслідків, точки
зору, цілі та засобів.
Проблеми дослідницької аргументації. Твердження та їх грунтовність.
Аргументація у науковій бесіді. П’ять елементів дослідницької аргументації.
Функція доводів та фактів для тез. Робота з альтернативами наукового
твердження. Зв’язок твердження та доводу - основа грунтовності доводів. Види
тверджень: практичні та концептуальні. Оцінка конкретності та значущості
твердження. Параметри аналізу використанних аргументів.
Співвідношення конструктів та фактів у дослідженні. Узагальнення
повсякденних життєвих подій в поняттях наукових концепцій і теорій.
Формування понятійного мислення вченого. Диференціація професійної та
повсякденної реальностей та мов. Визначення конструкту й визначення явища.
Метаузагальнення наукових понять. Метаузагальнення використовуваних
понять як встановлення ієрархічних зв'язків між конструктами. Творчий пошук
та створення метафор наукових феноменів, структур, механізмів тощо.
Особистісний внесок у наукове дослідження, наукова новизна, вимоги до
наукової новизни власного дослідження.
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університет ім. Михайла Остроградського, 2011. − 103 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ:
лекції, семінарські заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Організаційне проектування
1. КОД: ОК.2
2. РІК НАВЧАННЯ:1
3. СЕМЕСТР:1
4. ЛЕКТОР: доц. Яковенко О.І.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні компетентності: здатність
проведення досліджень
на
відповідному рівні; здатність спілкуватися з представниками різних професійних груп та у міжнародному контексті; навички використання інформаційнокомунікаційних технологій для пошуку, оброблення, аналізу інформації з
різних джерел та прийняття рішень; здатність організовувати та мотивувати
людей рухатися до спільної мети, працювати в команді; здатність діяти на
основі етичних іркувань, соціально відповідально і свідомо; вміння виявляти та
вирішувати проблеми, генерувати нові ідеї.
фахові компетентності: встановлювати критерії, за якими організація
визначає подальший напрямки розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні
стратегії та плани; здатність аналізувати й структурувати проблеми
в
діяльності суб’єктів господарювання, ухвалювати управлінські рішення та
забезпечувати умови їх реалізації; здатність до організації, управління та
адміністрування діяльності суб’єктів господарювання, впровадження
організаційних змінам.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:

Завдання дисципліни: ознайомлення студентів із новітньою теорією та
сучасною практикою організації діяльності підприємства, що забезпечує його
прибуткове функціонування та розвиток; набуття студентами навичок аналізу
процесів, що відбуваються на підприємствах, та виявлення напрямів
удосконалення виробничих систем; формування вмінь щодо самостійного
розроблення та прийняття управлінських рішень, які сприяють організаційним
змінам, без залучення значних капіталів; розвиток у студентів дослідницьких і
організаторських здібностей щодо управління процесами організаційного
проектування суб’єктів господарювання та внутрішніх структурних підрозділів.
У результаті вивчення модуля студент повинен
знати: сутність та значення організаційного проектування на
підприємстві; підходи та методи проектування організації діяльності суб’єкта
господарювання; основні принципи та методи організаційного проектування;
сутність та значення організаційної діагностики підприємницьких структур;
структуру комплексного організаційного проекту; основні завдання
організаційного проектування; процедури впровадження організаційних
проектів на підприємстві.
вміти: визначати основні завдання організаційного проектування;
розраховувати показники організаційної діагностики; обчислювати основні
показники, що характеризують організацію виробництва та праці;
розраховувати показники визначення загального техніко-технологічного рівня
підприємства; аналізувати стан економічного управління на підприємстві;
вибирати найефективнішу форму і систему організації оплати праці на
підприємстві;
обґрунтовувати
ресурсне
забезпечення
впровадження
організаційних проектів.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: економіка підприємства, менеджмент, інвестування,
бухгалтерський облік, економічний аналіз, проектний аналіз.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Основи сучасної теорії організації. Феномен організації. Ситуаційні
чинники сучасної теорії організації. Класифікація організаційних цілей.
Основні закони організації. Розвиток організації.
Організаційне проектування як система знань. Теоретична база
організаційного проектування. Основні завдання організаційного проектування.
Комплексне організаційне проектування. Структура проектів організації
виробництва. Структура і зміст комплексного організаційного проекту. Склад
документації комплексного організаційного проекту.
Діагностування організаційних параметрів підприємства. Організаційна
діагностика підприємницьких структур. Напрями здійснення організаційної
діагностики. Етапи організаційної діагностики. Діагностичні системи. Етапи
процесу впровадження діагностичної системи на підприємстві. Діагностика
конфліктів. Типологія конфліктів. Основні стадії перебігу конфлікту. Методи
мирного виходу з конфлікту. Система показників організаційної діагностики.
Основні показники, що характеризують організацію виробництва. Показники
організації праці на підприємстві. Показники рівня організації управління
підприємством. Показники технічного рівня техніко- технологічної бази
підприємства. Показники визначення загального техніко- технологічного рівня

підприємства. Ознаки оцінювання відповідності технологічного обладнання
вимогам щодо якості продукції.
Організаційний дизайн підсистем управління фірмою. Система
управління на підприємстві. Основні складові управління. Класифікація
управлінських операцій. Види управлінських робіт. Цільовий підхід в
управлінській діяльності. Класифікація цілей управління. Методи
структуризації цілей. Проектування технології здійснення управлінських
процесів. Призначення та мета технології управління. Підходи до формування
управлінських процедур. Засоби документування бізнес-процесів підприємства.
Дизайн структур управління. Види організаційних структур управління
підприємством. Чинники впливу на параметри сформованої організаційної
структури управління. Порядок розроблення організаційної структури
управління.
Проекти організації праці персоналу підприємства. Проектні рішення з
організації праці на підприємстві. Основні види поділу праці. Завдання
організації праці. Проектування організації оплати праці. Основні завдання
нормування праці. Методи нормування праці. Мотивація персоналу.
Проектування організації робочих місць. Основні напрями раціональної
організації робочого місця.
Планування впровадження організаційних проектних рішень. Стратегії
впровадження організаційних рішень. Принципи розроблення планових
документів. Види планів впровадження проектів.
Процес впровадження організаційних проектних рішень і його ресурсне
забезпечення. Етапи впровадження організаційних проектів. Ресурсне
забезпечення впровадження організаційних проектів. Основні стадії процесу
фінансування організаційного проекту. Способи фінансування реалізації
організаційних проектів. Організаційні форми фінансування. Фінансовий план
впроваджувальних робіт.
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10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ:

лекції, практичні заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Управління проектами та ризиками
1. КОД: ОК.1
2. РІК НАВЧАННЯ: 1
3. СЕМЕСТР: 1
4. ЛЕКТОР: доц Яковенко О. І.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні компетентності: здатність
проведення досліджень
на
відповідному рівні; здатність спілкуватися з представниками різних професійних груп та у міжнародному контексті; навички використання інформаційнокомунікаційних технологій для пошуку, оброблення, аналізу інформації з
різних джерел та прийняття рішень; здатність організовувати та мотивувати
людей рухатися до спільної мети, працювати в команді; здатність діяти на
основі етичних іркувань, соціально відповідально і свідомо; вміння виявляти та
вирішувати проблеми, генерувати нові ідеї.
фахові компетентності: вміння обирати та використовувати концепції,
методи та інструментарій менеджменту, у тому числі у відповідності до
міжнародних стандартів; встановлювати критерії, за якими організація визначає
подальший напрямки розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії
та плани; здатність до ефективного використання та розвитку людських
ресурсів в організації; вміння створювати та організовувати ефективні
комунікації в процесі управління; здатність розробляти проекти та управляти
ними, виявляти ініціативу та підприємливість; здатність використовувати
психологічні технології роботи з персоналом.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Завдання вивчення дисципліни: формування теоретичних знань і
практичних навичок реалізації основних завдань управління проектами і
використання відповідних інструментів для забезпечення цільових параметрів
проекту.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
Знати: сутність і особливості проектної діяльності; основні цілі, фази та
процеси управління проектами стандарти і професійні організації в галузі
проектного управління; види і характеристики організаційних структур
проектних команд; основні напрямки та сутнісний зміст структуризації
проекту; інструменти проектного планування; зміст управління проектними
ризиками; методику оцінювання виконання проекту.
Вміти: відрізняти проектну діяльність від поточної; розробляти структуру
проектних робіт; формувати організаційну структуру проекту; планувати
виконання проекту в часі; визначати проектні затрати і необхідні ресурси;
розробляти план реагування на ризики; оцінювати ступінь виконання проекту
за основними критеріями його успішності.

7. ПРЕРЕКВІЗИТ: менеджмент, інвестування, економіка і організація
інноваційної діяльності, проектний аналіз.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Загальна характеристика управління проектами. Проект. Життєвий цикл.
Системне функціонування проекту. Існування в певному зовнішньому
середовищі. Економічна взаємозалежність проекту Незалежні проекти.
Взаємовиключаючі проекти. Умовні проекти. Заміщуючі проекти. Синергічні
проекти. Клас проектів. Тип проектів. Вид проекту. Тривалість проекту.
Масштаб проекту. Складність проекту. Потрійні обмеження. Управління
проектами. Умови ринку. Цілі управління проектами. Функції проектного
менеджменту. Оцінка виконання проекту.
Процеси управління. Ініціатор. Замовник. Інвестор. Керівник проекту.
Команда проекту. Проектувальник. Генеральний підрядник. Постачальники.
Ліцензори. Органи влади. Власник земельної ділянки. Виробник кінцевої
продукції. Споживачі кінцевої продукції. Інші учасники проекту.
Ініціація та планування змісту проекту. Початок проекту. Закриття
проекту. Визначення цінності проекту. Поняття явних і неявних вигод і затрат
Критерії успіху та невдачі проекту. Вартість і фінансування проекту.
Конфігурація та зміни. Проектний ризик. Моніторинг проекту. Визначення
проектних альтернатив. Визначення статуту проекту. Аналіз вхідних даних.
Структуризація проекту. Структуризація проекту. Односпрямована
структуризація. Робоча структура проекту. WBS. Основні етапи розробки WBS.
Принципи ормування рівнів WBS. Робочий пакет. Структура робочого проекту.
Двоспрямована структуризація. Організаційна структура проекту OBS. Система
кодування проекту. Кодування WBS. Кодування OBS. WBS – каталог. Трьох
спрямована структура проекту.
Планування проекту у часі. Планування проекту. Унікальність.
Невизначеність та зміни в проекті. Складність та масштабність проекту. Етапи
планування проекту. Інтеграція планування і контролю. Інтеграція організації і
контролю проекту. Інтеграція інформаційної системи управління проектами
загальна інтеграція системи управління проектами розробка попереднього
календарного плану проекту. Документування планових допущень. Створення
плану управління проектами. Аналіз результатів процесів в процесі планування.
Аналіз плану з експертами та зацікавленими особами. Представлення плану
проекту.
Сіткове планування. Сітковий графік. Логічні зв’язки. Стрілчасті графіки.
Графіки передування. Тривалість робіт. Календар робіт. Параметри сіткового
графіку. Графічна побудова сіткового графіку. Означення тривалості робіт.
Шлях. Ранній початок. Ранні закінчення. Пізній початок. Пізнє закінчення.
Критичний та некритичний шлях. Запас часу. Особливості стрільчастих
графіків. Фіктивна робота. Особливості графіків передування. Типи зв’язків
між роботами. Очікуваний час виконання робіт. Методи скорочення тривалості
робіт. Календарне планування. Календарний графік. Цілі календарного
планування. Види календарних графіків.

Планування людських і матеріальних ресурсів проекту. Відповідність
наявної і необхідної робочої сили. Оцінка обсягу необхідних ресурсів. Ресурсні
гістограми. Календар наявних ресурсів. Гістограма потреби у ресурсах.
Згладжування ресурсних гістограм. Роль менеджера. Лідерство. Сфери
управління персоналом. Потреби завдань. Потреби команди. Індивідуальні
потреби. Критерії ефективної роботи менеджера. Команда проекту. Цілі
створення проектної команди. Етапи створення проектної команди. Функції
менеджера проекту. Оцінка ефективності діяльності команди. Мотивація
персоналу.
Планування затрат і складання бюджету проекту. Планування в умовах
обмежених ресурсів. Планування в умовах обмеженого часу. Планування
витрат. Види проектних витрат. Калькулювання. Структура витрат. Кошторис.
Складання кошторису. Метод покрокового обчислення витрат. Нормативний
метод оцінки витрат. Параметричні витрати. Оцінка
витрат за співвідношення компонентів. Бюджет. Види бюджетів . Процес
бюджетування проектів.
Основні форми організаційної структури проекту. Визначення
організаційних обмежень. Визначення організаційної структури проекту.
Визначення ролей і відповідальності. Забезпечення повноважень за планом
проекту. Визначення відповідних засобів зв’язку. Проведення переговорів з
призначення персоналу. Публікація інформації про команду. Співвідношення
зовнішньої і внутрішньої структури. Матрична форма організації управління
проектами. Функціональна матриця. Балансова матриця. Контрактна матриця.
Переваги матричної структури. Матриця відповідальності. Централізована /
децентралізована форма організації.
Управління проектними ризиками. Оцінка виконання з попередніх
проектів. Оцінка плану проекту щодо джерел потенційного ризику. Визначення
потенційних ризикових подій. Відстеження виконання проекту на основі
виявлення симптомів ризику. Управління ризиками. Ризики у проектному
менеджменті. Систематичні і несистематичні ризики. Технічні ризики.
Політичні ризики. Фінансові ризики. Мета аналізу ризиків. Метод Монте –
Карло. Реакції на зміни умов.
Контроль за реалізацією проекту. Модель планування і контролю проекту.
Визначення проекту. Система контролю за змінами. Методи аналізу виконання
проекту. Аналіз відхилень. Метод скоригованого бюджету. Прогнозування
остаточних витрат. Система звітування і контролю за змінами. Вимоги щодо
змін. Пропозиції про внесення змін до проекту. Звіт про виконання робіт.
Управління якістю проекту. Якість. Визначення відповідних вимог до
якості. Визначення ключових процедур контролю якості. Завдання проектних
визначень. Якість продукту проекту. Специфікація. Система управління якістю.
Планування якості. Забезпечення якості. Контроль якості. Планування якості
проекту. Метод порівняння зі зразком. Графіки потоків. План якості проекту.
Аудит якості. Графіки контролю. Діаграма Парето. Аналіз тенденцій. Зміни
процесу. Витрати на забезпечення якості проекту. Попереджувальні витрати.
Витрати на оцінку. Витрати через відмови.

Завершення проекту. Торги. Процедури закупівлі. Конкурс. Відкритий
конкурс. Закритий конкурс. Двоетапний конкурс. Запит котирувань. Етапи
закупівлі. Підрядні торги. Замовник. Організатор торгів. Тендер.Тендерний
комітет. Організаційна підготовка торгів. Тендерна документація. Кваліфікація
претендентів. Розробка оферти претендентом. Реєстрація оферт. Процедура
торгів. Затвердження процедури торгів. Завершення торгів.
Автоматизація
управління
проектами.
Структурні
елементи
автоматизованої системи управління проектами. Елементи автоматизованої
системи управління проектом. Структура робіт проекту. Структура ресурсів
проекту. Матриця призначень.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1.
Бардиш Г.О. Проектний аналіз: Підручник. / Г.О. Бардиш — 2-ге вид.,
стер. Затверджено МОН— К., 2006. — 415 с.
2.
Батенко Л. П., Загородніх О. А., Ліщинська В. В. Управління проектами:
Навч. посібник. / Батенко Л. П., Загородніх О. А., Ліщинська В. В. – К., КНЕУ,
2005.
3.
Павлов А.Н. Управление проектами на основе стандарта PMI PMBOK:
изложение методологии и опыт применения. Учебное пособие. / А.Н. Павлов –
М., БИНОМ, Лаборатория знаний. – 2010.
4.
Афонин А.М., Царегородцев Ю.Н., Петрова С.А. Управление проектами:
учебное пособие / А.М. Афонин, Ю.Н. Царегородцев, С.А. Петрова. - М.:
Форум, 2009. - 184 с.
5.
Ильина О.Н.
Методология управления проектами: становление,
современное состояние и развитие: учебное пособие / О.Н. Ильина. - М.:
Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 208 с.
6.
Тихомирова О.Г. Управление проектом: комплексный подход и
системный анализ: Монография / О.Г. Тихомирова. - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2013. - 301 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ:
лекції, семінарські заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Психологія управління та самоменеджмент сучасного керівника
1. КОД: ОК. 3
2. РІК НАВЧАННЯ: 1
3. СЕМЕСТР: 1
4. ЛЕКТОР: доц. Васільєва О.В.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні компетентності: здатність проведення досліджень на відповідному
рівні; здатність спілкуватися з представниками різних професійних груп та у
міжнародному контексті; здатність організовувати та мотивувати людей

рухатися до спільної мети, працювати в команді; здатність діяти на основі
етичних міркувань, соціально відповідально і свідомо; вміння виявляти та
вирішувати проблеми, генерувати нові ідеї.
фахові компетентності: здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя
та ефективного самоменеджменту; здатність до ефективного використання та
розвитку людських ресурсів в організації; навички формування та демонстрації
лідерських якостей; здатність використовувати психологічні технології роботи
з персоналом.
6.РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Завдання дисципліни: визначення особистісних цінностей та цілей
менеджера; управління саморозвитком особистості; розвинення навичок
ефективного керівництва та твикористання технологій у правління персоналом;
організації управлінської діяльності менеджерів різних рівнів; застосування
сучасних принципів та напрямів наукової організації діяльності менеджера.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: біосоціальні й духовні основи самоуправління своєю
життєдіяльністю і діяльністю; психофізіологічні резерви людини; закони, що
управляють людиною, і механізм їхньої дії; технологію стратегічного і
повсякденного самоменеджменту;засоби реалізації функцій самоменеджменту
(техніки, технології, методи, прийоми); основи теорії і практики боротьби;
особливості самоменеджменту, де кар’єра є метою.
вміти: здійснювати стратегічне і повсякденне планування життя;
застосовувати засоби самоменеджменту (техніки, технології, методи, прийоми і
т. ін.) під час розв’язання функціональних завдань; застосовувати знання і
навички самоменеджменту для досягнення життєвих цілей.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: менеджмент, основи психології, управління трудовими
ресурсами
8.ЗМІСТ КУРСУ:
Методологічні підходи до самоменеджменту
Сучасні наукові погляди на сутність самоменеджменту. Концептуальний підхід
до самоменеджменту Л. Зайверта. Концепція особистісних обмежень М. Вудкока
і Д. Френсіса. Критерії ефективного самоменеджменту: ’ вміння управляти
собою, адекватні особистісні цінності, чіткі особистісні цілі, навички вирішення
проблем, інноваційність, високий творчий потенціал, уміння навчали і розвивати
професійні якості підлеглих.
Визначення ціннісних орієнтирів особистості. Життєва позиція особистості:
активна, проактивна, пасивна. Ключові принципи визначення особистісних цілей
менеджера. Загальні обмеження при виборі цілей. Саморозвиток особистості
менеджера. Професійне та посадове зростання. Планування ділової кар’єри
менеджера.
Планування особистої роботи менеджера
Цільове планування роботи менеджера. Методи планування особистої
діяльності менеджера. Основні стадії перспективного й оперативного планування

особистої роботи менеджера. Традиційні й комп’ютерні засоби планування
особистої роботи менеджера.
Основні види розподілу та кооперації управлінської діяльності. Раціональний
розподіл функцій між керівником та працівниками апарату управління.
Визначення функцій заступника та рівня централізації управління. Принципи та
етапи розподілу управлінських функцій. Дотримання субординації. Проектування
складу структурних одиниць. Делегування повноважень. Основні перешкоди
делегуванню. Розподіл завдань. Техніка і форми пере- дання розпоряджень.
Ключові принципи розпорядчої діяльності.
Методи нормування управлінської діяльності. Порядок розрахунку нормативів
трудомісткості управління. Особливості часу як ресурсу. Тайм-менеджмент.
Управління потоком відвідувачів, техніка їх прийому, особливості прийому з
особистих питань. Раціоналізація телефонних розмов.
Технологія проведення нарад та зборів. Цільові установки виступу. Структура і
зміст виступу. Вибір форм візуалізації тексту виступу. Техніка презентації.
Початок і кульмінація презентації. Критичні моменти під час виступу.
Класифікація й основні функції переговорів. Проблемний підхід до проведення
переговорів. Агресивний і пасивний підходи до проведення переговорів. Етапи
підготовки і проведення переговорів. Тактика переговорів. Узгодження
результатів переговорів. Оформлення результатів переговорного процесу. Засади
ораторського мистецтва.
Планування ділової кар’єри менеджера.
Організовування діяльності менеджера
Об’єктивні основи виникнення і розвитку управлінської праці. Зміст та
особливості управлінської праці. Види та класифікація управлінської діяльності.
Завдання менеджера в управлінні діяльністю підприємства. Форми керівництва.
Закони розвитку організації праці. Критерії оптимізації трудових процесів.
Сутність, значення та завдання наукової організації праці на сучасному етапі.
Основні принципи і напрями наукової організації праці менеджера. Основні
вимоги до організації робочого місця менеджера. Класифікація робочих місць.
Система планування приміщень: кабінетна, загальна, стільникова. Правила
розподілу приміщень. Використання технічних засобів управління та їх
класифікація. Фактори виробничого середовища, правила створення
раціональних умов управлінської праці.
Методи і засоби раціональної обробки текстових матеріалів. Вдосконалення
методики читання. Використання ввідних, посилюючих, опорних сигналів.
Самомотивування та самоконтроль менеджера
Розвиток ініціативності, енергійності, уміння володіти ситуацією,
стресостійкості. Розвиток уміння стимулювати та карати, критикувати людей.
Конфлікти у Діяльності менеджера: сутність і види. Закономірності
взаємовідносин і поведінки людей у конфліктних ситуаціях. Методи подолання
конфліктних ситуацій.
Прийоми поведінки менеджера у конфліктних ситуаціях. Стратегія і тактика
взаємодії в конфліктних ситуаціях. Поведінка менеджера у конфліктних
ситуаціях.

Формування якостей ефективного менеджера
Розвиток менеджера як особистості. Фактори впливу соціального оточення на
формування професійно важливих якостей менеджера. Психологічні особливості
стилів управління. Індивідуальний стиль управління. Авторитет керівника:
суб’єктивна і об’єктивна значимість. Харизматична влада керівника. Розвиток
харизматичних здібностей особистості. Внутрішньоособистісні проблеми лідера.
Відповідальність лідера.
Формування професійно-ділових якостей менеджера: професійність; здатність
генерувати корисні ідеї; здатність приймати нестандартні управлінські рішення та
нести відповідальність за них; прагнення до професійного зростання;
підприємливість; авторитетність; здатність до інновацій та виваженого ризику.
Розвиток адміністративно-організаційних якостей менеджера: оперативність;
гнучкість управління; здатність стимулювати ініціативу; уміння доводити справу
до завершення; інтегральність; уміння формувати команду та організовувати
роботу підлеглих; здатність делегувати повноваження; уміння організовувати час.
Розвиток соціально-психологічних якостей менеджера: управлінська культура;
розум; ерудиція; культура ділового спілкування; лідерські здібності;
колегіальність; толерантність; оптимізм; екстравертність; інтелектуальність;
емоційна стійкість; почуття гумору; вміння створювати власний імідж. Розвиток
моральних якостей менеджера: порядність, людяність, чесність; повага до
гідності людей; готовність допомагати; громадянська позиція; інтелігентність;
національна свідомість.
Розвиток менеджерського потенціалу
Сутність,
види,
напрями
розвитку
менеджерського
потенціалу.
Психофізіологічний потенціал. Інтелектуальний потенціал особистості.
Творчий потенціал особистості. Типи творчої особистості. Процес
самореалізації особистості в одному або декількох соціально зумовлених видах
творчої діяльності. Бар’єри щодо розвитку творчого потенціалу менеджера.
Характеристика керівника з творчим підходом до виконання посадових
обов’язків. Творче вирішення управлінських проблем.
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7. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ:
лекції, семінарські заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Стратегічний менеджмент
1. КОД: ОК.5
2. РІК НАВЧАННЯ: 1
3. СЕМЕСТР: 2
4. ЛЕКТОР: доц. Сорока Л.М.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні компетентності: здатність проведення досліджень на відповідному
рівні; здатність спілкуватися з представниками різних професійних груп та у
міжнародному контексті; навички використання інформаційно-комунікаційних
технологій для пошуку, оброблення, аналізу інформації з різних джерел та
прийняття рішень; здатність організовувати та мотивувати людей рухатися до
спільної мети, працювати в команді; здатність діяти на основі етичних
міркувань, соціально відповідально і свідомо; вміння виявляти та вирішувати
проблеми, генерувати нові ідеї.
фахові компетентності: вміння обирати та використовувати концепції,
методи та інструментарій менеджменту, у тому числі у відповідності до
міжнародних стандартів; встановлювати критерії, за якими організація визначає
подальший напрямки розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії
та плани; здатність до ефективного використання та розвитку людських
ресурсів в організації; здатність розробляти проекти та управляти ними,
виявляти ініціативу та підприємливість; здатність використовувати
психологічні технології роботи з персоналом.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Завдання вивчення дисципліни: набуття майбутніми фахівцями
поглиблених теоретичних знань і практичної підготовки з питань стратегічного
управління підприємством, а також практичних навичок прийняття рішень
щодо управління і впровадження розробленої стратегії його функціонування;
освоєння основних теоретичних положень та економічної суті стратегічного
управління в системі ефективного управління підприємством.
У результаті вивчення модуля студент повинен
знати: визначення, сутність і відмінності стратегічного управління від
традиційного; роль стратегічного управління в сучасних умовах; проблеми та

труднощі стратегічного управління; характеристику етапів стратегічного
управління; визначення, сутність, класифікацію та характеристику стратегій
організації; методики визначення місії і цілей організації; методики проведення
аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища організації; методики
визначення і оцінки ―портфелю‖ продукції організації; методики вибору
стратегії; характеристику типів стратегічних змін
в організації; сутність
стратегічного контролю і його відмінність від традиційного; характеристику
областей основних стратегічних змін в організації; особливості етапу реалізації
стратегії.
вміти: виконувати аналіз і на його основі визначати стиль управління
організацією; формулювати місію і цілі діяльності організації; аналізувати і
визначати характеристики зовнішнього і внутрішнього середовища організації;
проводити визначення і оцінку ―портфелю‖ продукції організації; розробляти
можливі стратегії розвитку організації і вибирати оптимальну; проаналізувати
сумісність прийнятої стратегії і організаційної структури управління, і в разі
необхідності визначити потрібні зміни; розробляти план реалізації стратегії;
контролювати хід реалізації стратегії.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: менеджмент, економіка підприємства, планування і
контроль на підприємстві.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Стратегічне управління підприємством: сутність та основні складники.
Предмет, мета та задачі курсу ―Стратегічне управління підприємством‖, його
взаємодія з іншими дисциплінами. Роль і місце дисципліни в системі
підготовки економістів зі стратегічного менеджменту. Інформаційне та
методичне забезпечення дисципліни. Логіко-структурна схема дисципліни.
Еволюція передбачення майбутнього організацій. Концепція стратегічного
управління: сутність, елементи, механізм здійснення. Необхідність переходу
підприємств до стратегічного управління як реакція на зміну середовища
функціонування організації. Історія виникнення стратегічного управління.
Причини виникнення стратегічного управління організації.
Сутність
стратегічного управління. Стилі поведінки організацій - прирісний та
підприємницький. Оперативне та стратегічне управління - відмінності та
загальні характеристики. Стратегічне управління та стратегічне планування.
Довгострокове та стратегічне планування - відмінності та загальні
характеристики. Роль і місце стратегічного управління організацією в загальній
системі управління. Проблеми та труднощі стратегічного управління.
Стратегічний і тактичний аспекти управління підприємством. Модель
стратегічного управління. Зарубіжний досвід розробки та впровадження
моделей стратегічного управління. Практика впровадження стратегічного
процесу на вітчизняних підприємствах. Передумови застосування концепції
стратегічного управління на вітчизняних підприємствах. Стратегічна орієнтація
вітчизняних підприємств: вимоги ринку та внутрішньоорганізаційна потреба.
Практика впровадження процесного управління на вітчизняних підприємствах.
Природа сучасного підприємства. Стратегічні процеси на підприємстві.
Сучасні концепції підприємства. Поняття та основні образи організації:

організація-„соціотехнічна система‖; організація-„організм‖; організація„бізнес‖. Підприємство як бізнес-організація. Цінності сучасного підприємства:
керованість, клієнтоорієнтованість, інноваційність. Концептуальна схема
підприємства: ознаки (цілі, ієрархія, управління), властивості (соціальний
інструмент, людська спільнота, знеособлена структура). Специфіка управління
розвитком сучасного підприємства. Підприємство як бізнес-організація.
Стратегічний підхід до розвитку підприємства. Сутність стратегічного підходу
до розуміння підприємства, його функціонування та розвитку. Причини, що
зумовлюють стратегічну орієнтацію діяльності підприємств: глобалізація,
пріоритет потреб споживача, якісна зміна природи бар’єрів входу на ринки,
науково-технічна революція, тощо. Принципи та способи управління розвитком
підприємства з позицій стратегічного менеджменту.
Основні етапи стратегічного процесу на підприємстві: аналіз, вибір,
реалізація стратегії. Поняття стратегічного процесу. Комплексне уявлення про
стратегію підприємства як процес. Цілі і завдання стратегічного процесу на
підприємстві. Суб’єкти стратегічного процесу. Результати стратегічного
процесу та їх користувачі. Логіка стратегічного процесу на підприємстві.
Стратегія підприємства. Поняття стратегії організації. Види і класифікація
стратегій. Розробка і реалізація стратегії. Стратегія та підсистеми підприємства:
взаємозв’язок та взаємообумовленість. Стратегія підприємства: поняття та
призначення. Множинність категорії «стратегія»: філософські, процесуальні,
структурні, технологічні, поведінкові, результативні аспекти. Визначення
«стратегії» різними авторами. Чинники, які найістотніше впливають на зміст
стратегії. Ознаки недостатньо обґрунтованої стратегії. «Стратегічний набір».
«Стратегічний набір» як система стратегій. Визначення «стратегічного набору»
підприємства. Вимоги до «стратегічного набору». Характеристика складових
«стратегічного набору» на різних етапах «життєвого циклу» підприємства.
Розробка «стратегічного набору» підприємства, «стратегічний пропуск».
Стратегія як результат і процес. Поняття та змістовне наповнення
стратегії підприємства. Стратегія як уявлення про способи та методи поведінки
підприємства у конкурентному середовищі, а також як інструмент
колективного сприйняття дійсності та дії підприємства. Значення стратегії для
підприємства та його діяльності. Вплив стратегії на підсистеми підприємства.
Взаємозв’язок стратегії та структури підприємства. Конфігурація основних
підсистем підприємства (маркетинг, виробництво, логістика, фінанси, персонал,
дослідження та розробки, керування) під впливом обраної для реалізації
стратегії. Процесно-орієнтована побудова організації як передумова та
інструмент стратегічної орієнтації підприємства. Роль фахівців в розробці та
реалізації стратегії. Три рівні менеджменту (інформаційний, людський, дієвий)
та їх використання при розробці та реалізації стратегії. Формування цінностей
стратегічної орієнтації в організаційній культурі підприємства. Когнітивні
аспекти розробки та реалізації стратегії. стратегій організації по М.Портеру контроль над витратами; диференціація; фокусування. Характеристика
базисних стратегій організації. Вибір стратегії організації. Процес вибору
стратегії. Метод Томпсона і Стрікланда. Оцінка вибраної стратегії. Процес
реалізації стратегії.

Розробка місії, цілей, стратегій та формування стратегічного набору
підприємства. Визначення місії і стратегічних цілей організації. Цільовий
початок діяльності організації. Власники та працівники організації – основа
визначення цілей організації. Місія організації – її формування. ―Політика‖,
―Філософія‖ і ―Місія‖ організації, їх характеристика, відмінні та загальні риси.
Фактори, які потрібно враховувати при визначенні місії організації.
Поняття цілей організації та області їх визначення – маркетинг; науководослідні роботи; фінанси і виробництво; персонал. Класифікація цілей
менеджменту в організації. Вимоги до цілей організації. Процес визначення
цілей організації. Характеристика етапів процесу визначення цілей
функціонування організації. Стратегічні цілі і пріоритети організації.
Формування продуктово-маркетингової стратегії. Розробка стратегій окремих
бізнесів і їх системи. Холістична концепція формування бізнес-стратегій
організації. Концепція прямого і зворотного процесів формування стратегій
організації. Стратегія системи бізнесів і стратегічна синергія. Функціональні
стратегії організації. Суть процесу реалізації стратегії. Стратегічні зміни.
Управління процесом реалізації стратегічних змін.
Стратегічний аналіз. Концепція «національного ромба» і галузеві
кластери. Аналіз конкуренції. Аналіз внутрішньою серед організації.
Стратегічне управління і конкурентоспроможність організації. Основні
складові і типи зовнішнього середовища. Цілі аналізу зовнішнього середовища.
Аналіз галузі. Стратегічні групи конкурентів. Аналіз споживачів. Аналіз
зовнішнього середовища організації. SWOT – аналіз організації. Стратегічний
аналіз зовнішнього середовища підприємства (прямого і непрямого впливу):
цілі і завдання. Основні елементи зовнішнього стратегічного аналізу.
Визначення PEST-впливів та оцінка їхньої взаємодії в контексті розробки
стратегії підприємства. Галузева та ринкова ідентифікація: встановлення
взаємовідносин між підприємством, його галуззю та ринками. Внутрішній
аналіз підприємства: цілі і завдання. Об’єкти внутрішнього аналізу:
функціональні підсистеми (персонал, маркетинг, виробництво, фінанси), активи
(матеріальні і нематеріальні), компетенції і здібності. Дослідження системи
управління підприємством. Вивчення культури організації. Методи та
інструменти внутрішнього аналізу різних об’єктів. Аналіз сильних і слабких
сторін підприємства, можливостей і загроз його успішного розвитку з
використанням SWOT-аналізу. Інтерпретація результатів аналізу у ракурсі
розробки стратегічних рішень. PEST – аналіз і характеристика його складових.
Аналіз зовнішнього середовища безпосереднього оточення. Аналіз покупців:
сегментація, аналіз мотивації покупців («гребешковий аналіз»). Аналіз впливу
партнерів і постачальників організації. Сутність карти стейкхолдерів. Основні
показники для аналізу постачальників підприємства. Оцінка ефективності
стратегії підприємства, що діє, за допомогою «SPASE» – матриці. SNW – підхід
до аналізу сильних і слабких сторін організації. SWOT-аналіз як один з методів
оцінки стратегічного положення компанії.
Стратегічне планування. Основні підходи до формулювання стратегій.
Мета та принципи стратегічного планування. Бар’єри стратегічного
планування. Моделі стратегічного планування. Зміст і структура стратегічного

плану. Історія становлення та розвитку стратегічного планування й управління
як самостійного напряму економічної науки. Сутність стратегічного
планування й управління. Місце стратегічного планування в управлінні.
Поняття стратегічного планування. Типологія стратегічного планування. Базові
моделі стратегічного планування. Підходи до процесу розробки стратегії
розвитку підприємства. Характеристика форм стратегічного планування за
ступенем невизначеності. Характеристика форм стратегічного планування
залежно від часової орієнтації. Характеристика форм стратегічного планування
за горизонтом планування. Особливості стратегічного планування і його
відмітні риси. Процес стратегічного планування та його етапи. Укрупнений
підхід до виділення етапів. Різні підходи до виділення етапів стратегічного
менеджменту. Загальний підхід до визначення етапів і їх характеристика.
Процес цілепокладання як етап процедури стратегічного планування.
Визначення місії підприємства. Цінності вищого керівництва.
Процес цілепокладання й організаційна культура підприємства.
Визначення цілей розвитку підприємства. Стратегічний план і його структура.
Оцінка видів структур стратегічного плану (вітчизняний досвід). Закордонна
практика стратегічного планування. Українська практика стратегічного
планування. Формування раціональної структури стратегічного плану.
Показники стратегічного плану. Основи бізнес-планування на підприємстві.
Зв’язок бізнес-планування зі стратегією.
Створення стратегічної архітектури підприємства. Поняття стратегічної
архітектури підприємства. Стратегічна архітектура як втілення стратегічного
образу підприємства, його продуктів та функціональностей у конфігурації
системи відносин зі споживачем. Формальні (відчутні, об’єктивні) і
неформальні (невідчутні, суб’єктивні) складові стратегічної архітектури.
Стратегічна візія і стратегічне мислення менеджменту підприємства як
визначальна складова стратегічної архітектури. „Стратегічний набір‖
підприємства. Патерни поведінки підприємства на ринку (продуктів і ресурсів).
Система управління підприємством як складова стратегічної архітектури.
Чинники, що визначають стратегічну архітектуру. Основні стейкхолдери
підприємства (зацікавлені особи), їх інтереси і цілі. Погодження цілей
стейкхолдерів та розробка програм дій на майбутнє. Персонал підприємства як
суб’єкт стратегічного процесу. Стратегічне мислення та рівень стратегічної
культури
власників
і
персоналу
підприємства.
Взаємозв’язки
і
взаємозалежності між підприємством і основними гравцями ринку.
Інформаційна база прийняття стратегічних рішень. Управління організаційною
культурою. Формування організаційної культури. Підтримка організаційної
культури. Зміна та розвиток організаційної культури в контексті реалізації
стратегічного процесу. Національні особливості організаційної культури та їх
вплив на досягнення стратегічних цілей підприємства. Організаційне
забезпечення реалізації стратегічного процесу. Стратегічний процес в контексті
основних функцій управління. Суб’єкти управління стратегією. Інструменти
управління стратегією. Алгоритм і етапи створення стратегії.
Управлінський аналіз. Цілі, принципи і методи управлінського аналізу.
Визначення стратегічних ресурсів підприємства.
Конкурентні переваги

підприємства. Підходи до визначення структури управлінського аналізу.
Система McKiency. Ланцюжок цінностей М.Портера. Підхід Омае.
Портфельний аналіз. Поняття, цілі і основні етапи портфельного аналізу.
Методи портфельного аналізу. Матриця БКГ. Матриці McKiency-General
Electric. Чинники привабливості ринку і стратегічного положення бізнесу.
Характеристика конкурентних позицій бизнес-единиц і стадій життєвого циклу
галузі. Матриця Ансоффа. Тривимірна схема Абеля. Діловий комплексний
аналіз.
Стратегічни зміни как фактор розвитку підприємства.
Розвиток
підприємства та управління змінами. Поняття змін в аспекті стратегічного
управління. Етапи процесу змін:розморожування, рух і нове заморожування.
Послідовність заходів для ефективного впровадження змін за підходом
Гарвардської школи бізнесу. Реакції на зміни в організації в процесі
впровадження (заперечення, опір, дослідження та прийняття). Інструменти
поширення змін на підприємстві. Пріоритети при проведенні змін на
підприємстві: налагодження формальної інформативної системи, побудова
організаційної впевненості, зміна символіки , зміна процедур, поширення
політичної підтримки, знешкодження опозиції, посилення гнучкості організації,
створення неформальних осередків прийняття змін, чітке остаточне визначення
позицій, формалізація сприйняття змін(згоди), постійна підтримка консенсусу.
Організайціно-планові заходи із реалізації стратегії: розробка програм,
бюджетів, процедур. Забезпечення переходу від планування до реалізації
стратегічних змін. Політики як закріплення правил поведінки та прийняття
рішень при реалізації стратегії. Поняття та зміст програм. Укладення подвійних
бюджетів (оперативних та стратегічних). Формальне та неформальне
закріплення змінених процедур.
Функції підрозділів при впровадженні стратегічних змін. Сфери
функціонального аналізу: фінанси, управління персоналом, технологія,
логістика, виробництво, маркетинг. Визначення здатностей та компетенцій у
функціональних сферах підприємства. Роль та місце відділу стратегічного
управління в процесі здійснення функціональних перетворень.
Характеристика типів стратегічних змін в організації - перебудова
організації; радикальне перетворення організації; помірне перетворення
організації; звичайне перетворення організації. Основні області стратегічних
змін в організації. Фактори, які впливають на вибір організаційної структури
організації - розмір організації.
Оцінювання
конкурентоспроможності
організації.
Конкурентоспроможність та конкурентні переваги. Аналіз конкурентів.
Використання різних методів аналізу конкурентів: модель п’яти сил
конкуренції (по М. Портеру), визначення конкурентних позицій основних фірм
галузі (карта стратегічних груп). Аналіз конкурентоспроможності цін і витрат
підприємства. Визначення конкурентної позиції фірми за допомогою ключових
чинників успіху (КФУ). Оцінка конкурентоспроможності фірми на основі
методу бенчмаркетинга. Конкурентні стратегії.
Визначення конкурентних переваг підприємства. Основні напрями
досягнення конкурентних переваг. Конкурентні переваги на основі низьких

витрат. Диференціація продукції. Стратегії фокусування, першопроходця і
синергізму. Синергізм. Модель життєвого циклу галузі.
Фактори, які впливають на вибір організаційної структури організації розмір організації; стратегія, яка реалізується організацією; динаміка
зовнішнього середовища; персонал; технологія; географічне розташування
організації. Характеристика етапів вибору організаційної структури. Типи
організаційних структур, їх недоліки і переваги. Складові організаційної
культури і їх характеристика. Формування і зміна організаційної культури.
Труднощі та перешкоди на шляху стратегічних змін. Мобілізація
потенціалу організації для виконання стратегії.
Диверсифікація та інтеграція. Поняття, цілі і мотиви диверсифікації.
Інтеграція і диверсифікація. Види диверсифікації. Основні форми об'єднань.
Управління диверсифицированными підприємствами. Вигоди і витрати
диверсифікації. Вертикальна та горизонтальна інтеграція.
Структура бізнес-плану фінансового оздоровлення підприємства. Зміст
бізнес-плану. Інвестиційне проектування як основа продуктової стратегії.
Бізнес-проект — організаційне оформлення продуктової стратегії. Особливості
стратегічного планування в умовах диверсифікованості виробництва. Основні
елементи теорії диверсифікованості. Сутність і типи корпоративних стратегій
диверсифікованості. Особливості організації процесу стратегічного планування
на диверсифікованих підприємствах. Поняття ризиків у стратегічному
плануванні розвитку підприємств.
Особливості стратегічного планування в умовах диверсифікованості
виробництва. Основні елементи теорії диверсифікованості. Сутність і типи
корпоративних стратегій диверсифікованості. Особливості організації процесу
стратегічного планування на диверсифікованих підприємствах. Поняття ризиків
у стратегічному плануванні розвитку підприємств.
Реалізація стратегії. Розробка системи управління реалізацією стратегії та
політики організації. Використання політичного режиму для досягнення
політичних цілей. Методи й технології стратегічного управління.
Інформаційно-психологічні методи й технології управління. Рефлексивне
управління. Проектування організаційної структури та приведення її у
відповідність до стратегії. Функціональна стратегія. Регіональна структура.
Структура стратегічних господарських підрозділів. Матрична структура.
Розподіл ресурсів і фокусування на стратегічних завданнях. Фінансове
планування та бюджетування. Мережний аналіз. Корпоративна культура та її
роль у реалізації стратегії. Управління корпоративною культурою. Сумісність
стратегії та культури. Зміна культури та комунікація. Системи адміністративної
підтримки. Плани та системи інформаційної підтримки. Системи винагороди та
контролю. Стратегічне лідерство та подолання опору змінам. Стратегічні
альянси: теоретичні та практичні аспекти формування й розвитку. Класифікація
стратегічних альянсів. Життєвий цикл стратегічного альянсу. Зміст процесу
управління функціонуванням стратегічних альянсів. Суть стратегічної
ефективності. Стратегічний контроллинг. Контролінг на підприємстві: зміст і
функції. Стратегічний і оперативний контролінг на підприємстві. Організація
становлення стратегічного менеджменту. Стратегічне лідерство.

Забезпечення стратегічного управління.Організаційне забезпечення
стратегічного управління і внесення змін в організаційні структури управління
(ОСУ.
Фінансово-економічне
механізм
забезпечення
стратегічного
управління.Роль фінансового забезпечення стратегічного управління. Побудова
і реалізація фінансових стратегій підприємства. Поточне і стратегічне
бюджетування. Економічні відносини між окремими підрозділами підприємств
різного типу. Соціально-психологічне забезпечення стратегічного управління
та формування стратегічної поведінки персоналу. Характеристика системи
соціально-психологічного забезпечення стратегічного управління. Аналіз «поля
сил» як основа для подолання опор змінам. Управління змінами і формування
стратегічної поведінки. Система мотивації в стратегічному управлінні.
Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління. Сутність
стратегічної інформації. Інформаційна система стратегічного управління. Облік
і контроль у системі стратегічного управління. Аналіз у системі стратегічного
управління.
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10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ:
лекції, семінарські заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Стратегічний маркетинг
1. КОД: ОК.6
2. РІК НАВЧАННЯ: 1
3. СЕМЕСТР: 2
4. ЛЕКТОР: доц. Яковенко О.І.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні компетентності: здатність проведення досліджень на відповідному
рівні; здатність спілкуватися з представниками різних професійних груп та у
міжнародному контексті; навички використання інформаційно-комунікаційних
технологій для пошуку, оброблення, аналізу інформації з різних джерел та
прийняття рішень; здатність організовувати та мотивувати людей рухатися до
спільної мети, працювати в команді; здатність діяти на основі етичних
міркувань, соціально відповідально і свідомо; вміння виявляти та вирішувати
проблеми, генерувати нові ідеї.
фахові компетентності: вміння обирати та використовувати концепції,
методи та інструментарій менеджменту, у тому числі у відповідності до
міжнародних стандартів; встановлювати критерії, за якими організація визначає
подальший напрямки розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії
та плани; здатність до ефективного використання та розвитку людських
ресурсів в організації; здатність розробляти проекти та управляти ними,
виявляти ініціативу та підприємливість; здатність використовувати
психологічні технології роботи з персоналом.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Завдання вивчення дисципліни: вивчення визначальних положень
стратегічного маркетингу, методів ефективного застосування результатів
стратегічного аналізу для створення конкурентоспроможних товарів; 2)
засвоєння сутності і змісту маркетингового середовища та його впливу на
стратегічну діяльність підприємства; 3) опанування методики маркетингового
стратегічного аналізу та його інструментів (особливо SWOT-аналізу); 4)
ознайомлення з існуючими різновидами маркетингових стратегій підприємства
та формування системи стратегій підприємства.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати: сутність та основні категорії стратегічного маркетингу,
класифікацію маркетингових стратегій, рівні стратегічного маркетингового
планування, фактори та критерії сегментації, чинники формування

конкурентних переваг вміти: розраховувати ринкову частку, здійснювати
аналіз маркетингового середовища, застосовувати матричні методи вибору
стратегій, розробляти їх у певній стратегічній ситуації проводити
сегментування ринку, побудову позиційної схеми, обґрунтування конкурентних
переваг підприємства на ринку.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: менеджмент, економіка підприємства, планування і
контроль на підприємстві.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Сутність і сфера стратегічного маркетингу Сутність та завдання
стратегічного маркетингу та його місце в системі економічних дисциплін.
Завдання стратегічного маркетингу. Взаємозв’язок принципів управління
економікою і стратегічного маркетингу. Поняття ―життєвий цикл виробу‖.
Стратегічний маркетинг як перша стадія життєвого циклу виробу. Стратегічний
і тактичний маркетинг. Стратегічний маркетинг як перша функція управління.
Класифікація об’єктів стратегічного маркетингу. Місія та цілі в системі
стратегічного маркетингу. Поняття ринкова частка, ―стратегічний
господарський підрозділ‖ та ―портфель бізнесу‖.
Аналіз маркетингового середовища Основні елементи системи
стратегічного маркетингу: ―вхід‖ та ―вихід‖ системи, зовнішнє середовище та
зворотний зв’язок. Фактори макросередовища підприємства. Фактори
мікросередовища підприємства. SWOT-аналіз. Підсистема наукового
супроводу: класифікація методів управління та їх порівняльна характеристика.
Цільова і забезпечуюча підсистема стратегічного маркетингу.
Маркетингова стратегічна сегментація і вибір цільових ринків
Виникнення, сутність і зміст STP-маркетингу. Фактори та критерії сегментації.
Принципи ефективної сегментації. Етапи процесу сегментації ринку.
Сегментація
ринку
товарів
виробничого
призначення.
Стратегії
недиференційованого (масового), диференційованого та концентрованого
маркетингу. Оцінка сегментів у процесі вибору цільових ринків. Маркетингові
стратегії вибору цільового ринку: стратегії односегментної спеціалізації,
товарної спеціалізації, ринкової спеціалізації, селективної спеціалізації та
повного охоплення ринку.
Маркетингові стратегії зростання та диверсифікації Сутність і
класифікація маркетингових стратегій зростання. Маркетингові стратегії
інтенсивного росту: види (стратегії глибокого проникнення на ринок, розвитоку
товару та розвитку ринку), засоби реалізації, приклади застосування.
Маркетингові стратегії інтегративного росту. Пряма та зворотна вертикальна
інтеграція. Горизонтальна інтеграція. Приклади застосування. Маркетингові
стратегії диверсифікації (горизонтальна, концентрична, конголомеративна). Їх
переваги і недоліки.
Маркетингове стратегічне управління портфелем бізнесу підприємства
Стратегічна модель М. Портера. Стратегії концентрації, цінового лідердства та
диференціації, їх переваги і недоліки. Матриця Бостонської консультативної
групи: етапи побудови, переваги і недоліки. Основні види стратегічних
господарських підрозділів матриці Бостонської консультативної групи.

Можливі стратегії щодо кожного з них. Матриця ―Мак-Кінсі – Дженерал
Електрик‖. Етапи побудови. Основні фактори і показники. Основі види
маркетингових стратегій за матрицею ―Мак-Кінсі – Дженерал Електрик‖.
Стратегії диференціації та позиціювання Маркетингові стратегії
диференціації. Товарна диференціація. Сервісна диференціація. Диференціація
персоналу. Іміджева диференціація. Особливості застосування означених
стратегій. Сутність позиціювання. Розробка стратегії позиціювання. Побудова
позиційної схеми. Різновиди стратегій позиціювання. Оцінка ефективності
позиціювання. Помилки при позиціюванні.
Маркетингові конкурентні стратегії Види конкурентних стратегій за А.
Літлом. Види стратегій за М. Портером. Аналіз конкурентного середовища.
Маркетингові стратегії ринкового лідера. Маркетингові стратегії челенджерів.
Маркетингові стратегії послідовників. Маркетингові стратегії нішерів.
Встановлення ефективних взаємовідносин між підприємствами на ринку. Типи
корпоративних взаємовідносин. Відносини між компаніями на глобальному
рівні.
Визначення конкуретних переваг підприємства Визначення понять
―конкуренція‖, ―якість‖, конкурентоспроможність‖, ―конкурентні переваги‖.
Особливості поняття ―конкурентоспроможність‖ стосовно різних об’єктів.
Фактори конкурентоспроможності товарів. Аналіз використання окремих видів
виробничих ресурсів та їх вплив на конкурентоспроможність. Фактори
ресурсозбереження. Вимірювання конкурентоспроможності товару. Методики
оцінки
конкурентоспроможності
підприємств.
Показники
конкурентоспроможності країни. Конкурентні переваги: суть, класифікація,
управління.
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10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ:
лекції, семінарські заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)

Виробнича практика
1. КОД: ОК.7
2. РІК НАВЧАННЯ: 1
3. СЕМЕСТР: 2
4. ЛЕКТОР: проф Сосновський А.В.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні компетентності: здатність
проведення досліджень
на
відповідному рівні; здатність спілкуватися з представниками різних професійних груп та у міжнародному контексті; навички використання інформаційнокомунікаційних технологій для пошуку, оброблення, аналізу інформації з
різних джерел та прийняття рішень; здатність діяти на основі етичних
міркувань, соціально відповідально і свідомо; вміння виявляти та вирішувати
проблеми, генерувати нові ідеї.
фахові компетентності: вміння обирати та використовувати концепції,
методи та інструментарій менеджменту, у тому числі у відповідності до
міжнародних стандартів; встановлювати критерії, за якими організація визначає
подальший напрямки розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії
та плани; здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного
самоменеджменту; здатність до ефективного використання та розвитку
людських ресурсів в організації; вміння створювати та організовувати
ефективні комунікації в процесі управління; навички формування та
демонстрації лідерських якостей; здатність розробляти проекти та управляти
ними, виявляти ініціативу та підприємливість; здатність використовувати
психологічні технології роботи з персоналом; здатність аналізувати й
структурувати проблеми в діяльності суб’єктів господарювання, ухвалювати
управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації; здатність до
організації, управління
та адміністрування діяльності суб’єктів
господарювання, впровадження організаційних змінам.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
У результаті проходження практики студенти повинні:
знати: загальний стан та загальні тенденції розвитку галузі у якій працює
дане підприємство; загальну ємність ринків на яких підприємство реалізує свою
продукцію та частку яку воно займає; динаміку реалізації продукції за останній
період та перспективи розвитку; ключових постачальників, споживачів та
конкурентів; основні проблеми, що виникають на підприємстві; організаційну
структуру управління підприємством (організацією) та його підрозділами,
функції та методи системи менеджменту конкретного підприємства; виробничу
структуру, техніку, технологію і організацію виробництва на підприємстві;
динаміку основних техніко – еконо- мічних показників підприємства (організації) на протязі останніх 2-5 років; методи техніко-економічного аналізу
діяльності підприємств, розрахунку економічної ефективності організаційних,
економічних, технічних і управлінських заходів; теорію та основні напрямки
вдосконалення організаційно-економічного механізму виробництва та
господарювання на підприємстві, застосування економіко-математичних
моделей для удосконалення організації та управління виробництвом.

вміти: аналізувати організаційну структуру підприємства та проводити
оцінку прийняття управлінських рішень; проводити техніко-економічний аналіз
роботи підприємства та його підрозділів; визначати ємність ринку та виявляти
фактори, що впливають на обсяг реалізації продукції; проводити оцінку
використання потужності; виявляти невикористанні резерви виробництва та
визначати можливості поліпшення роботи за їх рахунок; проводити
дослідження в області організації і управління виробничими системами,
управління трудовими колективами; аналізувати дані оперативно-виробничого
планування; здійснювати розрахунок (калькулювання) і аналіз собівартості,
визначати взаємозалежність між показниками „витрати - обсяг продукції прибуток‖; розробляти фінансовий план, бюджет, бізнес-план; користуватись
програмними засобами обробки інформації; здійснювати економічний аналіз
господарської діяльності підприємства та його підрозділів; виявляти резерви
виробництва; розробляти заходи щодо забезпечення режиму економії,
підвищення рентабельності виробництва, конкурентоспроможності продукції,
продуктивності праці, зменшення витрат на виробництво і реалізацію
продукції, усунення втрат та непродуктивних витрат, а також виявляти
можливості додаткового випуску продукції; визначати економічну
ефективність організації праці та виробницва, впровадження нової техніки і
технології, раціоналізаторських пропозицій та винаходів; брати участь у
розгляданні розроблених виробничо-господарських планів, проведенні робіт з
ресурсозберігання, у впровадженні, вдосконаленні внутрішньогосподарського
розрахунку, удосконаленні прогресивних форм організації праці та управління,
а також планової та облікової форм; удосконаленні прогресивних форм
організації праці та управління, а також планової та облікової документації.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Еконмічне управління діяльністю субєктів
гоподарювання, Управління проекткми і ризиками.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Під час проходження виробничої практики для магістрів, студенти
практиканти повинні ознайомитися зі статутом підприємства, нормативно –
правовими документами, що регламентують діяльність підприємства, формою
власності, видами діяльності, організаційною структурою, посадовими
інструкціями, розподілом обов’язків між працівниками, специфікою діяльності
різних служб та відділків підприємства, фінансовою звітністю, результатами
господарської діяльності підприємства та робити висновки щодо діяльності
підприємства. Особливу увагу студенти повинні приділити аналізу та вивченню
інформаційних матеріалів, пов’язаних із виконанням індивідуального завдання.
Виробнича практика для магістрів є першим етапом підготовки та збору
матеріалів для написання студентами кваліфікаційної роботи магістра, на якому
вони повинні визначитися з напрямом та об’єктом її дослідження.
За підсумками проходження виробничої практики магістрів, студенти
повинні виконати, оформити та здати на кафедру управління підприємницькою
та туристичною діяльністю звіт з проходження практики, який є
результативною формою практики.
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10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ:
лекція, практичні, самостійна робота
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Науково-дослідна практика з підготовкою кваліфікаційної роботи
1. КОД: ОК. 8
2. РІК НАВЧАННЯ: 2
3. СЕМЕСТР: 3
4. ЛЕКТОР: проф Сосновський А.В.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні компетентності: здатність
проведення досліджень
на
відповідному рівні; здатність спілкуватися з представниками різних професійних груп та у міжнародному контексті; навички використання інформаційнокомунікаційних технологій для пошуку, оброблення, аналізу інформації з
різних джерел та прийняття рішень; здатність діяти на основі етичних
міркувань, соціально відповідально і свідомо; вміння виявляти та вирішувати
проблеми, генерувати нові ідеї.
фахові компетентності: вміння обирати та використовувати концепції,
методи та інструментарій менеджменту, у тому числі у відповідності до
міжнародних стандартів; встановлювати критерії, за якими організація визначає
подальший напрямки розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії
та плани; здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного
самоменеджменту; здатність до ефективного використання та розвитку

людських ресурсів в організації; вміння створювати та організовувати
ефективні комунікації в процесі управління; навички формування та
демонстрації лідерських якостей; здатність розробляти проекти та управляти
ними, виявляти ініціативу та підприємливість; здатність використовувати
психологічні технології роботи з персоналом; здатність аналізувати й
структурувати проблеми в діяльності суб’єктів господарювання, ухвалювати
управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації; здатність до
організації, управління
та адміністрування діяльності суб’єктів
господарювання, впровадження організаційних змінам.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
У результаті проходження практики студенти повинні:
Знати: сутність та особливості методології наукового дослідження;
основні принципи роботи з емпіричною базою дослідження; методи наукових
досліджень; види інформаційного забезпечення та використанні джерел інформації у науково-дослідній роботі; наукознавчі та методологічні основи
наукових досліджень; особливості організації науково-дослідної роботи;
вимоги до оформлення результатів науково-дослідної роботи; етичні та правові
основи наукової діяльності тощо.
Вміти: застосовувати понятійний апарат методології наукових
досліджень; відбирати та аналізувати необхідну інформацію; формулювати
мету, завдання та гіпотезу наукового дослідження; планувати та проводити
емпіричні дослідження; порівнювати отримані результати дослідження із
теоретичними обґрунтуванням проблеми; формулювати висновки наукового
дослідження; оприлюднювати та упроваджувати результати науково-дослідної
практики; складати звіти та доповіді тощо.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Методика наукового дослідження, економіка
підприємства тощо.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Зміст науково-дослідної практики визначається загальною концепцією
магістерської підготовки. Він включа є в себе освітньо-виховну, освітньопізнавальну, практичну і дослідницьку діяльність магістрантів і передбачає
системне бачення проблеми по темі кваліфікаційної роботи, а також
формування
необхідних
дослідницьких
компетенцій
майбутнього
консультанта-дорадника, методиста, викладача. Під час науково-дослідної
практики магістри беруть участь у різних видах наукової, науково-педагогічної
або організаційної роботи базових ВНЗ або лабораторій НДІ. При цьому
магістри: вивчають головні наукові завдання за напрямом робіт ВНЗ або
лабораторій; інноваційні підходи, які реалізуються у практичній діяльності;
відпрацьовують практичні навички з творчої реалізації поставлених завдань
дослідження; практично оволодівають методами досліджень; реалізують на
практиці творчий підхід до методів дослідження; опрацьовують результати
дослідження НДР, проводять їх аналіз та інтер-претацію; здійснюють
практичну перевірку своєї готовності до інноваційної діяльності у галузі освіти
і науки; здійснюють систематизацію теоретичних знань для якісного виконання
поставленої у темі випускної роботи науково-практичної задачі освітнього

ступеню, вивчають і узагальнюють літературні джерел за темою випускної
роботи освітнього ступеню - «магістр»; виконують індивідуальні науковопрактичні завдання, критично осмислюють теоретичну базу з метою якісного
виконання випускної кваліфікаційної роботи та її захисту; здійснюють
підготовку наукової статті (тез) до друку; готують доповіді і виступи до
методичних семінарів і науково- практичних конференцій тощо. 9.
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10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ:
лекція, практичні, самостійна робота
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)

Вибіркові компоненти*
Економічне управління діяльністю суб’єктів господарювання
1. КОД: В.Б.1.1
2. РІК НАВЧАННЯ:1
3. СЕМЕСТР:1
4. ЛЕКТОР: проф. Меркулов М.М.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні компетентності: здатність спілкуватися з представниками
різних професійних груп та у міжнародному контексті; навички використання
інформаційно-комунікаційних технологій для пошуку, оброблення, аналізу
інформації з різних джерел та прийняття рішень;здатність організовувати та
*

До інформаційного пакету включаються вибіркові компоненти лише за вибором факультету.

мотивувати людей рухатися до спільної мети, працювати в команді; здатність
діяти на основі етичних міркувань, соціально відповідально і свідомо; вміння
виявляти та вирішувати проблеми, генерувати нові ідеї.
фахові компетентності: вміння обирати та використовувати концепції,
методи та інструментарій менеджменту, у тому числі у відповідності до
міжнародних стандартів; встановлювати критерії, за якими організація визначає
подальший напрямки розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії
та плани;
здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного
самоменеджменту; здатність до ефективного використання та розвитку
людських ресурсів в організації; вміння створювати та організовувати
ефективні комунікації в процесі управління; здатність використовувати
психологічні технології роботи з персоналом;здатність аналізувати й
структурувати проблеми в діяльності суб’єктів господарювання, ухвалювати
управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації; здатність до
організації, управління
та адміністрування діяльності суб’єктів
господарювання, впровадження організаційних змінам.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Завдання дисципліни: розкриття системних характеристик економічного
управління підприємством; оволодіння
бюджетуванням як однією з
найпоширеніших технологій економічного управління підприємством; набуття
вмінь використовувати методи та інструменти фінансового менеджменту для
прийняття управлінських рішень.
У результаті вивчення модуля студент повинен
знати: принципи формування системи економічного управління на
підприємстві; правила формування системи бюджетного управління й вимоги
до наповнення її елементів; організацію і технологію бюджетного процесу на
підприємстві; особливості управління чистим оборотним (робочим) капіталом;
засоби формування інвестиційного портфеля підприємства та його оптимізації.
вміти: виконувати розрахунки ключових параметрів діяльності
підприємства і виявляти закономірності його розвитку; економічно
обґрунтовувати доцільність управлінських рішень стратегічного й
оперативного характеру; складати операційні й фінансові бюджети
підприємства та оцінювати їх виконання; аналізувати фінансовий стан
підприємства, розробляти рішення щодо управління прибутком і грошовими
потоками, формування
структури капіталу; обґрунтовувати оптимальний
інвестиційний портфель підприємства;
розробляти й удосконалювати методичний інструментарій фінансової
діагностики; розробляти систему бюджетування на підприємстві; формувати
організаційний механізм економічного управління підприємством.
7.
ПРЕРЕКВІЗИТ:
економіка
підприємства,
менеджмент,
інвестування, бухгалтерський облік, економічний аналіз, проектний
аналіз.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Введення в дисципліну «Економічне управління підприємством».
Ускладнення управління підприємством у сучасному бізнесі та необхідність

реформування його економічної складової. Сутність економічного управління
підприємством, його задачі. Підприємство як складна організаційна система.
Системна характеристика економічного управління підприємством.
Структура системи управління. Структура системи економічного управління
підприємством.
Система
економічного
управління
підприємством:
функціональний, організаційний, процес ний аспект. Задачі економічного
управління підприємством
Технологія розв’язання завдань економічного управління. Економічне
управління підприємством як процес прийняття управлінських рішень. Методи
розв’язання задач економічного управління підприємством. Формування
системи ключових показників економічного управління підприємством.
Економічний порядок підприємства та інструменти його підтримування.
Система економічного управління «витрати-випуск-прибуток» (CVP - аналіз).
Система контролінгу. Система збалансованих показників (BSC)
Система бюджетного управління підприємством. Поняття та види
бюджетів на підприємстві. Зміст системи бюджетного управління
підприємством. Понятт та види бюджетів на підприємстві Види планів і
послідовність їх розробки. Процес фінансового планування. Перспективне
фінансове планування. Поточне фінансове планування. Оперативне фінансове
планування. Методи фінансового планування і прогнозування. Прогнозування
на підставі використання невласних задач математичного програмування.
Причини виникнення несумісних задач фінансового планування діяльності
підприємства. Методи подолання несумісних обмежень у задачах
перспективного та поточного фінансового планування. Основні фінансові
елементи в системі бізнес-планування.
Організація бюджетного управління. Постановка системи бюджетування
на підприємстві. Етапи організації роботи з бюджетування. Розробка фінансової
структури підприємства. Склад і типізація центрів фінансової відповідальності
(ЦФВ) та місць виникнення затрат (ЦВЗ), об’єднаних схемою консолідації
фінансової інформації. Розробка бюджетної архітектури — системи
операційних та фінансових бюджетів, яка включає закріплення їх формування,
узгодження, затвердження, облік виконання та звітності, аналіз і контроль за
виділеними ЦФВ. Визначення необхідної кількості бюджетів, які формуються
на рівні підрозділів, та схем їх консолідації. Постановка фінансових бюджетів.
Формування статей, принципів їх групування, складу, ступеня деталізації та
фінансового аналізу. Регламентація бізнес-процесів системи бюджетування у
внутрішніх документах (положеннях, регламентах, формах бюджетів і звітів).
Впровадження розробок у систему інформаційної підтримки бюджетування.
Технологія формування операційних бюджетів. Формування бюджету
продаж за видами виробів. Формування бюджету виробництва за видами
виробів. Формування бюджету прямих матеріальних витрат. Формування
бюджету прямих витрат на оплату праці. Формування бюджету
загальновиробничих витрат Формування бюджету витрат на реалізацію
продукції (бюджет витрат на збут). Формування бюджету адміністративних
витрат. Бюджет собівартості реалізованої продукції. Формування бюджету
доходів і витрат підприємства. Бюджет собівартості реалізованої продукції.

Розроблення бюджету доходів і витрат. Економічна сутність і види
прибутку підприємства. Функції і механізм управління прибутком
підприємства. Оптимізація джерел прибутку. Аналіз розподілу й використання
прибутку. Аналіз ефективності використання прибутку. Факторний аналіз
прибутку від реалізації продукції.
Управління грошовими потоками підприємства. Поняття і значення
грошових потоків у діяльності підприємства. Принципи управління грошовими
потоками підприємства. Методи управління грошовими потоками
підприємства. Грошові потоки від активів і методи їх вимірювання. Грошові
потоки кредиторам і акціонерам. Планування грошових потоків.
Інформаційне
забезпечення
бюджетного
управління.
Система
забезпечення бюджетного управління. Організаційне забезпечення бюджетного
управління. Інформаційне забезпечення бюджетного управління. Фінансовий
аналіз діяльності підприємства. Методи внутрішнього фінансового контролю.
Бухгалтерська звітність у системі інформаційного забезпечення
діяльності підприємства. Основні джерела інформації для фінансового аналізу.
Бухгалтерський баланс як інструмент аналізу. Загальна оцінка динаміки і
структури статей бухгалтерського балансу. Основи структури аналітичного
балансу. Аналітичне групування статей балансу.
Фінансова діагностика підприємства. Бухгалтерський баланс як
інструмент аналізу. Аналіз динаміки складу і структури пасивів балансу.
Загальна оцінка пасивів підприємства. Аналіз руху джерел власних коштів.
Аналіз руху джерел позикових коштів. Аналіз динаміки складу і структури
активів балансу. Аналіз фінансової стійкості підприємства. Аналіз абсолютних
показників фінансової стійкості. Оцінка ліквідності активів підприємства.
Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства.
Управління чистим оборотним капіталом. Фінансування діяльності
підприємства: основні поняття і категорії. Довгострокові пасиви: склад,
структура, основні способи збільшення капіталу. Традиційні методи
короткострокового і середньострокового фінансування. Управління капіталом
підприємства. Економічна сутність і класифікація капіталу підприємства.
Функції і механізм управління капіталом підприємства. Основні теорії
структури капіталу. Оптимізація структури капіталу.
Методологічні основи оцінки вартості капіталу підприємства. Сутність
концепції вартості капіталу. Оцінка середньозваженої вартості капіталу
підприємства. Моделі оцінки вартості зобов'язань підприємства.
Управління власним капіталом. Формування і управління власним
капіталом підприємства. Оцінка вартості власного капіталу. Політика
формування власних фінансових ресурсів підприємства. Дивідендна політика і
можливості її вибору.
Управління позиковим капіталом. Політика залучення і формування
позикового капіталу підприємства. Управління залученням банківського
кредиту. Забезпечення стійких темпів економічного розвитку підприємства.
Управління інвестиційним портфелем підприємства. Управління
інвестиціями. Економічна сутність і класифікація інвестицій. Інвестиційна

політика підприємства. Ключові принципи оцінки інвестиційних проектів.
Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів. Сутність і класифікація
фінансових ризиків підприємства. Методи аналізу ризику. Оцінка ризику і
диверсифікація. Механізми нейтралізації фінансових ризиків.
Категорії ризику і левериджу. Леверидж та його роль у фінансовому
менеджменті. Методика розрахунку критичного обсягу продажів. Оцінка
виробничого левериджу. Оцінка фінансового левериджу.
Стратегічне та оперативне управління фінансуванням діяльності
підприємства. Визначення незадовільної структури балансу підприємства.
Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності
підприємства.
Аналіз та оцінка реальних можливостей відновлення платоспроможності
підприємства. Аналіз зв'язку неплатоспроможності підприємства із
заборгованістю держави перед ним. Методи прогнозування можливого
банкрутства підприємства.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1.
Бланк И. А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. / И. А. Бланк. —
К.: Ника-Центр, 2005. — 386с.
2.
Голубков Е П. Технология принятия управленческих решений: учебное
пособие / Е. П. Голубков. — М.: Изд-во «Дело и Сервис», 2005.— 544 с.
3.
Грещак М. Г. та ін. Внутрішній економічний механізм підприємства:
Навч. посібник / М. Г. Грещак, О. М. Гребешкова та ін.; за ред. М. Г.
Грещака.— К.: КНЕУ, 2001.— 228 с.
4.
Ковалев В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор
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Финансы и статистика, 2003. — 462 с.
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/ В. В. Ковалев — М.: Финансы и статистика, 2002. — 559 с.
6.
Матвійчук А. В. Аналіз та прогнозування розвитку фінансовоекономічних систем із використанням теорії нечітких множин: Монографія. / А.
В. Матвійчук — К.: Центр навч. літ-ри, 2005. — 206 с.
7.
Фінанси підприємства: Підручник // А. М. Поддєрьогін, М. Д. Білик, Л. Д.
Буряк та ін.; Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. — 5-е вид. —
К.: КНЕУ, 2014. — 546 с.
8.
Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник. / Под ред. Е. С.
Стояновой. — М.: Перспектива, 2004. — 656 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ:
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Правові аспекти управління діяльністю субє’ктів господарювання
1. КОД: В.Б.1.2

2. РІК НАВЧАННЯ:1
3. СЕМЕСТР:1
4. ЛЕКТОР: к. ю.н. МетільА.С.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні компетентності: здатність спілкуватися з представниками
різних професійних груп та у міжнародному контексті;
фахові компетентності: вміння створювати та організовувати ефективні
комунікації в процесі управління; здатність аналізувати й структурувати
проблеми в діяльності суб’єктів господарювання, ухвалювати управлінські
рішення та забезпечувати умови їх реалізації; здатність до організації,
управління
та адміністрування діяльності суб’єктів господарювання,
впровадження організаційних змінам.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Завдання дисципліни: формування навичок ефективного використання
методів та форм управлінської діяльності в процесі виконання завдань та
функцій держави, формування умінь складання управлінської документації та
розвязання господарських суперечок.
У результаті вивчення модуля студент повинен
знати: основні нормативні акти, що регулюють правовідносини в галузі
управління; основні принципи та види управлінської діяльності; основи
адміністративного
права;
основи
державного
будівництва;
засади
корпоративного управління; статус суб’єктів управлінської діяльності; функції
та методи управління; законність та дисципліну управління;
вміти: користуватися законодавчими актами при вирішенні питань в
галузі управлінської діяльності; розрізнювати форми та види державного
управління; характеризувати моделі корпоративного управління; складати
договори, пов’язанні з управлінської діяльністю; складати проекти приказів,
заяв, скарг; скласти і направити позив до суду з метою захисту прав.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: основи права, господарськє законодавство, трудове
законодавсто, менеджмент, бухгалтерський облік.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Поняття, ознаки та сутність державного управління.
Поняття соціального управління та його види. Державне управління та
його місце в механізмі державної влади. Функції та принципи державного
управління. Співвідношення державного управління і виконавчої влади.
Суб’єкти державного управління.
Основи адміністративно-правового статусу громадян. Правоздатність та
дієздатність громадян. Конституційні права та обов’язки громадян у сфері
виконавчої влади. Адміністративно-правовий статус іноземців і осіб без
громадянства. Правовий статус біженців.
Органи державної влади України. Ознаки та правове становище органів
виконавчої влади. Система органів виконавчої влади та принципи її побудови.
Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування.
Принцип розподілу державної влади. Органи державної влади України.
Законодавча, виконавча та судова влада. Ознаки та правове становище органів

виконавчої влади. Види органів виконавчої влади. Система органів виконавчої
влади та принципи її побудови. Повноваження Президента України у сфері
виконавчої влади. Правове становище Кабінету Міністрів України та
центральних органів виконавчої влади. Органи місцевого самоврядування.
Державна служба в Україні. Правовий статус державного службовця.
Поняття, види та принципи державної служби. Посада та посадова особа.
Порядок прийому на державну службу. Вимоги до кандидатів на посаду
державного службовця. Обов’язки та права державного службовця.
Проходження державної служби. Закон України «Про запобігання та протидію
корупції». Відповідальність державного службовця.
Функції, форми та методи державного управління.
Поняття функції державного управління. Види функцій державного
управління. Поняття форм державного управління. Види форм державного
управління. Правові акти державного управління. Класифікація актів
державного управління. Дія актів державного управління. Адміністративний
договір.
Поняття адміністративно-правових методів. Види адміністративноправових методів. Загальна характеристика методів державного управління.
Нагляд як адміністративний метод. Переконання як адміністративний метод.
Адміністративний примус. Види адміністративного примусу, порядок
застосування. Засоби адміністративного припинення. Засоби припинення
спеціального призначення. Адміністративні стягнення.
Управління економікою, соціально-культурною та адміністративнополітичними сферами суспільства
Характер управління економікою. Система центральних та місцевих
органів управління в галузі економіки та їх компетенція. Організаційно-правові
основи управління наукою та освітою. Система та повноваження органів
освіти. Управління наукою. Наукові установи та наукові товариства.
Державний контроль за органами освіти та науки. Правові основи управління
охороною здоров’я. Система органів управління охороною здоров’я.
Управління культурою.
Поняття соціального захисту населення. Конституційне право громадян
на соціальний захист. Органи соціального захисту: структура та компетенція.
Соціальний захист на місцевому рівні. Право на соціальне забезпечення.
Пенсійне забезпечення. Повноваження Пенсійного фонду України. Пенсійна
реформа України. Соціальний захист малозабезпечених сімей.
Національні та міжнародні стандарти корпоративного управління.
Поняття
корпоративного
управління.
Національна
система
корпоративного
управління.
Принципи
корпоративного
управління.
Корпоративні правовідносини: поняття та зміст. Джерела корпоративного
права. Моделі корпоративного управління. Організації Економічного
Співробітництва та Розвитку. Принципи корпоративного управління
Європейського Банку Реконструкції та Розвитку.
Механізм корпоративного управління.
Корпорація та види корпорацій в Україні. Акціонерні товариства як
об’єкт корпоративного управління. Порядок створення акціонерних товариств.

Органи управління акціонерним товариством. Загальні зборів акціонерів.
Правління акціонерного товариства. Наглядова Рада - орган управління
акціонерним товариством. Правове регулювання прав та обов’язків акціонерів.
Права та обов’язки засновників акціонерного товариства. Ліквідація
акціонерного товариства. Корпоративні цінні папери. Процедура випуску акцій.
Характеристика фондового ринку в України. Управління фондовою біржею.
Захист прав в галузі управлінської діяльності
Законність та дисципліна в державному управлінні. Механізм
забезпечення законності у сфері державного управління. Способи забезпечення
законності та дисципліни в державному управлінні. Органи контролю та
нагляду у державному управлінні. Юридична відповідальність у сфері
державного управління.
Забезпечення законності та дисципліни в державному управлінні.
Судова система України. Порядок звернення до суду за захистом
порушених прав. Судовий розгляду судової справи. Відповідальність у сфері
державного управління.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
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5. Корпоративне право України: підручник / В.В.Луць, В.А.Васильєва,
О.Р.Кібенко, І.В.Спасибо-Фатєєва [та ін.]; за заг. ред. В.В.Луця. — К.: Юрінком
Інтер, 2010. — 384 с.
6. Лукач І.В. Правове становище холдингових компаній: Монографія. – К.:
Юрінком Інтер, 2008. – 240 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ:
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Технологія адміністрування діяльності субє’ктів господарювання
1. КОД: В.Б.1.3
2. РІК НАВЧАННЯ:1
3. СЕМЕСТР:1

4. ЛЕКТОР: проф. Меркулов М.М.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні компетентності: здатність
проведення досліджень
на
відповідному рівні; здатність спілкуватися з представниками різних професійних груп та у міжнародному контексті; навички використання інформаційнокомунікаційних технологій для пошуку, оброблення, аналізу інформації з
різних джерел та прийняття рішень; здатність організовувати та мотивувати
людей рухатися до спільної мети, працювати в команді; здатність діяти на
основі етичних міркувань, соціально відповідально і свідомо; вміння виявляти
та вирішувати проблеми, генерувати нові ідеї.
фахові компетентності: встановлювати критерії, за якими організація
визначає подальший напрямки розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні
стратегії та плани; здатність до ефективного використання та розвитку
людських ресурсів в організації; вміння створювати та організовувати
ефективні комунікації в процесі управління; навички формування та
демонстрації лідерських якостей; здатність використовувати психологічні
технології роботи з персоналом; здатність аналізувати й структурувати
проблеми в діяльності суб’єктів господарювання, ухвалювати управлінські
рішення та забезпечувати умови їх реалізації; здатність до організації,
управління
та адміністрування діяльності суб’єктів господарювання,
впровадження організаційних змінам.6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Завдання дисципліни:
засвоєння основних понять у сфері
адміністрування, етапів, шкіл та моделей його розвитку, системи
адміністрування, принципів її організації, правового статусу органів
адміністрації, організаційно-правових засад адміністрування, цілей, завдань та
функцій адміністрування діяльності суб’єктів господарювання, його форм та
методів, кадрового забезпечення, етичних засад, організації та правового
забезпечення надання публічних адміністративних) послуг, сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій вадмініструванні.
У результаті вивчення модуля студент повинен
знати: методологічні основи адміністрування; його систему, моделі, принципи,
завдання та функції; форми, методи та стилі адміністрування; особливості
прийняття управлінських рішень в адмініструванні, види управлінських рішень;
поняття, природу і зміст публічних послуг (державних і муніципальних), що
надаються органами публічної влади, їх місце в структурі діяльності держави,
організаційно-правовий механізм надання адміністративних послуг; етичні
засади адміністрування; інноваційні технології адміністрування; теорію та
практику застосування адміністрування за кордоном та в Україні.
вміти: використовувати отримані знання у практичній діяльності; вільно
орієнтуватись у системі нормативно-правових актів, що регулюють відносини у
сфері адміністрування; правильно тлумачити та застосовувати правові норми,
які регулюють відносини у сфері адміністрування; користуватись науковою та
спеціальною літературою, електронними та іншими інформаційними
джерелами.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: основи права, організаційне проектування,
бухгалтерський облік, менеджмент, бухгалтерський облік.

8. ЗМІСТ КУРСУ:
Загальні засади адміністрування
Основні підходи до розуміння адміністрування. Співвідношення понять
―публічне адміністрування‖, ―управління‖, ―публічне управління‖, ―державне
управління‖, ―громадське управління‖, ―менеджмент‖ та ін. Державне
управління в системі адміністрування: поняття, ознаки, види. Предметна сфера
адміністрування. Публічне адміністрування як напрям наукових досліджень,
сукупність знань, сфера діяльності та навчальна дисципліна. Принципи
адміністрування. Роль адміністрування у розбудові демократичної, правової та
соціальної держави в Україні. Публічне адміністрування і адміністративне
право. Правові засади адміністрування. Адміністративна реформа в Україні, її
завдання, напрями, етапи реалізації та перспективи.
Основні теорії, школи та моделі адміністрування
Становлення та розвиток поглядів щодо публічного адміністрування.
Вплив В. Вільсона на розвиток теорії управління (державного управління,
публічного адміністрування). Теорія бюрократії М. Вебера. Види шкіл
публічного адміністрування та їх вчення (школа наукового управління;
класична (адміністративна) школа управління; теорія ―раціональної
бюрократії‖; школа людських стосунків; системний та ситуаційний підходи та
ін.). Основні моделі публічного адміністрування: ―Old Public Management‖,
―New Public Management‖, ―Good Governance‖. Менеджералізм і
неоменеджералізм у державному управлінні. Досвід реалізації моделі ―New
Public Management‖ на національному, регіональному та місцевому рівнях.
Європейська доктрина належного публічного управління. Сутність та значення
принципів належного управління (good governance). Транспарентність
публічного адміністрування. Сучасні тенденції у публічному адмініструванні.
Поняття європейського адміністративного простору. Імплементація чинних
моделей управління в українську практику.
Система адміністрування
Поняття системи публічного адміністрування, її структура, принципи
організації. Об’єкти та суб’єкти адміністрування, їх класифікація. Сфери
діяльності та компетенція суб’єктів адміністрування. Поняття ―публічна
адміністрація‖, централізовані та децентралізовані адміністрації. Органи
виконавчої влади як суб’єкти публічного адміністрування, їх види, сфери
діяльності та компетенція, правові засади організації та діяльності. Недержавні
інституції адміністрування. Місцеве самоврядування та його роль у публічному
адмініструванні. Роль інститутів громадянського суспільства у публічному
адмініструванні. Взаємодія органів публічного адміністрування і громадськості:
правові засади та форми.
Цілі, завдання та функції адміністрування
Цілепокладання та ―дерево цілей‖ в публічному адмініструванні.
Завдання публічного адміністрування. Поняття та риси функцій
адміністрування. Підходи до класифікації функцій адміністрування.
Оптимізація функцій і структури суб’єктів адміністрування. Функціональні
обстеження, їх сутність та значення. Проблема ―приватизації‖ функцій
державного управління, її прояв у сфері юстиції. Державно-приватне

партнерство в системі публічного адміністрування. Кадрове забезпечення
адміністрування. Публічна служба та її роль у реалізації завдань та функцій
публічного адміністрування. Поняття адміністративного лідерства. Поняття та
ознаки стилю адміністрування. Види стилів адміністрування, їх особливості.
Адміністративно-правові засади протидії корупції в системі публічного
адміністрування. Етичні засади адміністрування.
Процес публічного адміністрування
Адміністрування як процес розробки, прийняття та виконання
управлінських рішень. Управлінське рішення, його зміст та особливості.
Управлінський цикл. Процес прийняття рішень. Форми адміністрування, їх
поняття та сутність. Правові та неправові форми адміністрування.
Адміністративний акт як пріоритетна форма публічного адміністрування.
Адміністративний розсуд: поняття та можливості використання у публічному
адмініструванні. Поняття адміністративної процедури. Класифікація
адміністративних процедур. Нормативно-правова база запровадження
адміністративних процедур в Україні. Методи адміністрування, їх ознаки та
види: адміністративні, правові, економічні, соціально-психологічні, соціальноетичні та ін. Ефективність публічного адміністрування: загальне поняття,
критерії та показники. Аутсорсинг адміністративноуправлінських процесів.
Упровадження моделей управління якістю в практику адміністрування.
Публічні послуги в системі публічного адміністрування
Поняття, природа і зміст публічних послуг (державних і муніципальних),
що надаються органами публічної влади. Місце публічних послуг у структурі
діяльності держави. Ознаки публічних послуг. Принципи надання публічних
послуг. Поняття і види форм державного управління з надання публічних
послуг (публічно-правова та приватноправова організаційні форми). 10
Адміністративні послуги: поняття, місце в системі публічних послуг, основні
види. Організаційно-правовий механізм надання адміністративних послуг.
Електронні адміністративні послуги. Зарубіжний досвід правового регулювання
адміністративних послуг. Проблема якості публічних послуг та їх
стандартизація.
Адміністрування в умовах розвитку інформаційного суспільства
Інформатизація та інформаційні ресурси як чинники становлення
інформаційного суспільства. Загальноправова характеристика інформаційного
суспільства: поняття, підходи, моделі. Поняття і сутність електронного
урядування. Електронний уряд: поняття та зміст. Загальні засади електронного
урядування. Мета, основні цілі та завдання електронного урядування в Україні.
Законодавче забезпечення розвитку електронного урядування. Надання
адміністративних послуг з використанням сучасних інформаційнокомунікаційних технологій. Електронний документообіг та проблема захисту
інформації. Загрози особі, суспільству та державі, обумовлені впровадженням
інформаційнокомунікаційних технологій, зокрема, електронного урядування.
Пріоритетні напрями забезпечення захисту інформації в електронному
урядуванні.
Зарубіжний досвід адміністрування

Адміністрування в умовах федеративної держави. Особливості
публічного адміністрування в умовах централізованої держави. Наддержавний
рівень публічного адміністрування. Реформи публічного адміністрування в
окремих зарубіжних державах. Причини та умови проведення адміністративних
реформ у зарубіжних країнах. Функціональні адміністративні реформи.
Процедурні адміністративні реформи. Структурні адміністративні реформи.
Адміністративні
реформи
та
нові
інформаційні
технології.
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НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ:
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Економіка і організація інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств
1. КОД: ВБ 1.4.
2. РІК НАВЧАННЯ: 1
3. СЕМЕСТР: 1
4. ЛЕКТОР: доц. Яковенко О. І.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні компетентності: здатність
проведення досліджень
на
відповідному рівні; здатність спілкуватися з представниками різних професійних груп та у міжнародному контексті; навички використання інформаційнокомунікаційних технологій для пошуку, оброблення, аналізу інформації з
різних джерел та прийняття рішень; здатність організовувати та мотивувати
людей рухатися до спільної мети, працювати в команді; здатність діяти на
основі етичних міркувань, соціально відповідально і свідомо; вміння виявляти
та вирішувати проблеми, генерувати нові ідеї.
фахові компетентності: Вміння обирати та використовувати концепції,
методи та інструментарій менеджменту, у тому числі у відповідності до
міжнародних стандартів; встановлювати критерії, за якими організація визначає
подальший напрямки розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії

та плани; здатність до ефективного використання та розвитку людських
ресурсів в організації; навички формування та демонстрації лідерських якостей;
здатність розробляти проекти та управляти ними, виявляти ініціативу та
підприємливість; здатність використовувати психологічні технології роботи з
персоналом; здатність аналізувати й структурувати проблеми в діяльності
суб’єктів господарювання, ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати
умови їх реалізації; здатність до організації, управління та адміністрування
діяльності суб’єктів господарювання, впровадження організаційних змінам.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Основними завданнями вивчення дисципліни «Економіка і організація
інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств» є: вивчення механізмів
управління інноваційним розвитком економічних систем, забезпеченням
результативності формування та використання інноваційного потенціалу
підприємств, ефективністю інвестування в інновації; набуття вмінь
обґрунтовувати напрямки пріоритетного інноваційного розвитку та
альтернативні варіанти управлінських рішень.
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
знати: сучасні організаційні форми здійснення інноваційної діяльності, її
основні етапи та принципи ефективної взаємодії учасників; методичні
положення та інструментарій оцінювання інноваційного розвитку національних
економік;
вміти: обґрунтовувати напрямки пріоритетного інноваційного розвитку з
урахуванням потреб та особливостей національної економіки; збирати і
систематизувати маркетингову інформацію для відбору цільових ринків,
вимірювання і прогнозування попиту, позиціонування інноваційного товару;
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: менеджмент, інвестування, економіка і організація,
проектний аналіз, управління проектами і ризиками.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Інновації і циклічність економічного розвитку
Зміст теми: циклічні закономірності в економіці; теорії циклічного
економічного розвитку; циклічність інноваційно-інвестиційного розвитку;
інноваційні кластери і економічний розвиток; вплив технологічних укладів на
економічний розвиток.
Ключові поняття інноваційно-інвестиційного розвитку
Зміст теми: інновації: економічна суть, класифікація, типи; сутність
інноваційно-інвестиційної діяльності; інноваційний продукт і інноваційна
продукції; інноваційно-інвестиційний розвиток підприємства: сутність,
напрями, принципи.
Вимірювання рівня організації інноваційно-інвестиційного розвитку та
чинники його формування
Зміст теми: сутність і класифікація напрямків інноваційно-інвестиційного
розвитку підприємств; схема вибору напрямків інноваційно-інвестиційного
розвитку; управління вибором напрямків і варіантів організації інноваційноінвестиційного розвитку підприємства; способи вимірювання рівня організації

інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства; інформаційна база для
оцінки рівня інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства.
Сучасні організаційні форми інноваційно-інвестиційного розвитку
Зміст теми: сутність інноваційно-інвестиційної
інфраструктури;
інфраструктура ринку інновацій і інвестицій та його складові; особливості
формування
вітчизняної
інноваційно-інвестиційної
інфраструктури;
комерціалізація та форми передачі технологій на ринку інновацій і інвестицій;
специфіка придбання ліцензій на інноваційну продукцію.
Глобальні науково-технічні та інформаційні комунікації в інноваційноінвестиційній сфері. Інфраструктура ринку інновацій і інвестицій
Зміст теми: сутність інформаційно-комунікаційних технологій у контексті
інноваційно-інвестиційного розвитку; глобалізація інноваційно-інвестиційного
розвитку та інформаційні комунікації; оцінка інформаційно-комунікаційних
технологій у контексті розвитку інноваційної економіки; проблеми
інформаційного забезпечення інновацій та інвестицій; сутність інформаційнокомунікаційних технологій у контексті інноваційно-інвестиційного розвитку;
глобалізація інноваційного розвитку та інформаційні комунікації; оцінка
інформаційно-комунікаційних технологій у контексті розвитку інноваційної
економіки; проблеми інформаційного забезпечення інновацій та інвестицій.
Державна
підтримка
інноваційно-інвестиційного
розвитку
підприємництва
Зміст теми: мета і принципи державного регулювання інноваційної
діяльності; мета і принципи державного регулювання інвестиційної діяльності;
форми і методи державного регулювання інноваційної діяльності; форми і
методи державного регулювання інвестиційної діяльності; інституційне
забезпечення підтримки інноваційної та інвестиційної діяльності в Україні.
. Національні інноваційно-інвестиційні системи
Зміст теми: складові національної інноваційно-інвестиційної системи та
рівень їх розвитку в Україні; структура національної інноваційно- інвестиційної
системи; передумови і проблеми створення національної інноваційноінвестиційної системи в Україні; зарубіжний досвід формування національних
інноваційн -інвестиційних систем.
Маркетинг інновацій та інвестицій
Зміст теми: сутність і класифікація маркетингових інновацій; особливості
основних функцій маркетингу інноваційної продукції; формування
інструментарію
маркетингу
інновацій
на
основі
функціональних
послідовностей інноваційно-інвестиційного процесу; управління торговою
маркою та аналіз франчайзингової форми використання бренда в контексті
інноваційно-інвестиційного маркетингу; формування критеріальної бази для
оцінки альтернатив маркетингових інноваційно-інвестиційних рішень.
Стратегії та бізнес-моделі інноваційно-інвестиційного розвитку
підприємства
Зміст теми:
стратегічний інноваційно-інвестииційний розвиток
підприємства;
етапи формування інноваційно-інвестиційної стратегії підприємства;
бізнес-моделі інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства; проектне

управління інноваціями та інвестиціями на підприємстві; фінансово-економічні
критерії ефективності інвестиційних проектів.
Інноваційно-інвестиційний потенціал розвитку підприємства
Зміст
теми:
сутність
інноваційно-інвестиційного
потенціалу
підприємства; елементи інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємства;
інноваційно-інвестиційний потенціал та інноваційна активність; оцінювання
інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємства; методика комплексного
оцінювання інноваційно-інвестиційного потенціалу.
Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку підприємства
Зміст теми: система механізмів інвестування; механізми мобілізації
власних коштів; механізми мобілізації позикових коштів;механізми мобілізації
залучених коштів; формування та оптимізація складу інвестицій для
фінансування інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств.
Ризики в інноваційно-інвестиційній діяльності та управління ними
Зміст теми: суть ризиків та особливості їх прояву в інноваційноінвестиційній діяльності підприємств; чинники формування ризиків в
інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства; методи аналізу ризику при
оцінюванні доцільності інноваційних і інвестиційних проектів.
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10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ:
лекції, семінарські заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Інформаційно-комунікаційне забезпечення управлінської діяльності
1. КОД: ВБ 1.5.
2. РІК НАВЧАННЯ: 1
3. СЕМЕСТР: 2
4. ЛЕКТОР: доц. Мізюк В.А.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні компетентності: навички використання інформаційнокомунікаційних технологій для пошуку, оброблення, аналізу інформації з
різних джерел та прийняття рішень;
фахові компетентності: вміння створювати та організовувати ефективні
комунікації в процесі управління; здатність аналізувати й структурувати
проблеми в діяльності суб’єктів господарювання, ухвалювати управлінські
рішення та забезпечувати умови їх реалізації; здатність до організації,
управління
та адміністрування діяльності суб’єктів господарювання,
впровадження організаційних змінам.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Завдання вивчення дисципліни: є формування у майбутніх управлінців
знань і вмінь щодо існуючих інформаційних систем і технологій, їх
раціонального використання, а також практичних навичок ефективного
застосування сучасних інформаційних технологій у процесі здійснення
управілінської діяльності
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
Знати: сутність СУБД та баз даних (БД), структуру та склад СУБД.
класифікації БД, основні властивості БД; структурні одиниці моделей даних.
основні поняття ER-діаграм; поняття нормалізації відношення; властивості
технологій OLAP та OLTP; схеми подання даних, поняття сховищ даних,
сутність поняття "система збереження даних" та її основні особливості; цілі і
завдання захисту інформації, види загроз безпеки ІС, види, методи і засоби
захисту інформації в АІС фінансів; сутність електронного бізнесу, сутність
електронної комерції, переваги електронної комерції; класифікація систем
електронної комерції, поняття "нобільної" комерції; склад інформаційної
системи підприємства, принципи створення АРМ фахівця з управління
фінансами, інформаційні джерела систем фінансового менеджменту
Вміти: досліджувати світовий досвід формування БД, аналізувати стан
автоматизації управління фінансами в країні, аналізувати фактори, що
впливають на вибір СУБД для управління фінансами, формувати БД,
здійснювати коригування інформації в БД; формувати звіти до БД, формувати

записи табличної БД; обирати основні показники, які характеризують
фінансову діяльність суб'єктів господарювання, аналізувати фінансові дані за
допомогою OLAP та OLTP технологій, складати запити до OLAP та OLTP баз
даних, виконувати обчислення у базі даних відповідно до запитів; аналізувати
структуру, склад та ступінь секретності фінансової інформації, обирати методи
та засоби захисту інформації; визначати можливість та необхідність
застосування електронної комерції, досліджувати світовий досвід розвитку
електронної комерції; визначати основні елементи інформаційної системи
підприємства відповідно до його потреб. визначати склад та структуру АРМ
фахівця з управління фінансами
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: менеджмент, інвестування, економіка і організація
інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства, проектний аналіз,
інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Вступ до теорії баз даних. Загальна характеристика основних понять Бази
даних та системи управління базами даних. Передумови виникнення баз даних
(БД). БД та основні її компоненти. Тлумачення поняття БД. Відмінні
характеристики БД. Дані та їх характеристики. Апаратне забезпечення.
Програмне забезпечення. Категорії користувачів. Функції систем управління
БД. Класифікація БД. Класифікація баз даних за різними ознаками. Принципи
побудови та фундаментальні властивості БД. Основні принципи побудови БД.
Властивості БД. Напрями використання баз даних. Електронні бібліографічні
БД. Довідкові БД. Єдиний інформаційний масив даних про емітентів цінних
паперів. Загальнодоступна інформаційна база даних Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів. База даних
"Законодавство України
Проектування баз даних у фінансових інформаційних системах
Етапи розробки бази даних. Етапи моделювання, за допомогою яких
відбувається перехід від предметної області до конкретної реалізації БД
засобами конкретної СУБД. Предметна область та модель предметної області.
Сутність логічної та фізичної моделей даних. Критерії оцінки якості логічної
моделі даних. БД і програмний додаток. Логічне проектування БД. ERдіаграми. Послідовність дій із побудови інфологічної моделі. Основні
конструктивні елементи інфологічної моделі. Поняття сутності, екземпляра
сутності та набору сутності. Атрибут сутності та його опис у нотаціях
ERдіаграми. Ключ сутності. Зв'язки між сутностями та їх основні типи. Види
моделей даних. Поняття даних та моделі даних. Розгорнута класифікація
моделей даних. Поняття типу моделі даних та структури даних. Файлова
модель. Основні типи структур даних файлової моделі. Мережна та ієрархічні
моделі даних. Структури даних у цих моделях. Реляційна модель даних.
Структури даних реляційної моделі. Поняття нормалізації відношення. Основні
властивості нормальних форм. Визначення поняття нормалізації відношень.
Основні нормальні форми відношень. Функціональна залежність. Форма 1НФ,
2НФ, 3НФ та їх характеристика.

Інформаційні технології обробки та збереження даних
Технології OLTP і OLAP та їх особливості. Обробка транзакцій у
реальному часі – OLTP. Поняття транзакції. Основні вимоги до OLTP. Недоліки
OLTP баз даних. Аналітична обробка в реальному часі. Правила (вимоги) Е. Ф.
Кода, щодо обрання інструментів OLAP. OLAP – куб та його характеристики.
Основні типи багатовимірних OLAP-систем: багатовимірний OLAP – MOLAP,
реляційний OLAP – ROLAP та гібридний OLAP – HOLAP. Порівняння OLTP і
OLAP-технологій. Схеми подання багатовимірних даних. Подання
багатовимірних даних у реляційних БД. Схема подання даних типу "зірка".
Розвиток схеми "зірка" у схемі "сніжинка". Складності створення та
використання схеми "сузір'я". Концепції організації збереження даних. Поняття
"сховищ інформації" та "сховищ даних". Основні властивості сховищ даних.
Концепція централізованого сховища даних. Концепція розподіленого сховища
даних. Концепція автономних вітрин даних. Концепція єдиного інтегрованого
сховища та багатьох вітрин даних. Сучасні системи зберігання даних.
Особливості та вимоги до накопичення й збереження інформації на сучасному
етапі світового розвитку. Системи збереження даних та їх структура. Основні
проблеми, що вирішуються системами збереження даних. Зовнішні дискові
систем зберігання даних. Принципи підключення систем зберігання даних.
Прямо підключене сховище та його структура. Недоліки прямо підключених
сховищ. Засоби NAS (Network Attached Storage) – засоби збереження, які
підключаються напряму до мережі. Особливості застосування NAS-засобів.
Засоби для підключення в SAN (Storage Area Network) – засоби для
підключення в мережу зберігання даних. Беззаперечні переваги топології SAN.
Стрічкові системи зберігання даних. Магнітна стрічка, як сучасний засіб
збереження інформації. Формати картриджів для магнітних стрічок.
Особливості форматів, що експлуатуються: Linear Tape-Open, Digital Linear
Таре, Advanced Intelligent Таре (AIT), Super AIT, VXA, Travan, Mammoth, SDLT.
Захист інформації в АІС фінансової діяльності
Класифікація інформації. Класифікація інформації за рівнем захисту.
Інформація, що складає державну таємницю. Відомості, що містять комерційну
таємницю. Персональні дані. Цілі і завдання захисту інформації. Рівень
захищеності мережі підприємства. Цілі захисту інформації. Завдання захисту
інформації. Система захисту інформації та її функції. Види загроз безпеки ІС.
Поняття інформаційної безпеки та основні аспекти, її визначення. Інформаційна
безпека ІС. Загроза безпеці інформації. Випадкові та навмисні загрози. Активні
та пасивні загрози. Внутрішні та зовнішні види загроз. Основні загрози
інформаційній безпеці. Несанкціонований доступ та шкідливі програми.
Різновиди атак на інформаційну систему. Види, методи і засоби захисту
інформації в АІС фінансів. Показник захищеності ІС. Політика безпеки.
Принципи створення систем інформаційної безпеки. Структура системи
інформаційної безпеки та її забезпечуючі підсистеми. Методи та засоби захисту
інформації. Криптографічні засоби захисту інформації. Електронний цифровий
підпис.
Інформаційні системи електронного документообігу

Основні поняття документаційного забезпечення управлінської
діяльності. Основні потоки корпоративної інформації. Поняття документів та ї
класифікація. Характеристика документопотоків та їх види. Визначення
документообігу. Стадії автоматизації документообігу. Поняття та властивості
систем електронного документообігу. Види інформаційних процесів на
підприємствах. Різновиди прикладного програмного забезпечення діловодства
та документообігу. Інформаційні системи управління документообігом.
Поняття систем електронного документообігу (СЕД). Головне призначення
СЕД. Основні властивості СЕД. Класифікація та структура СЕД. Типові
компоненти СЕД. Сховище атрибутів документів та його призначення.
Варіанти організації сховища атрибутів документів. Поняття та характеристика
сховища документів. Компоненти, що здійснюють бізнес-логіку системи.
Загальна класифікація СЕД. Тактичні та стратегічні переваги впровадження
СЕД. Аналіз сучасного стану світового ринку СЕД. Світові лідери з розробки
СЕД. Інтеграція СЕД з розповсюдженими корпоративними додатками. Основні
тенденції розвитку СЕД та ринків їх реалізації. Електронний та віртуальний
офіс. Поняття електронного офісу. Основні задачі електронного офісу. Технічні
засоби електронного офісу. Основні моделі офісу. Віртуальний офіс та його
можливості. Структура електронного офісу.
Інформаційні системи електронної комерції
ІТ електронного бізнесу.
Основні напрямки використання Інтернет у бізнесі. Інформаційні
вітрини. Інформаційні портали: архітектурний, технологічний, управлінський
аспекти. Переваги використання web-порталів. Поняття електронного бізнесу.
Чотири шари електронного бізнесу.
Системи електронної комерції. Електрона комерція та її сутність.
Стандарти електронної комерції. Переваги ведення бізнесу за допомогою
електронної комерції. Основні недоліки електронної комерції. Класифікація
систем електронної комерції. Торгівельні системи для бізнес-структур:
торгівельні майданчики та
корпоративні системи. Види торгівельних
майданчиків. Платіжні системи для електронної комерції. Системи взаємодії
бізнесу зі споживачами. Системи електронних комунікацій приватних осіб.
Інформаційні технології мобільних пристроїв. Мобільна комерція. Напрямки
мобільної комерції: мобільний банкінг, мобільні платежі, мобільний контент.
Мобільні пристрої, що забезпечують роботу в просторі мобільної комерції.
Організаційно-методичні основи створення та функціонування
інформаційних систем фінансового менеджменту Структура інформаційної
системи підприємства. Основні завдання та вимоги до створення інформаційної
системи підприємства. Складові інформаційної системи підприємства.
Створення АРМ фахівця з управління фінансами. Визначення поняття АРМ.
Класифікація АРМ. Структура та види забезпечення АРМ. АІС фінансового
менеджменту. Структура системи фінансового менеджменту. Характеристика
та склад задач фінансового менеджменту. Інформаційне забезпечення
фінансового менеджменту. Сучасні АІС фінансового менеджменту.
Автоматизовані інформаційні системи бухгалтерського обліку
Організаційно-методичні основи створення та функціонування інформаційних

систем обліку. Зовнішні та внутрішні користувачі бухгалтерської інформації.
Можливості інформаційних систем бухгалтерського обліку. Основні їх функції.
Характеристика задач бухгалтерського обліку. Перелік та характеристика
комплексів задач бухгалтерського обліку на підприємстві. Особливості
взаємозв'язку комплексів задач підсистеми бухгалтерського обліку. Організація
АРМ бухгалтера. Функції бухгалтерів в умовах застосування АРМів. Діалогова
автоматизована форма БО та принципи її організації. АРМи низового,
загальногосподарського рівня та зведеного обліку. Інформаційне забезпечення
АРМів БО. Сучасні ІС бухгалтерського обліку. Основні тенденції розвитку
українського ринку бухгалтерського програмного забезпечення. Основні класи
програмних систем бухгалтерського профілю. Основні модулі комплексної
бухгалтерської системи.
Автоматизовані інформаційні технології обробки даних податкової
служби Структура та завдання податкової служби України. Завдання
податкової служби України. Необхідність її інформатизації. Структура
Державної податкової служби України. Основні структурні підрозділи ДПА в
системі управління. Інформаційне навантаження районного та обласного рівня
управління. Основи побудови, функціонування АІС податкової служби та її
структура. Комплекс функціональних завдань, які покликана вирішувати
система. Основні вимоги до АІС податкової служби. Огляд існуючих
автоматизованих інформаційних систем, які утворюють загальну АІС
податкової служби. Функціональна частина АІС податкової служби та її
підсистеми. Огляд АРМів спеціалістів підрозділів ДПС. Забезпечуюча частина
АІС податкової служби. Інформаційне забезпечення АІС податкової служби.
Завдання інформаційного забезпечення системи податкових органів.
Позамашинне інформаційне забезпечення. Система показників та уніфікована
система документації податкової служби. Класифікація документів й
інформації АІС податкової служби. Основні класифікатори та довідники.
Основні джерела надходжень інформації в АІС ДПА України та її користувачі.
Внутрішньомашинне інформаційне забезпечення. Вимоги до структурування
даних в інформаційні масиви БД.
Організація автоматизованих інформаційних систем управління
бюджетними процесами Основні завдання бюджету і бюджетної системи
України та необхідність їх автоматизації. Поняття бюджету та його основні
складові. Проблеми автоматизації бюджету. Комплекси функціональних задач
зведеного бюджету України, що підлягають автоматизації. Інформаційна
взаємодія учасників бюджетного процесу. Автоматизована інформаційна
система "Казна". Необхідність автоматизації Державного казначейства України.
Основне призначення АІС казначейства. Фактори, що впливають на структуру
інформаційно-обчислювальної системи органів Державного казначейства.
Ієрархічна структура казначейської системи. Підсистеми АІС "Казна". Основні
функції АІС "Казна". Система казначейського виконання бюджетів усіх рівнів
за доходами – АІС "Казна-Доходи". Етапи ведення дохідної частини бюджетів
усіх рівнів. Функції технологічного комплексу АІС "Казна-Доходи".
Структурна схема АІС "Казнадоходи". Система казначейського виконання
бюджетів усіх рівнів за видатками – АІС "Казна-Видатки". Проблеми обліку

інформації щодо виконання бюджету. Мета розроблення АІС "Казна-Видатки".
Підсистеми (компоненти) програмноапаратного середовища "Казна-Видатки".
Призначення систем АІС "Казна-ВЦ" і АІС "Казна-В". Інформаційні системи
Пенсійного фонду України Становлення та розвиток інформаційних систем
Пенсійного фонду України (ПФУ). Інтегрована комплексна інформаційна
система (ІКІС) ПФУ. Архітектура ІКІС ПФУ та її функціональна структура.
Особливості автоматизації діяльності фондового ринку Інформаційний простір
фондового ринку. Завдання інформації фондового ринку. Основні вимоги до
інформації фондового ринку. Законодавче регулювання інформаційного
простору фондового ринку України. Інформаційні системи обміну інформацією
фондового ринку. АІС фондового ринку. Структура фондового ринку.
Автоматизація діяльності з обліку прав власності на фондовому ринку.
Інформаційна система депозитарної діяльності. Структура Національної
депозитарної системи. Інформаційні взаємозв'язки між учасниками фондового
ринку. Автоматизована система обробки інформації депозитарної системи ВАТ
"Міжрегіональний фондовий союз". Система ведення реєстру зареєстрованих
осіб. Програмні продукти для забезпечення діяльності реєстраторів. АІС
біржової та позабіржової торгівлі. Інформаційна система фондової біржі та
основні вимоги до неї. Основні інформаційні підсистеми біржі. Інформаційна
система позабіржової торгівлі. Інформаційне середовище фондового ринку в
умовах позабіржової торгівлі. Комп'ютерна мережа NASDAQ. Поняття та
основі особливості функціонування торговельно-інформаційної системи та
електронної торговельно-інформаційної мережі.
9.
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10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ:
лекції, семінарські заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)

3.2. Освітньо-професійна програма «Менеджмент. Управління навчальним
закладом» зі спеціальності 073 «Менеджмент» Обов’язкові компоненти
Методологія та організація наукових досліджень
1. КОД: ОК. 1
2. РІК НАВЧАННЯ: 1
3. СЕМЕСТР:1
4. ЛЕКТОР: доц. Запорожченко О. В.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні компетентності: здатнтісь генерувати нові ідеї (креативність); вміння
виявляти, ставити, вирішувати проблеми та приймати обґрунтовані рішення;
здатність до адаптації та дії в новій ситуації, бути критичним та
самокритичним;
фахові компетентності: здатність застосовувати загальнонаукові та
спеціальні методи наукових досліджень для формування пропозицій у сфері
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; здатність вирішувати задачі з
прогнозування процесів розвитку підприємницьких, торговельних і біржових
структур із використанням економіко-математичних методів і інформаційних
технологій.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Завдання дисципліни: дати знання про предмет методології наукового
пізнання, її світоглядне значення та роль у самостійній науковій
діяльності;ознайомити із специфікою наукового знання та вимогами щодо
проведення наукового дослідження; дати знання про функції наукового знання
та засоби перевірки наукових теорій; навчити розрізняти справжнє наукове
дослідження та його результати від псевдонаукових
пошуків; навчити
користуватися отриманими знаннями у науково дослідницькій роботі; навчити
орієнтуватися в науковій, науково популярній та псевдонауковій літературі;
навчити використовувати критичне мислення у своїй професійній галузі;
навчити аргументувати власне наукове знання

У результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати: предмет методології наукового пізнання, його світо глядне
значення та роль у самостійній науковій діяльності; специфіку наукового
знання та вимоги щодо проведення наукового дослідження; функції наукового
знання та засобі перевірки наукових теорій; форми організації наукового
знання, вимоги до наукової гіпотези, методології та наукової теорії;
вміти: розрізняти справжнє наукове дослідження та його результати від
псевдонаукових пошуків; користуватися отриманими знаннями у науково
дослідницькій роботі; розробляти засоби веріфікації у власному науковому
дослідженні; використовувати оримані знання для побудови плану власного
наукового дослідження, формування мети, завдань та гипотези дослідження,
обґрунтування методології дослідження
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Філософія, Логіка, Основи наукових досліджень
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Модуль 1 Методологія наукового знання
Вступ до методології наукового дослідження. Три аспекта науки:
соціальний інститут, результат, процес. Критерії науковості знання: істинність,
обгрунтованність, інтерсуб’єктивність. Принцип достатньої підстави. Форми
організації наукового знання: факт, положення, поняття, категорія, принцип,
закон, теорія, ідея, парадигма. Правила визначення понять. Помилки, що
допускаються при визначенні понять.
Загальні
характериститки
наукової
діяльності.
Особливості
індивідуальної наукової діяльності. Норми наукової етики. Соціальна
відповідальність вчених.
Принципи наукового пізнання. Принципи наукового пізнання:
детермінізм, відповідність, додатковість. Сучасне розуміння наукових
принципів. Логика виділення принципів наукового пізнання.
Засоби та методи наукового дослідження. Матеріальні, математичні,
логічні та мовні засоби пізнання. Теоретичні та емпіричні методи дослідження:
конкретні та комплексні. Співвідношення теоретичних та емпіричних методів у
науковому дослідженні.
Модуль 2 Організація наукового дослідження
Пошук та формулювання наукової теми. Правила роботи з науковою
літературою.
Значення літературного огляду для визначення новизни
психологічного дослідження. Наукова проблема як основа задуму дослідження.
Актуальність проблеми та її обґрунтування. Види фактів. Джерела данних.
Категоріальний апарат наукового дослідження. Понятійний апарат дослідження
і його операціоналізація. Пошук протирічь як пошук наукових проблем. Шість
типів протирічь: виду, частини та цілого, розвитку, причин та наслідків, точки
зору, цілі та засобів.
Проблеми дослідницької аргументації. Твердження та їх грунтовність.
Аргументація у науковій бесіді. П’ять елементів дослідницької аргументації.
Функція доводів та фактів для тез. Робота з альтернативами наукового
твердження. Зв’язок твердження та доводу - основа грунтовності доводів. Види

тверджень: практичні та концептуальні. Оцінка конкретності та значущості
твердження. Параметри аналізу використанних аргументів.
Співвідношення конструктів та фактів у дослідженні. Узагальнення
повсякденних життєвих подій в поняттях наукових концепцій і теорій.
Формування понятійного мислення вченого. Диференціація професійної та
повсякденної реальностей та мов. Визначення конструкту й визначення явища.
Метаузагальнення наукових понять. Метаузагальнення використовуваних
понять як встановлення ієрархічних зв'язків між конструктами. Творчий пошук
та створення метафор наукових феноменів, структур, механізмів тощо.
Особистісний внесок у наукове дослідження, наукова новизна, вимоги до
наукової новизни власного дослідження.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1.
Демидов А. Б. Философия и методология науки : курс лекций / А. Б.
Демидов. – Витебск : УО «ВГУ им. П. М. Машерова», 2009. – 102 с.
2.
Добронравова І. С. Новітня західна філософія науки : підруч. для студ.
вищ. навч. закл. / І. С. Добронравова. – К. : ПАРАПАН, 2008. – 214 с.
3.
Іщенко М. П. Філософія науки : питання теорії і методології : навч.
посібник для студ. вищ. навч. закл. / М. П. Іщенко, І. І. Руденко. – К. : УБС
НБУ, 2010. – 444 с.
4.
Поліщук І. Є. Навчально-методичні рекомендації з дисципліни
«Філософія та методологія науки» : Науково-методичне видання. / І. Є.
Поліщук, М. В. Галіченко. – Херсон : Айлант, 2009. – 76 с.
5.
Ратніков В. С. Історія та філософія науки : хрестоматія : навч. посібник
для студ. вищ. навч. закл. / В. С. Ратніков, З. Ю. Макаров. – Вінниця : Нова
книга, 2009. – 416 с.
6.
Сергієнко В. В. Філософські проблеми наукового пізнання : навч.
посібник. / В. В. Сергієнко − Кременчук : Кременчуцький національний
університет ім. Михайла Остроградського, 2011. − 103 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ:
лекції, семінарські заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Організаційне проектування
1. КОД: ОК.2
2. РІК НАВЧАННЯ:1
3. СЕМЕСТР:1
4. ЛЕКТОР: доц. Яковенко О.І.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні компетентності: здатність
проведення досліджень
на
відповідному рівні; здатність спілкуватися з представниками різних професійних груп та у міжнародному контексті; навички використання інформаційнокомунікаційних технологій для пошуку, оброблення, аналізу інформації з
різних джерел та прийняття рішень; здатність організовувати та мотивувати

людей рухатися до спільної мети, працювати в команді; здатність діяти на
основі етичних іркувань, соціально відповідально і свідомо; вміння виявляти та
вирішувати проблеми, генерувати нові ідеї.
фахові компетентності: встановлювати критерії, за якими організація
визначає подальший напрямки розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні
стратегії та плани; здатність аналізувати й структурувати проблеми
в
діяльності суб’єктів господарювання, ухвалювати управлінські рішення та
забезпечувати умови їх реалізації; здатність до організації, управління та
адміністрування діяльності суб’єктів господарювання, впровадження
організаційних змінам.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Завдання дисципліни: ознайомлення студентів із новітньою теорією та
сучасною практикою організації діяльності підприємства, що забезпечує його
прибуткове функціонування та розвиток; набуття студентами навичок аналізу
процесів, що відбуваються на підприємствах, та виявлення напрямів
удосконалення виробничих систем; формування вмінь щодо самостійного
розроблення та прийняття управлінських рішень, які сприяють організаційним
змінам, без залучення значних капіталів; розвиток у студентів дослідницьких і
організаторських здібностей щодо управління процесами організаційного
проектування суб’єктів господарювання та внутрішніх структурних підрозділів.
У результаті вивчення модуля студент повинен
знати: сутність та значення організаційного проектування на
підприємстві; підходи та методи проектування організації діяльності суб’єкта
господарювання; основні принципи та методи організаційного проектування;
сутність та значення організаційної діагностики підприємницьких структур;
структуру комплексного організаційного проекту; основні завдання
організаційного проектування; процедури впровадження організаційних
проектів на підприємстві.
вміти: визначати основні завдання організаційного проектування;
розраховувати показники організаційної діагностики; обчислювати основні
показники, що характеризують організацію виробництва та праці;
розраховувати показники визначення загального техніко-технологічного рівня
підприємства; аналізувати стан економічного управління на підприємстві;
вибирати найефективнішу форму і систему організації оплати праці на
підприємстві;
обґрунтовувати
ресурсне
забезпечення
впровадження
організаційних проектів.
7.
ПРЕРЕКВІЗИТ:
економіка
підприємства,
менеджмент,
інвестування, бухгалтерський облік, економічний аналіз, проектний
аналіз.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Основи сучасної теорії організації. Феномен організації. Ситуаційні
чинники сучасної теорії організації. Класифікація організаційних цілей.
Основні закони організації. Розвиток організації.
Організаційне проектування як система знань. Теоретична база
організаційного проектування. Основні завдання організаційного проектування.
Комплексне організаційне проектування. Структура проектів організації

виробництва. Структура і зміст комплексного організаційного проекту. Склад
документації комплексного організаційного проекту.
Діагностування організаційних параметрів підприємства. Організаційна
діагностика підприємницьких структур. Напрями здійснення організаційної
діагностики. Етапи організаційної діагностики. Діагностичні системи. Етапи
процесу впровадження діагностичної системи на підприємстві. Діагностика
конфліктів. Типологія конфліктів. Основні стадії перебігу конфлікту. Методи
мирного виходу з конфлікту. Система показників організаційної діагностики.
Основні показники, що характеризують організацію виробництва. Показники
організації праці на підприємстві. Показники рівня організації управління
підприємством. Показники технічного рівня техніко- технологічної бази
підприємства. Показники визначення загального техніко- технологічного рівня
підприємства. Ознаки оцінювання відповідності технологічного обладнання
вимогам щодо якості продукції.
Організаційний дизайн підсистем управління фірмою. Система
управління на підприємстві. Основні складові управління. Класифікація
управлінських операцій. Види управлінських робіт. Цільовий підхід в
управлінській діяльності. Класифікація цілей управління. Методи
структуризації цілей. Проектування технології здійснення управлінських
процесів. Призначення та мета технології управління. Підходи до формування
управлінських процедур. Засоби документування бізнес-процесів підприємства.
Дизайн структур управління. Види організаційних структур управління
підприємством. Чинники впливу на параметри сформованої організаційної
структури управління. Порядок розроблення організаційної структури
управління.
Проекти організації праці персоналу підприємства. Проектні рішення з
організації праці на підприємстві. Основні види поділу праці. Завдання
організації праці. Проектування організації оплати праці. Основні завдання
нормування праці. Методи нормування праці. Мотивація персоналу.
Проектування організації робочих місць. Основні напрями раціональної
організації робочого місця.
Планування впровадження організаційних проектних рішень. Стратегії
впровадження організаційних рішень. Принципи розроблення планових
документів. Види планів впровадження проектів.
Процес впровадження організаційних проектних рішень і його ресурсне
забезпечення. Етапи впровадження організаційних проектів. Ресурсне
забезпечення впровадження організаційних проектів. Основні стадії процесу
фінансування організаційного проекту. Способи фінансування реалізації
організаційних проектів. Організаційні форми фінансування. Фінансовий план
впроваджувальних робіт.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1.
Баринов В. А. Организационное проектирование: Учебник. - М.: ИНФРАМ, 2005. - 399 с.
2.
Беляев А. А., Коротков 3. М. Системология организации: Учебник. - М.:
ИНФРА-М, 2000. - 82 с.

3.
Воронин С. И. Организационное проектирование: Учеб. пособие. Воронеж: ВГТУ, 2001. - 105 с.
4.
Кукоба В. П. Організаційне проектування підприємств: монографія. - К.:
КНЕУ, 2009. - 269 с.
5.
Кукоба В. П. Організаційне проектування підприємств: Навч. посіб. - К.:
КНЕУ, 2009. - 276 с.
6.
Мильнер Б. З. Теория организаций: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2008. 796 с.
7.
Сапицька І. К. Організаційне проектування в менеджменті: Навч. посіб.
Донецьк: ДонНУ, 2002. - 174 с.

10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ:
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Управління проектами та ризиками
1. КОД: ОК.1
2. РІК НАВЧАННЯ: 1
3. СЕМЕСТР: 1
4. ЛЕКТОР: доц Яковенко О. І.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні компетентності: здатність
проведення досліджень
на
відповідному рівні; здатність спілкуватися з представниками різних професійних груп та у міжнародному контексті; навички використання інформаційнокомунікаційних технологій для пошуку, оброблення, аналізу інформації з
різних джерел та прийняття рішень; здатність організовувати та мотивувати
людей рухатися до спільної мети, працювати в команді; здатність діяти на
основі етичних іркувань, соціально відповідально і свідомо; вміння виявляти та
вирішувати проблеми, генерувати нові ідеї.
фахові компетентності: вміння обирати та використовувати концепції,
методи та інструментарій менеджменту, у тому числі у відповідності до
міжнародних стандартів; встановлювати критерії, за якими організація визначає
подальший напрямки розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії
та плани; здатність до ефективного використання та розвитку людських
ресурсів в організації; вміння створювати та організовувати ефективні
комунікації в процесі управління; здатність розробляти проекти та управляти
ними, виявляти ініціативу та підприємливість; здатність використовувати
психологічні технології роботи з персоналом.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Завдання вивчення дисципліни: формування теоретичних знань і
практичних навичок реалізації основних завдань управління проектами і
використання відповідних інструментів для забезпечення цільових параметрів
проекту.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Знати: сутність і особливості проектної діяльності; основні цілі, фази та
процеси управління проектами стандарти і професійні організації в галузі
проектного управління; види і характеристики організаційних структур
проектних команд; основні напрямки та сутнісний зміст структуризації
проекту; інструменти проектного планування; зміст управління проектними
ризиками; методику оцінювання виконання проекту.
Вміти: відрізняти проектну діяльність від поточної; розробляти
структуру проектних робіт; формувати організаційну структуру проекту;
планувати виконання проекту в часі; визначати проектні затрати і необхідні
ресурси; розробляти план реагування на ризики; оцінювати ступінь виконання
проекту за основними критеріями його успішності.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: менеджмент, інвестування, економіка і організація
інноваційної діяльності, проектний аналіз.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Загальна характеристика управління проектами. Проект. Життєвий цикл.
Системне функціонування проекту. Існування в певному зовнішньому
середовищі. Економічна взаємозалежність проекту Незалежні проекти.
Взаємовиключаючі проекти. Умовні проекти. Заміщуючі проекти. Синергічні
проекти. Клас проектів. Тип проектів. Вид проекту. Тривалість проекту.
Масштаб проекту. Складність проекту. Потрійні обмеження. Управління
проектами. Умови ринку. Цілі управління проектами. Функції проектного
менеджменту. Оцінка виконання проекту.
Процеси управління. Ініціатор. Замовник. Інвестор. Керівник проекту.
Команда проекту. Проектувальник. Генеральний підрядник. Постачальники.
Ліцензори. Органи влади. Власник земельної ділянки. Виробник кінцевої
продукції. Споживачі кінцевої продукції. Інші учасники проекту.
Ініціація та планування змісту проекту. Початок проекту. Закриття
проекту. Визначення цінності проекту. Поняття явних і неявних вигод і затрат
Критерії успіху та невдачі проекту. Вартість і фінансування проекту.
Конфігурація та зміни. Проектний ризик. Моніторинг проекту. Визначення
проектних альтернатив. Визначення статуту проекту. Аналіз вхідних даних.
Структуризація проекту. Структуризація проекту. Односпрямована
структуризація. Робоча структура проекту. WBS. Основні етапи розробки WBS.
Принципи ормування рівнів WBS. Робочий пакет. Структура робочого проекту.
Двоспрямована структуризація. Організаційна структура проекту OBS. Система
кодування проекту. Кодування WBS. Кодування OBS. WBS – каталог. Трьох
спрямована структура проекту.
Планування проекту у часі. Планування проекту. Унікальність.
Невизначеність та зміни в проекті. Складність та масштабність проекту. Етапи
планування проекту. Інтеграція планування і контролю. Інтеграція організації і
контролю проекту. Інтеграція інформаційної системи управління проектами
загальна інтеграція системи управління проектами розробка попереднього
календарного плану проекту. Документування планових допущень. Створення

плану управління проектами. Аналіз результатів процесів в процесі планування.
Аналіз плану з експертами та зацікавленими особами. Представлення плану
проекту.
Сіткове планування. Сітковий графік. Логічні зв’язки. Стрілчасті графіки.
Графіки передування. Тривалість робіт. Календар робіт. Параметри сіткового
графіку. Графічна побудова сіткового графіку. Означення тривалості робіт.
Шлях. Ранній початок. Ранні закінчення. Пізній початок. Пізнє закінчення.
Критичний та некритичний шлях. Запас часу. Особливості стрільчастих
графіків. Фіктивна робота. Особливості графіків передування. Типи зв’язків
між роботами. Очікуваний час виконання робіт. Методи скорочення тривалості
робіт. Календарне планування. Календарний графік. Цілі календарного
планування. Види календарних графіків.
Планування людських і матеріальних ресурсів проекту. Відповідність
наявної і необхідної робочої сили. Оцінка обсягу необхідних ресурсів. Ресурсні
гістограми. Календар наявних ресурсів. Гістограма потреби у ресурсах.
Згладжування ресурсних гістограм. Роль менеджера. Лідерство. Сфери
управління персоналом. Потреби завдань. Потреби команди. Індивідуальні
потреби. Критерії ефективної роботи менеджера. Команда проекту. Цілі
створення проектної команди. Етапи створення проектної команди. Функції
менеджера проекту. Оцінка ефективності діяльності команди. Мотивація
персоналу.
Планування затрат і складання бюджету проекту. Планування в умовах
обмежених ресурсів. Планування в умовах обмеженого часу. Планування
витрат. Види проектних витрат. Калькулювання. Структура витрат. Кошторис.
Складання кошторису. Метод покрокового обчислення витрат. Нормативний
метод оцінки витрат. Параметричні витрати. Оцінка
витрат за співвідношення компонентів. Бюджет. Види бюджетів . Процес
бюджетування проектів.
Основні форми організаційної структури проекту. Визначення
організаційних обмежень. Визначення організаційної структури проекту.
Визначення ролей і відповідальності. Забезпечення повноважень за планом
проекту. Визначення відповідних засобів зв’язку. Проведення переговорів з
призначення персоналу. Публікація інформації про команду. Співвідношення
зовнішньої і внутрішньої структури. Матрична форма організації управління
проектами. Функціональна матриця. Балансова матриця. Контрактна матриця.
Переваги матричної структури. Матриця відповідальності. Централізована /
децентралізована форма організації.
Управління проектними ризиками. Оцінка виконання з попередніх
проектів. Оцінка плану проекту щодо джерел потенційного ризику. Визначення
потенційних ризикових подій. Відстеження виконання проекту на основі
виявлення симптомів ризику. Управління ризиками. Ризики у проектному
менеджменті. Систематичні і несистематичні ризики. Технічні ризики.
Політичні ризики. Фінансові ризики. Мета аналізу ризиків. Метод Монте –
Карло. Реакції на зміни умов.
Контроль за реалізацією проекту. Модель планування і контролю
проекту. Визначення проекту. Система контролю за змінами. Методи аналізу

виконання проекту. Аналіз відхилень. Метод скоригованого бюджету.
Прогнозування остаточних витрат. Система звітування і контролю за змінами.
Вимоги щодо змін. Пропозиції про внесення змін до проекту. Звіт про
виконання робіт.
Управління якістю проекту. Якість. Визначення відповідних вимог до
якості. Визначення ключових процедур контролю якості. Завдання проектних
визначень. Якість продукту проекту. Специфікація. Система управління якістю.
Планування якості. Забезпечення якості. Контроль якості. Планування якості
проекту. Метод порівняння зі зразком. Графіки потоків. План якості проекту.
Аудит якості. Графіки контролю. Діаграма Парето. Аналіз тенденцій. Зміни
процесу. Витрати на забезпечення якості проекту. Попереджувальні витрати.
Витрати на оцінку. Витрати через відмови.
Завершення проекту. Торги. Процедури закупівлі. Конкурс. Відкритий
конкурс. Закритий конкурс. Двоетапний конкурс. Запит котирувань. Етапи
закупівлі. Підрядні торги. Замовник. Організатор торгів. Тендер.Тендерний
комітет. Організаційна підготовка торгів. Тендерна документація. Кваліфікація
претендентів. Розробка оферти претендентом. Реєстрація оферт. Процедура
торгів. Затвердження процедури торгів. Завершення торгів.
Автоматизація
управління
проектами.
Структурні
елементи
автоматизованої системи управління проектами. Елементи автоматизованої
системи управління проектом. Структура робіт проекту. Структура ресурсів
проекту. Матриця призначень.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
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Навч. посібник. / Батенко Л. П., Загородніх О. А., Ліщинська В. В. – К., КНЕУ,
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М., БИНОМ, Лаборатория знаний. – 2010.
4.
Афонин А.М., Царегородцев Ю.Н., Петрова С.А. Управление проектами:
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2013. - 301 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ:
лекції, семінарські заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)

Психологія управління та самоменеджмент сучасного керівника
1. КОД: ОК. 3
2. РІК НАВЧАННЯ: 1
3. СЕМЕСТР: 1
4. ЛЕКТОР: доц. Васільєва О.В.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні компетентності: здатність
проведення досліджень
на
відповідному рівні; здатність спілкуватися з представниками різних професійних груп та у міжнародному контексті; здатність організовувати та мотивувати
людей рухатися до спільної мети, працювати в команді; здатність діяти на
основі етичних міркувань, соціально відповідально і свідомо; вміння виявляти
та вирішувати проблеми, генерувати нові ідеї.
фахові компетентності: здатність до саморозвитку, навчання впродовж
життя та ефективного самоменеджменту; здатність до ефективного
використання та розвитку людських ресурсів в організації; навички
формування та демонстрації лідерських якостей; здатність використовувати
психологічні технології роботи з персоналом.
6.РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Завдання дисципліни: визначення особистісних цінностей та цілей
менеджера; управління саморозвитком особистості; розвинення навичок
ефективного керівництва та твикористання технологій у правління персоналом;
організації управлінської діяльності менеджерів різних рівнів; застосування
сучасних принципів та напрямів наукової організації діяльності менеджера.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: біосоціальні й духовні основи самоуправління своєю
життєдіяльністю і діяльністю; психофізіологічні резерви людини; закони, що
управляють людиною, і механізм їхньої дії; технологію стратегічного і
повсякденного самоменеджменту;засоби реалізації функцій самоменеджменту
(техніки, технології, методи, прийоми); основи теорії і практики боротьби;
особливості самоменеджменту, де кар’єра є метою.
вміти: здійснювати стратегічне і повсякденне планування життя;
застосовувати засоби самоменеджменту (техніки, технології, методи, прийоми і
т. ін.) під час розв’язання функціональних завдань; застосовувати знання і
навички самоменеджменту для досягнення життєвих цілей.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: менеджмент, основи психології, управління
трудовими ресурсами
8.ЗМІСТ КУРСУ:
Методологічні підходи до самоменеджменту
Сучасні наукові погляди на сутність самоменеджменту. Концептуальний підхід
до самоменеджменту Л. Зайверта. Концепція особистісних обмежень М. Вудкока

і Д. Френсіса. Критерії ефективного самоменеджменту: ’ вміння управляти
собою, адекватні особистісні цінності, чіткі особистісні цілі, навички вирішення
проблем, інноваційність, високий творчий потенціал, уміння навчали і розвивати
професійні якості підлеглих.
Визначення ціннісних орієнтирів особистості. Життєва позиція особистості:
активна, проактивна, пасивна. Ключові принципи визначення особистісних цілей
менеджера. Загальні обмеження при виборі цілей. Саморозвиток особистості
менеджера. Професійне та посадове зростання. Планування ділової кар’єри
менеджера.
Планування особистої роботи менеджера
Цільове планування роботи менеджера. Методи планування особистої
діяльності менеджера. Основні стадії перспективного й оперативного планування
особистої роботи менеджера. Традиційні й комп’ютерні засоби планування
особистої роботи менеджера.
Основні види розподілу та кооперації управлінської діяльності. Раціональний
розподіл функцій між керівником та працівниками апарату управління.
Визначення функцій заступника та рівня централізації управління. Принципи та
етапи розподілу управлінських функцій. Дотримання субординації. Проектування
складу структурних одиниць. Делегування повноважень. Основні перешкоди
делегуванню. Розподіл завдань. Техніка і форми пере- дання розпоряджень.
Ключові принципи розпорядчої діяльності.
Методи нормування управлінської діяльності. Порядок розрахунку нормативів
трудомісткості управління. Особливості часу як ресурсу. Тайм-менеджмент.
Управління потоком відвідувачів, техніка їх прийому, особливості прийому з
особистих питань. Раціоналізація телефонних розмов.
Технологія проведення нарад та зборів. Цільові установки виступу. Структура і
зміст виступу. Вибір форм візуалізації тексту виступу. Техніка презентації.
Початок і кульмінація презентації. Критичні моменти під час виступу.
Класифікація й основні функції переговорів. Проблемний підхід до проведення
переговорів. Агресивний і пасивний підходи до проведення переговорів. Етапи
підготовки і проведення переговорів. Тактика переговорів. Узгодження
результатів переговорів. Оформлення результатів переговорного процесу. Засади
ораторського мистецтва.
Планування ділової кар’єри менеджера.
Організовування діяльності менеджера
Об’єктивні основи виникнення і розвитку управлінської праці. Зміст та
особливості управлінської праці. Види та класифікація управлінської діяльності.
Завдання менеджера в управлінні діяльністю підприємства. Форми керівництва.
Закони розвитку організації праці. Критерії оптимізації трудових процесів.
Сутність, значення та завдання наукової організації праці на сучасному етапі.
Основні принципи і напрями наукової організації праці менеджера. Основні
вимоги до організації робочого місця менеджера. Класифікація робочих місць.
Система планування приміщень: кабінетна, загальна, стільникова. Правила
розподілу приміщень. Використання технічних засобів управління та їх
класифікація. Фактори виробничого середовища, правила створення

раціональних умов управлінської праці.
Методи і засоби раціональної обробки текстових матеріалів. Вдосконалення
методики читання. Використання ввідних, посилюючих, опорних сигналів.
Самомотивування та самоконтроль менеджера
Розвиток ініціативності, енергійності, уміння володіти ситуацією,
стресостійкості. Розвиток уміння стимулювати та карати, критикувати людей.
Конфлікти у Діяльності менеджера: сутність і види. Закономірності
взаємовідносин і поведінки людей у конфліктних ситуаціях. Методи подолання
конфліктних ситуацій.
Прийоми поведінки менеджера у конфліктних ситуаціях. Стратегія і тактика
взаємодії в конфліктних ситуаціях. Поведінка менеджера у конфліктних
ситуаціях.
Формування якостей ефективного менеджера
Розвиток менеджера як особистості. Фактори впливу соціального оточення на
формування професійно важливих якостей менеджера. Психологічні особливості
стилів управління. Індивідуальний стиль управління. Авторитет керівника:
суб’єктивна і об’єктивна значимість. Харизматична влада керівника. Розвиток
харизматичних здібностей особистості. Внутрішньоособистісні проблеми лідера.
Відповідальність лідера.
Формування професійно-ділових якостей менеджера: професійність; здатність
генерувати корисні ідеї; здатність приймати нестандартні управлінські рішення та
нести відповідальність за них; прагнення до професійного зростання;
підприємливість; авторитетність; здатність до інновацій та виваженого ризику.
Розвиток адміністративно-організаційних якостей менеджера: оперативність;
гнучкість управління; здатність стимулювати ініціативу; уміння доводити справу
до завершення; інтегральність; уміння формувати команду та організовувати
роботу підлеглих; здатність делегувати повноваження; уміння організовувати час.
Розвиток соціально-психологічних якостей менеджера: управлінська культура;
розум; ерудиція; культура ділового спілкування; лідерські здібності;
колегіальність; толерантність; оптимізм; екстравертність; інтелектуальність;
емоційна стійкість; почуття гумору; вміння створювати власний імідж. Розвиток
моральних якостей менеджера: порядність, людяність, чесність; повага до
гідності людей; готовність допомагати; громадянська позиція; інтелігентність;
національна свідомість.
Розвиток менеджерського потенціалу
Сутність,
види,
напрями
розвитку
менеджерського
потенціалу.
Психофізіологічний потенціал. Інтелектуальний потенціал особистості.
Творчий потенціал особистості. Типи творчої особистості. Процес
самореалізації особистості в одному або декількох соціально зумовлених видах
творчої діяльності. Бар’єри щодо розвитку творчого потенціалу менеджера.
Характеристика керівника з творчим підходом до виконання посадових
обов’язків. Творче вирішення управлінських проблем.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
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7. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ:
лекції, семінарські заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Стратегічний менеджмент
1. КОД: ОК.5
2. РІК НАВЧАННЯ: 1
3. СЕМЕСТР: 2
4. ЛЕКТОР: доц. Сорока Л.М.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні компетентності: здатність проведення досліджень на відповідному
рівні; здатність спілкуватися з представниками різних професійних груп та у
міжнародному контексті; навички використання інформаційно-комунікаційних
технологій для пошуку, оброблення, аналізу інформації з різних джерел та
прийняття рішень; здатність організовувати та мотивувати людей рухатися до
спільної мети, працювати в команді; здатність діяти на основі етичних
міркувань, соціально відповідально і свідомо; вміння виявляти та вирішувати
проблеми, генерувати нові ідеї.
фахові компетентності: вміння обирати та використовувати концепції,
методи та інструментарій менеджменту, у тому числі у відповідності до
міжнародних стандартів; встановлювати критерії, за якими організація визначає
подальший напрямки розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії
та плани; здатність до ефективного використання та розвитку людських
ресурсів в організації; здатність розробляти проекти та управляти ними,

виявляти ініціативу та підприємливість;
психологічні технології роботи з персоналом.

здатність

використовувати

6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Завдання вивчення дисципліни: набуття майбутніми фахівцями
поглиблених теоретичних знань і практичної підготовки з питань стратегічного
управління підприємством, а також практичних навичок прийняття рішень
щодо управління і впровадження розробленої стратегії його функціонування;
освоєння основних теоретичних положень та економічної суті стратегічного
управління в системі ефективного управління підприємством.
У результаті вивчення модуля студент повинен
знати: визначення, сутність і відмінності стратегічного управління від
традиційного; роль стратегічного управління в сучасних умовах; проблеми та
труднощі стратегічного управління; характеристику етапів стратегічного
управління; визначення, сутність, класифікацію та характеристику стратегій
організації; методики визначення місії і цілей організації; методики проведення
аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища організації; методики
визначення і оцінки ―портфелю‖ продукції організації; методики вибору
стратегії; характеристику типів стратегічних змін
в організації; сутність
стратегічного контролю і його відмінність від традиційного; характеристику
областей основних стратегічних змін в організації; особливості етапу реалізації
стратегії.
вміти: виконувати аналіз і на його основі визначати стиль управління
організацією; формулювати місію і цілі діяльності організації; аналізувати і
визначати характеристики зовнішнього і внутрішнього середовища організації;
проводити визначення і оцінку ―портфелю‖ продукції організації; розробляти
можливі стратегії розвитку організації і вибирати оптимальну; проаналізувати
сумісність прийнятої стратегії і організаційної структури управління, і в разі
необхідності визначити потрібні зміни; розробляти план реалізації стратегії;
контролювати хід реалізації стратегії.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: менеджмент, економіка підприємства, планування і
контроль на підприємстві.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Стратегічне управління підприємством: сутність та основні складники.
Предмет, мета та задачі курсу ―Стратегічне управління підприємством‖, його
взаємодія з іншими дисциплінами. Роль і місце дисципліни в системі
підготовки економістів зі стратегічного менеджменту. Інформаційне та
методичне забезпечення дисципліни. Логіко-структурна схема дисципліни.
Еволюція передбачення майбутнього організацій. Концепція стратегічного
управління: сутність, елементи, механізм здійснення. Необхідність переходу
підприємств до стратегічного управління як реакція на зміну середовища
функціонування організації. Історія виникнення стратегічного управління.
Причини виникнення стратегічного управління організації.
Сутність
стратегічного управління. Стилі поведінки організацій - прирісний та

підприємницький. Оперативне та стратегічне управління - відмінності та
загальні характеристики. Стратегічне управління та стратегічне планування.
Довгострокове та стратегічне планування - відмінності та загальні
характеристики. Роль і місце стратегічного управління організацією в загальній
системі управління. Проблеми та труднощі стратегічного управління.
Стратегічний і тактичний аспекти управління підприємством. Модель
стратегічного управління. Зарубіжний досвід розробки та впровадження
моделей стратегічного управління. Практика впровадження стратегічного
процесу на вітчизняних підприємствах. Передумови застосування концепції
стратегічного управління на вітчизняних підприємствах. Стратегічна орієнтація
вітчизняних підприємств: вимоги ринку та внутрішньоорганізаційна потреба.
Практика впровадження процесного управління на вітчизняних підприємствах.
Природа сучасного підприємства. Стратегічні процеси на підприємстві.
Сучасні концепції підприємства. Поняття та основні образи організації:
організація-„соціотехнічна система‖; організація-„організм‖; організація„бізнес‖. Підприємство як бізнес-організація. Цінності сучасного підприємства:
керованість, клієнтоорієнтованість, інноваційність. Концептуальна схема
підприємства: ознаки (цілі, ієрархія, управління), властивості (соціальний
інструмент, людська спільнота, знеособлена структура). Специфіка управління
розвитком сучасного підприємства. Підприємство як бізнес-організація.
Стратегічний підхід до розвитку підприємства. Сутність стратегічного підходу
до розуміння підприємства, його функціонування та розвитку. Причини, що
зумовлюють стратегічну орієнтацію діяльності підприємств: глобалізація,
пріоритет потреб споживача, якісна зміна природи бар’єрів входу на ринки,
науково-технічна революція, тощо. Принципи та способи управління розвитком
підприємства з позицій стратегічного менеджменту.
Основні етапи стратегічного процесу на підприємстві: аналіз, вибір,
реалізація стратегії. Поняття стратегічного процесу. Комплексне уявлення про
стратегію підприємства як процес. Цілі і завдання стратегічного процесу на
підприємстві. Суб’єкти стратегічного процесу. Результати стратегічного
процесу та їх користувачі. Логіка стратегічного процесу на підприємстві.
Стратегія підприємства. Поняття стратегії організації. Види і
класифікація стратегій. Розробка і реалізація стратегії. Стратегія та підсистеми
підприємства: взаємозв’язок та взаємообумовленість. Стратегія підприємства:
поняття та призначення. Множинність категорії «стратегія»: філософські,
процесуальні, структурні, технологічні, поведінкові, результативні аспекти.
Визначення «стратегії» різними авторами. Чинники, які найістотніше
впливають на зміст стратегії. Ознаки недостатньо обґрунтованої стратегії.
«Стратегічний набір». «Стратегічний набір» як система стратегій. Визначення
«стратегічного набору» підприємства. Вимоги до «стратегічного набору».
Характеристика складових «стратегічного набору» на різних етапах «життєвого
циклу» підприємства. Розробка «стратегічного набору» підприємства,
«стратегічний пропуск».
Стратегія як результат і процес. Поняття та змістовне наповнення
стратегії підприємства. Стратегія як уявлення про способи та методи поведінки
підприємства у конкурентному середовищі, а також як інструмент

колективного сприйняття дійсності та дії підприємства. Значення стратегії для
підприємства та його діяльності. Вплив стратегії на підсистеми підприємства.
Взаємозв’язок стратегії та структури підприємства. Конфігурація основних
підсистем підприємства (маркетинг, виробництво, логістика, фінанси, персонал,
дослідження та розробки, керування) під впливом обраної для реалізації
стратегії. Процесно-орієнтована побудова організації як передумова та
інструмент стратегічної орієнтації підприємства. Роль фахівців в розробці та
реалізації стратегії. Три рівні менеджменту (інформаційний, людський, дієвий)
та їх використання при розробці та реалізації стратегії. Формування цінностей
стратегічної орієнтації в організаційній культурі підприємства. Когнітивні
аспекти розробки та реалізації стратегії. стратегій організації по М.Портеру контроль над витратами; диференціація; фокусування. Характеристика
базисних стратегій організації. Вибір стратегії організації. Процес вибору
стратегії. Метод Томпсона і Стрікланда. Оцінка вибраної стратегії. Процес
реалізації стратегії.
Розробка місії, цілей, стратегій та формування стратегічного набору
підприємства. Визначення місії і стратегічних цілей організації. Цільовий
початок діяльності організації. Власники та працівники організації – основа
визначення цілей організації. Місія організації – її формування. ―Політика‖,
―Філософія‖ і ―Місія‖ організації, їх характеристика, відмінні та загальні риси.
Фактори, які потрібно враховувати при визначенні місії організації.
Поняття цілей організації та області їх визначення – маркетинг; науководослідні роботи; фінанси і виробництво; персонал. Класифікація цілей
менеджменту в організації. Вимоги до цілей організації. Процес визначення
цілей організації. Характеристика етапів процесу визначення цілей
функціонування організації. Стратегічні цілі і пріоритети організації.
Формування продуктово-маркетингової стратегії. Розробка стратегій окремих
бізнесів і їх системи. Холістична концепція формування бізнес-стратегій
організації. Концепція прямого і зворотного процесів формування стратегій
організації. Стратегія системи бізнесів і стратегічна синергія. Функціональні
стратегії організації. Суть процесу реалізації стратегії. Стратегічні зміни.
Управління процесом реалізації стратегічних змін.
Стратегічний аналіз. Концепція «національного ромба» і галузеві
кластери. Аналіз конкуренції. Аналіз внутрішньою серед організації.
Стратегічне управління і конкурентоспроможність організації. Основні
складові і типи зовнішнього середовища. Цілі аналізу зовнішнього середовища.
Аналіз галузі. Стратегічні групи конкурентів. Аналіз споживачів. Аналіз
зовнішнього середовища організації. SWOT – аналіз організації. Стратегічний
аналіз зовнішнього середовища підприємства (прямого і непрямого впливу):
цілі і завдання. Основні елементи зовнішнього стратегічного аналізу.
Визначення PEST-впливів та оцінка їхньої взаємодії в контексті розробки
стратегії підприємства. Галузева та ринкова ідентифікація: встановлення
взаємовідносин між підприємством, його галуззю та ринками. Внутрішній
аналіз підприємства: цілі і завдання. Об’єкти внутрішнього аналізу:
функціональні підсистеми (персонал, маркетинг, виробництво, фінанси), активи
(матеріальні і нематеріальні), компетенції і здібності. Дослідження системи

управління підприємством. Вивчення культури організації. Методи та
інструменти внутрішнього аналізу різних об’єктів. Аналіз сильних і слабких
сторін підприємства, можливостей і загроз його успішного розвитку з
використанням SWOT-аналізу. Інтерпретація результатів аналізу у ракурсі
розробки стратегічних рішень. PEST – аналіз і характеристика його складових.
Аналіз зовнішнього середовища безпосереднього оточення. Аналіз покупців:
сегментація, аналіз мотивації покупців («гребешковий аналіз»). Аналіз впливу
партнерів і постачальників організації. Сутність карти стейкхолдерів. Основні
показники для аналізу постачальників підприємства. Оцінка ефективності
стратегії підприємства, що діє, за допомогою «SPASE» – матриці. SNW – підхід
до аналізу сильних і слабких сторін організації. SWOT-аналіз як один з методів
оцінки стратегічного положення компанії.
Стратегічне планування. Основні підходи до формулювання стратегій.
Мета та принципи стратегічного планування. Бар’єри стратегічного
планування. Моделі стратегічного планування. Зміст і структура стратегічного
плану. Історія становлення та розвитку стратегічного планування й управління
як самостійного напряму економічної науки. Сутність стратегічного
планування й управління. Місце стратегічного планування в управлінні.
Поняття стратегічного планування. Типологія стратегічного планування. Базові
моделі стратегічного планування. Підходи до процесу розробки стратегії
розвитку підприємства. Характеристика форм стратегічного планування за
ступенем невизначеності. Характеристика форм стратегічного планування
залежно від часової орієнтації. Характеристика форм стратегічного планування
за горизонтом планування. Особливості стратегічного планування і його
відмітні риси. Процес стратегічного планування та його етапи. Укрупнений
підхід до виділення етапів. Різні підходи до виділення етапів стратегічного
менеджменту. Загальний підхід до визначення етапів і їх характеристика.
Процес цілепокладання як етап процедури стратегічного планування.
Визначення місії підприємства. Цінності вищого керівництва.
Процес цілепокладання й організаційна культура підприємства.
Визначення цілей розвитку підприємства. Стратегічний план і його структура.
Оцінка видів структур стратегічного плану (вітчизняний досвід). Закордонна
практика стратегічного планування. Українська практика стратегічного
планування. Формування раціональної структури стратегічного плану.
Показники стратегічного плану. Основи бізнес-планування на підприємстві.
Зв’язок бізнес-планування зі стратегією.
Створення стратегічної архітектури підприємства. Поняття стратегічної
архітектури підприємства. Стратегічна архітектура як втілення стратегічного
образу підприємства, його продуктів та функціональностей у конфігурації
системи відносин зі споживачем. Формальні (відчутні, об’єктивні) і
неформальні (невідчутні, суб’єктивні) складові стратегічної архітектури.
Стратегічна візія і стратегічне мислення менеджменту підприємства як
визначальна складова стратегічної архітектури. „Стратегічний набір‖
підприємства. Патерни поведінки підприємства на ринку (продуктів і ресурсів).
Система управління підприємством як складова стратегічної архітектури.

Чинники, що визначають стратегічну архітектуру. Основні стейкхолдери
підприємства (зацікавлені особи), їх інтереси і цілі. Погодження цілей
стейкхолдерів та розробка програм дій на майбутнє. Персонал підприємства як
суб’єкт стратегічного процесу. Стратегічне мислення та рівень стратегічної
культури
власників
і
персоналу
підприємства.
Взаємозв’язки
і
взаємозалежності між підприємством і основними гравцями ринку.
Інформаційна база прийняття стратегічних рішень. Управління організаційною
культурою. Формування організаційної культури. Підтримка організаційної
культури. Зміна та розвиток організаційної культури в контексті реалізації
стратегічного процесу. Національні особливості організаційної культури та їх
вплив на досягнення стратегічних цілей підприємства. Організаційне
забезпечення реалізації стратегічного процесу. Стратегічний процес в контексті
основних функцій управління. Суб’єкти управління стратегією. Інструменти
управління стратегією. Алгоритм і етапи створення стратегії.
Управлінський аналіз. Цілі, принципи і методи управлінського аналізу.
Визначення стратегічних ресурсів підприємства.
Конкурентні переваги
підприємства. Підходи до визначення структури управлінського аналізу.
Система McKiency. Ланцюжок цінностей М.Портера. Підхід Омае.
Портфельний аналіз. Поняття, цілі і основні етапи портфельного аналізу.
Методи портфельного аналізу. Матриця БКГ. Матриці McKiency-General
Electric. Чинники привабливості ринку і стратегічного положення бізнесу.
Характеристика конкурентних позицій бизнес-единиц і стадій життєвого циклу
галузі. Матриця Ансоффа. Тривимірна схема Абеля. Діловий комплексний
аналіз.
Стратегічни зміни как фактор розвитку підприємства.
Розвиток
підприємства та управління змінами. Поняття змін в аспекті стратегічного
управління. Етапи процесу змін:розморожування, рух і нове заморожування.
Послідовність заходів для ефективного впровадження змін за підходом
Гарвардської школи бізнесу. Реакції на зміни в організації в процесі
впровадження (заперечення, опір, дослідження та прийняття). Інструменти
поширення змін на підприємстві. Пріоритети при проведенні змін на
підприємстві: налагодження формальної інформативної системи, побудова
організаційної впевненості, зміна символіки , зміна процедур, поширення
політичної підтримки, знешкодження опозиції, посилення гнучкості організації,
створення неформальних осередків прийняття змін, чітке остаточне визначення
позицій, формалізація сприйняття змін(згоди), постійна підтримка консенсусу.
Організайціно-планові заходи із реалізації стратегії: розробка програм,
бюджетів, процедур. Забезпечення переходу від планування до реалізації
стратегічних змін. Політики як закріплення правил поведінки та прийняття
рішень при реалізації стратегії. Поняття та зміст програм. Укладення подвійних
бюджетів (оперативних та стратегічних). Формальне та неформальне
закріплення змінених процедур.
Функції підрозділів при впровадженні стратегічних змін. Сфери
функціонального аналізу: фінанси, управління персоналом, технологія,
логістика, виробництво, маркетинг. Визначення здатностей та компетенцій у

функціональних сферах підприємства. Роль та місце відділу стратегічного
управління в процесі здійснення функціональних перетворень.
Характеристика типів стратегічних змін в організації - перебудова
організації; радикальне перетворення організації; помірне перетворення
організації; звичайне перетворення організації. Основні області стратегічних
змін в організації. Фактори, які впливають на вибір організаційної структури
організації - розмір організації.
Оцінювання
конкурентоспроможності
організації.
Конкурентоспроможність та конкурентні переваги. Аналіз конкурентів.
Використання різних методів аналізу конкурентів: модель п’яти сил
конкуренції (по М. Портеру), визначення конкурентних позицій основних фірм
галузі (карта стратегічних груп). Аналіз конкурентоспроможності цін і витрат
підприємства. Визначення конкурентної позиції фірми за допомогою ключових
чинників успіху (КФУ). Оцінка конкурентоспроможності фірми на основі
методу бенчмаркетинга. Конкурентні стратегії.
Визначення конкурентних переваг підприємства. Основні напрями
досягнення конкурентних переваг. Конкурентні переваги на основі низьких
витрат. Диференціація продукції. Стратегії фокусування, першопроходця і
синергізму. Синергізм. Модель життєвого циклу галузі.
Фактори, які впливають на вибір організаційної структури організації розмір організації; стратегія, яка реалізується організацією; динаміка
зовнішнього середовища; персонал; технологія; географічне розташування
організації. Характеристика етапів вибору організаційної структури. Типи
організаційних структур, їх недоліки і переваги. Складові організаційної
культури і їх характеристика. Формування і зміна організаційної культури.
Труднощі та перешкоди на шляху стратегічних змін. Мобілізація
потенціалу організації для виконання стратегії.
Диверсифікація та інтеграція. Поняття, цілі і мотиви диверсифікації.
Інтеграція і диверсифікація. Види диверсифікації. Основні форми об'єднань.
Управління диверсифицированными підприємствами. Вигоди і витрати
диверсифікації. Вертикальна та горизонтальна інтеграція.
Структура бізнес-плану фінансового оздоровлення підприємства. Зміст
бізнес-плану. Інвестиційне проектування як основа продуктової стратегії.
Бізнес-проект — організаційне оформлення продуктової стратегії. Особливості
стратегічного планування в умовах диверсифікованості виробництва. Основні
елементи теорії диверсифікованості. Сутність і типи корпоративних стратегій
диверсифікованості. Особливості організації процесу стратегічного планування
на диверсифікованих підприємствах. Поняття ризиків у стратегічному
плануванні розвитку підприємств.
Особливості стратегічного планування в умовах диверсифікованості
виробництва. Основні елементи теорії диверсифікованості. Сутність і типи
корпоративних стратегій диверсифікованості. Особливості організації процесу
стратегічного планування на диверсифікованих підприємствах. Поняття ризиків
у стратегічному плануванні розвитку підприємств.
Реалізація стратегії. Розробка системи управління реалізацією стратегії та
політики організації. Використання політичного режиму для досягнення

політичних цілей. Методи й технології стратегічного управління.
Інформаційно-психологічні методи й технології управління. Рефлексивне
управління. Проектування організаційної структури та приведення її у
відповідність до стратегії. Функціональна стратегія. Регіональна структура.
Структура стратегічних господарських підрозділів. Матрична структура.
Розподіл ресурсів і фокусування на стратегічних завданнях. Фінансове
планування та бюджетування. Мережний аналіз. Корпоративна культура та її
роль у реалізації стратегії. Управління корпоративною культурою. Сумісність
стратегії та культури. Зміна культури та комунікація. Системи адміністративної
підтримки. Плани та системи інформаційної підтримки. Системи винагороди та
контролю. Стратегічне лідерство та подолання опору змінам. Стратегічні
альянси: теоретичні та практичні аспекти формування й розвитку. Класифікація
стратегічних альянсів. Життєвий цикл стратегічного альянсу. Зміст процесу
управління функціонуванням стратегічних альянсів. Суть стратегічної
ефективності. Стратегічний контроллинг. Контролінг на підприємстві: зміст і
функції. Стратегічний і оперативний контролінг на підприємстві. Організація
становлення стратегічного менеджменту. Стратегічне лідерство.
Забезпечення стратегічного управління.Організаційне забезпечення
стратегічного управління і внесення змін в організаційні структури управління
(ОСУ.
Фінансово-економічне
механізм
забезпечення
стратегічного
управління.Роль фінансового забезпечення стратегічного управління. Побудова
і реалізація фінансових стратегій підприємства. Поточне і стратегічне
бюджетування. Економічні відносини між окремими підрозділами підприємств
різного типу. Соціально-психологічне забезпечення стратегічного управління
та формування стратегічної поведінки персоналу. Характеристика системи
соціально-психологічного забезпечення стратегічного управління. Аналіз «поля
сил» як основа для подолання опор змінам. Управління змінами і формування
стратегічної поведінки. Система мотивації в стратегічному управлінні.
Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління. Сутність
стратегічної інформації. Інформаційна система стратегічного управління. Облік
і контроль у системі стратегічного управління. Аналіз у системі стратегічного
управління.
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10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ:
лекції, семінарські заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Стратегічний маркетинг
1. КОД: ОК.6
2. РІК НАВЧАННЯ: 1
3. СЕМЕСТР: 2
4. ЛЕКТОР: доц. Яковенко О.І.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні компетентності: здатність проведення досліджень на відповідному
рівні; здатність спілкуватися з представниками різних професійних груп та у
міжнародному контексті; навички використання інформаційно-комунікаційних
технологій для пошуку, оброблення, аналізу інформації з різних джерел та
прийняття рішень; здатність організовувати та мотивувати людей рухатися до
спільної мети, працювати в команді; здатність діяти на основі етичних
міркувань, соціально відповідально і свідомо; вміння виявляти та вирішувати
проблеми, генерувати нові ідеї.
фахові компетентності: вміння обирати та використовувати концепції,
методи та інструментарій менеджменту, у тому числі у відповідності до
міжнародних стандартів; встановлювати критерії, за якими організація визначає
подальший напрямки розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії
та плани; здатність до ефективного використання та розвитку людських
ресурсів в організації; здатність розробляти проекти та управляти ними,

виявляти ініціативу та підприємливість;
психологічні технології роботи з персоналом.

здатність

використовувати

6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Завдання вивчення дисципліни: вивчення визначальних положень
стратегічного маркетингу, методів ефективного застосування результатів
стратегічного аналізу для створення конкурентоспроможних товарів; 2)
засвоєння сутності і змісту маркетингового середовища та його впливу на
стратегічну діяльність підприємства; 3) опанування методики маркетингового
стратегічного аналізу та його інструментів (особливо SWOT-аналізу); 4)
ознайомлення з існуючими різновидами маркетингових стратегій підприємства
та формування системи стратегій підприємства.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати: сутність та основні категорії стратегічного маркетингу,
класифікацію маркетингових стратегій, рівні стратегічного маркетингового
планування, фактори та критерії сегментації, чинники формування
конкурентних переваг вміти: розраховувати ринкову частку, здійснювати
аналіз маркетингового середовища, застосовувати матричні методи вибору
стратегій, розробляти їх у певній стратегічній ситуації проводити
сегментування ринку, побудову позиційної схеми, обґрунтування конкурентних
переваг підприємства на ринку.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: менеджмент, економіка підприємства, планування і
контроль на підприємстві.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Сутність і сфера стратегічного маркетингу Сутність та завдання
стратегічного маркетингу та його місце в системі економічних дисциплін.
Завдання стратегічного маркетингу. Взаємозв’язок принципів управління
економікою і стратегічного маркетингу. Поняття ―життєвий цикл виробу‖.
Стратегічний маркетинг як перша стадія життєвого циклу виробу. Стратегічний
і тактичний маркетинг. Стратегічний маркетинг як перша функція управління.
Класифікація об’єктів стратегічного маркетингу. Місія та цілі в системі
стратегічного маркетингу. Поняття ринкова частка, ―стратегічний
господарський підрозділ‖ та ―портфель бізнесу‖.
Аналіз маркетингового середовища Основні елементи системи
стратегічного маркетингу: ―вхід‖ та ―вихід‖ системи, зовнішнє середовище та
зворотний зв’язок. Фактори макросередовища підприємства. Фактори
мікросередовища підприємства. SWOT-аналіз. Підсистема наукового
супроводу: класифікація методів управління та їх порівняльна характеристика.
Цільова і забезпечуюча підсистема стратегічного маркетингу.
Маркетингова стратегічна сегментація і вибір цільових ринків
Виникнення, сутність і зміст STP-маркетингу. Фактори та критерії сегментації.
Принципи ефективної сегментації. Етапи процесу сегментації ринку.
Сегментація
ринку
товарів
виробничого
призначення.
Стратегії
недиференційованого (масового), диференційованого та концентрованого
маркетингу. Оцінка сегментів у процесі вибору цільових ринків. Маркетингові

стратегії вибору цільового ринку: стратегії односегментної спеціалізації,
товарної спеціалізації, ринкової спеціалізації, селективної спеціалізації та
повного охоплення ринку.
Маркетингові стратегії зростання та диверсифікації Сутність і
класифікація маркетингових стратегій зростання. Маркетингові стратегії
інтенсивного росту: види (стратегії глибокого проникнення на ринок, розвитоку
товару та розвитку ринку), засоби реалізації, приклади застосування.
Маркетингові стратегії інтегративного росту. Пряма та зворотна вертикальна
інтеграція. Горизонтальна інтеграція. Приклади застосування. Маркетингові
стратегії диверсифікації (горизонтальна, концентрична, конголомеративна). Їх
переваги і недоліки.
Маркетингове стратегічне управління портфелем бізнесу підприємства
Стратегічна модель М. Портера. Стратегії концентрації, цінового лідердства та
диференціації, їх переваги і недоліки. Матриця Бостонської консультативної
групи: етапи побудови, переваги і недоліки. Основні види стратегічних
господарських підрозділів матриці Бостонської консультативної групи.
Можливі стратегії щодо кожного з них. Матриця ―Мак-Кінсі – Дженерал
Електрик‖. Етапи побудови. Основні фактори і показники. Основі види
маркетингових стратегій за матрицею ―Мак-Кінсі – Дженерал Електрик‖.
Стратегії диференціації та позиціювання Маркетингові стратегії
диференціації. Товарна диференціація. Сервісна диференціація. Диференціація
персоналу. Іміджева диференціація. Особливості застосування означених
стратегій. Сутність позиціювання. Розробка стратегії позиціювання. Побудова
позиційної схеми. Різновиди стратегій позиціювання. Оцінка ефективності
позиціювання. Помилки при позиціюванні.
Маркетингові конкурентні стратегії Види конкурентних стратегій за А.
Літлом. Види стратегій за М. Портером. Аналіз конкурентного середовища.
Маркетингові стратегії ринкового лідера. Маркетингові стратегії челенджерів.
Маркетингові стратегії послідовників. Маркетингові стратегії нішерів.
Встановлення ефективних взаємовідносин між підприємствами на ринку. Типи
корпоративних взаємовідносин. Відносини між компаніями на глобальному
рівні.
Визначення конкуретних переваг підприємства Визначення понять
―конкуренція‖, ―якість‖, конкурентоспроможність‖, ―конкурентні переваги‖.
Особливості поняття ―конкурентоспроможність‖ стосовно різних об’єктів.
Фактори конкурентоспроможності товарів. Аналіз використання окремих видів
виробничих ресурсів та їх вплив на конкурентоспроможність. Фактори
ресурсозбереження. Вимірювання конкурентоспроможності товару. Методики
оцінки
конкурентоспроможності
підприємств.
Показники
конкурентоспроможності країни. Конкурентні переваги: суть, класифікація,
управління.
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10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ:
лекції, семінарські заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Виробнича практика
1. КОД: ОК.7
2. РІК НАВЧАННЯ: 1
3. СЕМЕСТР: 2
4. ЛЕКТОР: проф Сосновський А.В.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні компетентності: здатність
проведення досліджень
на
відповідному рівні; здатність спілкуватися з представниками різних професійних груп та у міжнародному контексті; навички використання інформаційнокомунікаційних технологій для пошуку, оброблення, аналізу інформації з
різних джерел та прийняття рішень; здатність діяти на основі етичних
міркувань, соціально відповідально і свідомо; вміння виявляти та вирішувати
проблеми, генерувати нові ідеї.
фахові компетентності: вміння обирати та використовувати концепції,
методи та інструментарій менеджменту, у тому числі у відповідності до
міжнародних стандартів; встановлювати критерії, за якими організація визначає
подальший напрямки розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії
та плани; здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного
самоменеджменту; здатність до ефективного використання та розвитку
людських ресурсів в організації; вміння створювати та організовувати
ефективні комунікації в процесі управління; навички формування та
демонстрації лідерських якостей; здатність розробляти проекти та управляти
ними, виявляти ініціативу та підприємливість; здатність використовувати
психологічні технології роботи з персоналом; здатність аналізувати й
структурувати проблеми в діяльності суб’єктів господарювання, ухвалювати
управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації; здатність до
організації, управління
та адміністрування діяльності суб’єктів
господарювання, впровадження організаційних змінам.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:

У результаті проходження практики студенти повинні:
знати: загальний стан та загальні тенденції розвитку галузі у якій працює
дане підприємство; загальну ємність ринків на яких підприємство реалізує свою
продукцію та частку яку воно займає; динаміку реалізації продукції за останній
період та перспективи розвитку; ключових постачальників, споживачів та
конкурентів; основні проблеми, що виникають на підприємстві; організаційну
структуру управління підприємством (організацією) та його підрозділами,
функції та методи системи менеджменту конкретного підприємства; виробничу
структуру, техніку, технологію і організацію виробництва на підприємстві;
динаміку основних техніко – еконо- мічних показників підприємства (організації) на протязі останніх 2-5 років; методи техніко-економічного аналізу
діяльності підприємств, розрахунку економічної ефективності організаційних,
економічних, технічних і управлінських заходів; теорію та основні напрямки
вдосконалення організаційно-економічного механізму виробництва та
господарювання на підприємстві, застосування економіко-математичних
моделей для удосконалення організації та управління виробництвом.
вміти: аналізувати організаційну структуру підприємства та проводити
оцінку прийняття управлінських рішень; проводити техніко-економічний аналіз
роботи підприємства та його підрозділів; визначати ємність ринку та виявляти
фактори, що впливають на обсяг реалізації продукції; проводити оцінку
використання потужності; виявляти невикористанні резерви виробництва та
визначати можливості поліпшення роботи за їх рахунок; проводити
дослідження в області організації і управління виробничими системами,
управління трудовими колективами; аналізувати дані оперативно-виробничого
планування; здійснювати розрахунок (калькулювання) і аналіз собівартості,
визначати взаємозалежність між показниками „витрати - обсяг продукції прибуток‖; розробляти фінансовий план, бюджет, бізнес-план; користуватись
програмними засобами обробки інформації; здійснювати економічний аналіз
господарської діяльності підприємства та його підрозділів; виявляти резерви
виробництва; розробляти заходи щодо забезпечення режиму економії,
підвищення рентабельності виробництва, конкурентоспроможності продукції,
продуктивності праці, зменшення витрат на виробництво і реалізацію
продукції, усунення втрат та непродуктивних витрат, а також виявляти
можливості додаткового випуску продукції; визначати економічну
ефективність організації праці та виробницва, впровадження нової техніки і
технології, раціоналізаторських пропозицій та винаходів; брати участь у
розгляданні розроблених виробничо-господарських планів, проведенні робіт з
ресурсозберігання, у впровадженні, вдосконаленні внутрішньогосподарського
розрахунку, удосконаленні прогресивних форм організації праці та управління,
а також планової та облікової форм; удосконаленні прогресивних форм
організації праці та управління, а також планової та облікової документації.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Еконмічне управління діяльністю
гоподарювання, Управління проекткми і ризиками.
8. ЗМІСТ КУРСУ:

субєктів

Під час проходження виробничої практики для магістрів, студенти
практиканти повинні ознайомитися зі статутом підприємства, нормативно –
правовими документами, що регламентують діяльність підприємства, формою
власності, видами діяльності, організаційною структурою, посадовими
інструкціями, розподілом обов’язків між працівниками, специфікою діяльності
різних служб та відділків підприємства, фінансовою звітністю, результатами
господарської діяльності підприємства та робити висновки щодо діяльності
підприємства. Особливу увагу студенти повинні приділити аналізу та вивченню
інформаційних матеріалів, пов’язаних із виконанням індивідуального завдання.
Виробнича практика для магістрів є першим етапом підготовки та збору
матеріалів для написання студентами кваліфікаційної роботи магістра, на якому
вони повинні визначитися з напрямом та об’єктом її дослідження.
За підсумками проходження виробничої практики магістрів, студенти
повинні виконати, оформити та здати на кафедру управління підприємницькою
та туристичною діяльністю звіт з проходження практики, який є
результативною формою практики.
8.
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10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ:
лекція, практичні, самостійна робота
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Науково-дослідна практика з підготовкою кваліфікаційної роботи
1. КОД: ОК. 8

2. РІК НАВЧАННЯ: 2
3. СЕМЕСТР: 3
4. ЛЕКТОР: проф Сосновський А.В.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні компетентності: здатність
проведення досліджень
на
відповідному рівні; здатність спілкуватися з представниками різних професійних груп та у міжнародному контексті; навички використання інформаційнокомунікаційних технологій для пошуку, оброблення, аналізу інформації з
різних джерел та прийняття рішень; здатність діяти на основі етичних
міркувань, соціально відповідально і свідомо; вміння виявляти та вирішувати
проблеми, генерувати нові ідеї.
фахові компетентності: вміння обирати та використовувати концепції,
методи та інструментарій менеджменту, у тому числі у відповідності до
міжнародних стандартів; встановлювати критерії, за якими організація визначає
подальший напрямки розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії
та плани; здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного
самоменеджменту; здатність до ефективного використання та розвитку
людських ресурсів в організації; вміння створювати та організовувати
ефективні комунікації в процесі управління; навички формування та
демонстрації лідерських якостей; здатність розробляти проекти та управляти
ними, виявляти ініціативу та підприємливість; здатність використовувати
психологічні технології роботи з персоналом; здатність аналізувати й
структурувати проблеми в діяльності суб’єктів господарювання, ухвалювати
управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації; здатність до
організації, управління
та адміністрування діяльності суб’єктів
господарювання, впровадження організаційних змінам.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
У результаті проходження практики студенти повинні:
Знати: сутність та особливості методології наукового дослідження;
основні принципи роботи з емпіричною базою дослідження; методи наукових
досліджень; види інформаційного забезпечення та використанні джерел інформації у науково-дослідній роботі; наукознавчі та методологічні основи
наукових досліджень; особливості організації науково-дослідної роботи;
вимоги до оформлення результатів науково-дослідної роботи; етичні та правові
основи наукової діяльності тощо.
Вміти: застосовувати понятійний апарат методології наукових
досліджень; відбирати та аналізувати необхідну інформацію; формулювати
мету, завдання та гіпотезу наукового дослідження; планувати та проводити
емпіричні дослідження; порівнювати отримані результати дослідження із
теоретичними обґрунтуванням проблеми; формулювати висновки наукового
дослідження; оприлюднювати та упроваджувати результати науково-дослідної
практики; складати звіти та доповіді тощо.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Методика наукового дослідження, економіка
підприємства тощо.
8. ЗМІСТ КУРСУ:

Зміст науково-дослідної практики визначається загальною концепцією
магістерської підготовки. Він включа є в себе освітньо-виховну, освітньопізнавальну, практичну і дослідницьку діяльність магістрантів і передбачає
системне бачення проблеми по темі кваліфікаційної роботи, а також
формування
необхідних
дослідницьких
компетенцій
майбутнього
консультанта-дорадника, методиста, викладача. Під час науково-дослідної
практики магістри беруть участь у різних видах наукової, науково-педагогічної
або організаційної роботи базових ВНЗ або лабораторій НДІ. При цьому
магістри: вивчають головні наукові завдання за напрямом робіт ВНЗ або
лабораторій; інноваційні підходи, які реалізуються у практичній діяльності;
відпрацьовують практичні навички з творчої реалізації поставлених завдань
дослідження; практично оволодівають методами досліджень; реалізують на
практиці творчий підхід до методів дослідження; опрацьовують результати
дослідження НДР, проводять їх аналіз та інтер-претацію; здійснюють
практичну перевірку своєї готовності до інноваційної діяльності у галузі освіти
і науки; здійснюють систематизацію теоретичних знань для якісного виконання
поставленої у темі випускної роботи науково-практичної задачі освітнього
ступеню, вивчають і узагальнюють літературні джерел за темою випускної
роботи освітнього ступеню - «магістр»; виконують індивідуальні науковопрактичні завдання, критично осмислюють теоретичну базу з метою якісного
виконання випускної кваліфікаційної роботи та її захисту; здійснюють
підготовку наукової статті (тез) до друку; готують доповіді і виступи до
методичних семінарів і науково- практичних конференцій тощо. 9.
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7. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень : навч. посібник /
В.В.Ковальчук. – К. : Видавничий Дім ―Слово‖, 2009. – 240 с. 8. Ковальчук В.
В., Моїсєєв Л. М. Основи наукових досліджень: навч.
7. посібник / В. В. Ковальчук, Л. М. Моїсєєв. – К. : ВД «Професіонал», 2004. –
208 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ:
лекція, практичні, самостійна робота
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська

12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)

Вибіркові компоненти*
Управління фінансово-економічною діяльністю, трудовими ресурсами
ізмістом робіт
1. КОД: В.Б.1.1
2. РІК НАВЧАННЯ:1
3. СЕМЕСТР:1
4. ЛЕКТОР: проф. Меркулов М.М.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні компетентності: здатність спілкуватися з представниками
різних професійних груп та у міжнародному контексті; навички використання
інформаційно-комунікаційних технологій для пошуку, оброблення, аналізу
інформації з різних джерел та прийняття рішень;здатність організовувати та
мотивувати людей рухатися до спільної мети, працювати в команді; здатність
діяти на основі етичних міркувань, соціально відповідально і свідомо; вміння
виявляти та вирішувати проблеми, генерувати нові ідеї.
фахові компетентності: вміння обирати та використовувати концепції,
методи та інструментарій менеджменту, у тому числі у відповідності до
міжнародних стандартів; встановлювати критерії, за якими організація визначає
подальший напрямки розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії
та плани;
здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного
самоменеджменту; здатність до ефективного використання та розвитку
людських ресурсів в організації; вміння створювати та організовувати
ефективні комунікації в процесі управління; здатність використовувати
психологічні технології роботи з персоналом; здатність аналізувати й
структурувати проблеми в діяльності суб’єктів господарювання, ухвалювати
управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації; здатність до
організації, управління
та адміністрування діяльності суб’єктів
господарювання, впровадження організаційних змінам.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Завдання дисципліни:
ознайомлення магістрантів з механізмами,
технологіями та критеріями прийняття управлінських рішень щодо фінансовоекономічної діяльності навчального закладу та його ресурсів, із особливостями
кошторисного фінансування навчальних закладів;навчити складати проекти
кошторисів: розгляд їх і затвердження; внесення змін до кошторисів;
ознайомити з нормативно-правовими засадами надання освітніх послуг та
надання платних освітніх та інших послуг вищими навчальними закладами;
розвинути у магістрантів навички вивчення потреб навчального закладу у
ресурсах та можливостей їх задоволення у ринкових умовах;висвітлити
можливості закладів освіти щодо диверсифікації їх фінансового забезпечення;
*

До інформаційного пакету включаються вибіркові компоненти лише за вибором факультету.

систематизувати знання щодо сутності планування як основної функції
управління ЗО; принципів, методів та особливостей планування діяльності
освітньої організації як умови її ефективного розвитку;побудови «дерева цілей»
як елемента планування діяльності ЗО; специфіки планування діяльності
структурних підрозділів ЗО; сформувати вміння використовувати сучасні
методи планування діяльності ЗО на основі розроблених принципів визначати
цілі діяльності ЗО як основи його розвитку; розробляти алгоритми здійснення
експертного оцінювання діяльності ЗО за попередній період; розробляти плани
роботи структурних підрозділів ЗО.
У результаті вивчення модуля студент повинен
знати: теоретичні та практичні засади фінансово-економічної діяльності
закладу освіти; законодавчу та нормативно-правову базу організації фінансовоекономічної діяльності закладу освіти; механізми та технології планування,
управління та використання фінансових ресурсів закладу освіти; організаційноекономічну модель фінансового забезпечення закладу освіти; особливості
діяльності закладу освіти у ринкових умовах; сутність планування як основної
функції управління ЗО; принципи, методи та особливості планування
діяльності освітньої організації; специфіку планування діяльності структурних
підрозділів ЗО; специфіку організації і управління роботою педагогічних
колективів.
вміти: використовувати різноманітні форми фінансового забезпечення
закладу освіти; планувати, управляти та використовувати фінансові ресурси
закладу освіти; складати та аналізувати кошторис та його можливості для
забезпечення діяльності закладу освіти; проводити оцінку ефективності
управління ресурсами закладу освіти; залучати позабюджетні ресурси,
використовуючи знання з фандрайзингу; управляти залученими та власними
ресурсами, оптимізувати їхню структуру; здійснювати дієвий контроль за
фінансово-економічною діяльністю закладу освіти; використовувати сучасні
методи планування діяльності ЗО на основі розроблених принципів; визначати
цілі діяльності ЗО як основи його розвитку;
розробляти алгоритми здійснення експертного оцінювання діяльності ЗО
за попередній період;
розробляти плани роботи структурних підрозділів ЗО.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: менеджмент, інвестування, бухгалтерський облік,
економічний аналіз, проектний аналіз.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Механізм,
технології
та
критерії
прийняття
управлінських
рішень з питань фінансово-економічної діяльності закладу освіти
Визначення понять «рішення» та «управлінське рішення». Класифікація
управлінських рішень. Вимоги до управлінського рішення. Методи прийняття
рішень. Вимоги до управлінського рішення з питань фінансово-економічної
діяльності. Процедура прийняття управлінського рішення. Вимоги до
технології прийняття рішень. Ієрархія в прийнятті рішень, особливості
діяльності цільових між функціональних груп. Механізм прийняття
управлінських рішень.

Бухгалтерський облік в закладах освіти. Кошторис закладу освіти - основні
поняття та складові
Організація бухгалтерського обліку в закладах освіти: характеристика
діяльності закладів освіти та правові засади їх діяльності; правила та механізми
фінансування закладів освіти; організація бухгалтерського обліку в закладах
освіти. План рахунків закладів освіти та його структура.
Кошторис закладу освіти: поняття про кошторис. Види кошторисів. Власні
кошти закладів освіти, їх склад та призначення. Завдання обліку коштів
спеціального фонду: сум за дорученнями, депозитних сум та інших бюджетних
надходжень. Складання проектів кошторисів: розгляд і затвердження
кошторисів; внесення змін до кошторисів.
Управління
фінансами
закладу
освіти.
Організаційна
побудова бухгалтерії та вимоги до її працівників
Функціональна структура навчального закладу: керівники, спеціалісти,
педагогічні працівники, допоміжний та навчально-допоміжний персонал.
Основні принципи адміністративного управління: розподіл праці, авторитет,
дисципліна, єдність керівництва та управління, підпорядкування особистих
інтересів загальному благу, винагорода, ієрархія, централізація, порядок,
справедливість, стабільність кадрів, ініціатива, дотримання етичних норм.
Управління фінансами загальноосвітнього навчального закладу. Типові
штатні нормативи.
Структура керівництва загальноосвітнім навчальним закладом: лінійний,
функціональний і змішаний типи структури керівництва в закладах освіти.
Організаційна побудова бухгалтерії як окремої ділянки навчального
закладу. Вимоги до головного бухгалтера навчального закладу.
Облік розрахунків з оплати праці
Економічна сутність заробітної плати в закладах освіти та завдання обліку.
Класифікація працівників. Облік чисельності працівників та використання
робочого часу. Форми оплати праці в закладах освіти. Синтетичний і
аналітичний облік розрахунків з оплати праці.
Порядок використання та обліку коштів спеціального фонду: власні кошти
закладу освіти, їх склад та призначення. Завдання обліку коштів спеціального
фонду; облік спеціальних кошті; облік сум за дорученнями; облік інших
власних надходжень.
Механізми та технології розпорядження майном закладу освіти
Характеристика, класифікація та оцінка основних засобів закладів освіти.
Завдання обліку основних засобів навчальних закладів.
Облік наявності та надходження основних засобів: безоплатне отримання
основних засобів; оприбуткування виявлених під час інвентаризації залишків.
Облік зносу та ремонту основних засобів. Облік вибуття основних засобів.
Звітність навчальних закладів: поняття про звітність закладу; види
звітності; порядок складання балансу.
Надання плат платних освітніх послуг закладами освіти в умовах ринкової
економіки
Поняття освітньої послуги. Перелік освітніх та інших послуг, які можуть
надаватися навчальними закладами. Вартість освітньої послуги. Калькуляція

ціни освітньої послуги. Надання платних освітніх послуг навчальними
закладами в умовах ринкової економіки. Нормативно-правові засади надання
освітніх послуг. Надання платних освітніх послуг ВНЗ.
Повноваження керівника щодо управління позабюджетними ресурсами
навчального закладу. Складові позабюджетних ресурсів. Правила та напрямки
використання позабюджетних коштів. Контроль та відповідальність за
використанням позабюджетних коштів. Благодійний фонд - як додаткове
джерело фінансування закладу освіти.
Фандрайзинг - методика залучення додаткових коштів
Поняття фандрайзингу, історія виникнення. Основні категорії: об’єкт,
суб’єкт, завдання фандрайзингової діяльності. Донори та способи взаємодії з
ними. Форми та інструменти фандрайзингу. Правила успішного фандрайзингу.
Перспективи розвитку фандрайзингу в Україні.
Приклади застосування методики залучення позабюджетних коштів в
різних типах навчальних закладів. Меценацтво і спонсорство в системі освіти.
Благодійні фонди і міжнародні донорські організації. Український та світовий
досвід фандрайзингу.
Сутність, особливості, принципи та сучасні методи планування діяльності
освітньої організації
Сутність планування та його особливості в сучасних умовах. Принципи
планування. Сучасні методи планування. Класифікація видів планування. Нові
підходи до планування діяльності ЗНЗ: планування за результатами, стратегічне
планування, проектно-цільове планування.
Класифікація цілей діяльності організації. Визначення проблеми, над
вирішенням якої працює організація. Побудова «дерева цілей» освітньої
організації. Визначення науко-методичної проблеми ЗНЗ. Побудова «дерева
цілей» ЗНЗ.
Система планування діяльності ЗО та його структурних підрозділів
Вимоги до планування роботи ЗОЗ. Перспективне планування. Річний план
роботи ЗОЗ. Оперативне планування. Планування науково-методичної роботи
ЗОЗ. Планування виховної роботи ЗОЗ. Планування діяльності структурних
підрозділів закладу освіти. Сучасні підходи до планування діяльності ЗОЗ.
Планування діяльності ЗО та його структурних підрозділів
Планування роботи закладу як одна з функцій управління. Стратегічне
планування. Концептуальні та технологічні засади стратегічного планування.
Структура стратегічного планування діяльності закладу Особливості змісту
програми розвитку закладу та перспективного плану роботи в умовах
реформування освіти. Річне планування. Зміст та види річного планування.
Структура річного плану роботи закладу Розроблення річного плану на основі
інформаційно-комунікаційних технологій. Технологія підготовки та схвалення
річного плану.
Кадрова політика ЗО
Поняття і значення сучасної кадрової політики. Стратегії управління
персоналом підприємства. Зміст кадрової політики на різних етапах життєвого
циклу навчального закладу. Нормативно-правове забезпечення кадрової
роботи. Організація роботи кадрової служби навчального закладу. Кадровий

потенціал навчального закладу. Розрахунок якісної та кількісної потреби в
персоналі НЗ. Підбір та адоптація працівників. Атестація педагогічних
працівників. Оцінка якості роботи педагогічних працівників та керівників НЗ.
Напрями та шляхи підвищення ефективності кадрового потенціалу навчального
закладу Діловодство в роботі кадрової служби підприємства.
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10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ:
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Правові аспекти управління закладом освіти
1. КОД: В.Б.1.2
2. РІК НАВЧАННЯ:1
3. СЕМЕСТР:1
4. ЛЕКТОР: проф. Кічук Я.В.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:

загальні компетентності: здатність спілкуватися з представниками
різних професійних груп та у міжнародному контексті;
фахові компетентності: вміння створювати та організовувати ефективні
комунікації в процесі управління; здатність аналізувати й структурувати
проблеми в діяльності суб’єктів господарювання, ухвалювати управлінські
рішення та забезпечувати умови їх реалізації; здатність до організації,
управління
та адміністрування діяльності суб’єктів господарювання,
впровадження організаційних змінам.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Завдання дисципліни:
опанувати конституційні засади правового
регулювання освітньої діяльності в Україні; засвоїти ознаки та складові права
на освіту, гарантії права на освіту, принципи освітнього права; сформувати
знання щодо характеру і особливостей правовідносин в галузі освіти, джерел
освітнього права; набути знань про правовий статус закладу освіти, державні
гарантії його діяльності і державну регламентацію; засвоїти правовий статус
педагогічних і науково-педагогічних працівників, державні гарантії
працівникам освіти, механізм їх соціального захисту; сформувати знання про
правовий статус здобувачів освіти, їх соціальний захист, права і обов'язки від
вступу до закінчення закладу освіти; набути знань і умінь використання
документів нормативно-правового регулювання навчально-виховного процесу.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:
конституційні засади правового регулювання освітньої діяльності в Україні;
характер і особливості правовідносин в галузі освіти; джерела освітнього права;
механізм державного регулювання діяльності навчального закладу; систему
нормативних документів сфери освіти, їх призначення, зміст, структуру,
відповідальність навчального закладу за дотримання вимог нормативноправових документів; зміст, структуру, гарантії, що встановлені законодавчими
та нормативними актами системи праці та соціального захисту і визначають
правовий статус педагогічних і науково-педагогічних працівників; нормативноправові акти, що визначають правовий статус здобувачів освіти, їх соціальний
захист, права і обов'язки від вступу до закінчення навчального закладу;
призначення, зміст документів нормативно-правового регулювання навчальновиховного процесу;
вміти: здійснювати розроблення проекту установчих документів закладу;
визначати склад і повноваження робочих та дорадчих органів для вирішення
основних питань діяльності закладу; розробляти правила внутрішнього
трудового розпорядку (режим роботи закладу); здійснювати заходи з
дотримання в закладі законності і правил внутрішнього розпорядку;
організовувати розроблення заходів з управління персоналом в межах
підписання колективного договору; визначати структуру і зміст колективного
договору; за погодженням з Радою закладу укладати трудові угоди або
контракти з працівниками ЗО; представляти інтереси працівників при
розробленні колективного договору; формувати посадові інструкції на основі
професійних стандартів (кваліфікаційних характеристик) з врахуванням
особливостей організаційної структури ЗО і його корпоративної культури;
складати етичні кодекси працівників навчального закладу; аналізувати

діяльність ЗО на основі моніторингу дотримання установою нормативноправових актів системи праці та соціального захисту; здійснювати моніторинг
діяльності педагогічного, науково-педагогічного персоналу щодо виконання
обов'язків, що передбачені посадовими інструкціями; приймати рішення з усіх
питань управління навчально-виховною діяльністю закладу за винятком тих,
які законодавством віднесені до компетенції міністерства, загальних зборів
(конференції) колективу, ради навчального закладу; здійснювати організацію
навчально-виховного процесу; використовувати положення нормативноправових актів для планування навчально-виховного процесу; обґрунтовувати
рішення щодо формування контингенту осіб, які навчаються у закладі,
відрахування та поновлення їх на навчання; забезпечувати умови щодо
здійснювання прав здобувачів освіти з урахуванням особливостей здобуття
освіти в ЗО різних видів і типів, рівнів освіти; створювати умови для
безумовного виконання обов'язків здобувачами освіти; сприяти розвитку
студентського (учнівського) самоврядування і залученню студентів (учнів) до
управління ЗО.
ПРЕРЕКВІЗИТ: основи права, господарськє законодавство, трудове
законодавсто, менеджмент, педагогіка та психологія.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Освіта як соціальний інститут. Право на освіту та його гарантії
Освіта як соціальний інститут. Освіта як система засобів здобуття змісту
(навчальні заклади, наукові установи, органи управління освітою, інструменти
державної освітньої політики).
Освіта як процес здобуття компетенцій (діяльність викладання і учіння).
Освіта як результат для особистості, для суспільства, людства в цілому.
Конституційні засади правового регулювання освітньої діяльності в
Україні. Право на освіту в системі прав людини. Ознаки та складові права на
освіту. Гарантії права на освіту: економічні, політично-організаційні, юридичні.
Принципи освітнього права: доступність, обов'язковість, безоплатність,
конкурсність, рівність, вільність, соціальний захист. Загально-правові
принципи: гуманізм, демократизм, світкість, плюралізм, пріоритетність
загально-людських духовних цінностей, повага до фундаментальних прав
людини та громадянина, соціальної справедливості, законності, науковості,
гласності та прозорості.
Напрями удосконалення правових механізмів конституційного права на
освіту і освітню діяльність.
Система джерел освітнього права, його завдання. Суб'єкти суспільних
освітніх правовідносин.
Поняття та явища освітнього права та освітянського законодавства.
Галузь освітнього законодавства як сукупність нормативно-правових актів, що
регулюють суспільні відносини у сфері освіти. Правовідносини в галузі освіти
як
предмет
освітнього
права:
конституційно-правові,
адміністративні,соціального забезпечення учасників освітнього процесу,
трудові, цивільно-правові відносини щодо надання освітніх послуг, відносини з
приводу авторських та суміжних прав ; відносини, що врегульовані сімейним
правом, фінансові відносини, господарські відносини, податкові, бюджетні,

земельні, тощо. Характеристика структури освітньої галузі права відповідно до
Класифікатора законодавства України (розділ галузь права «220. 000. 000.
Освіта».)
Суб'єкти суспільних освітніх правовідносин в Україні, що визначені
законами «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту».
Суб'єкти громадсько-державного управління освітою: органи державної
виконавчої влади та органи місцевого самоврядування; органи самоуправління;
ради навчального закладу, батьківські комітети, наглядові ради, піклувальні,
інші суб'єкти (здійснення громадського контролю за організацією харчування,
охороною здоров'я, праці).
Система джерел освітнього права України. Законодавча основа
правового регулювання відносин у сфері освіти: Конституція України та
рішення Конституційного суду України, сукупність загальних (базових) і
спеціальних законів у сфері освіти, непрофільні закони регулювання освітньої
діяльності, підзаконні нормативно-правові акти (укази Президента України,
постанови КМ України, накази, постанови МОНМС).
Міжнародні нормативно-правові акти: Загальна декларація прав людини
(1948), Міжнародний пакт про громадські та політичні права (1966),
Міжнародно-правові акти універсального характеру, що прийняті відповідно
ООН, ЮНЕСКО, МОП та ін.; Болонська декларація, Європейська конвенція
про еквівалентність дипломів, тощо.
Правовий статус закладу освітита його складові.
Заклад освіти як центральна складова освітньої системи України.
Державні гарантії діяльності навчального закладу. Типологія навчальних
закладів та їх класифікаційні ознаки: дошкільні навчальні заклади, загальноосвітні навчальні заклади, вищі навчальні заклади. Загальні умови і особливості
створення навчальних закладів різних видів і типів, форм власності, їх
реорганізація і ліквідація. Організаційно- правові форми навчальних закладів:
державної, комунальної, приватної форм власності.
Навчальний заклад як юридична особа: права, обов'язки, завдання,
напрями діяльності. Публічно-правовий статус навчальних закладів. Державна
регламентація діяльності навчальних закладів. Ліцензування освітньої
діяльності,
атестація,
акредитація
закладів,
напрямів
підготовки,
спеціальностей, стандартизація освіти, державне освітнє замовлення,
національна рамка кваліфікацій.
Правовий статус педагогічних і науково-педагогічних працівників освіти.
Основні права та обов'язки.
Категорії працівників освіти у відповідності до ст. 54 ЗУ ―Про освіту.‖
Вимоги до претендентів на статус педагога. Права і обов'язки педагогічних
працівників. Державні гарантії працівникам освіти. Порядок прийняття на
роботу педагогів. Поняття, сторони та зміст трудового договору. Порядок
укладання та форма трудового договору. Види трудових договорів. Підстави та
порядок припинення трудового договору (контракту). Конкурсний відбір
науково-педагогічних працівників. Вимоги до конкурсного відбору. Атестація
педагогічних працівників, порядок її здійснення. Соціальний захист
працівників освіти.

Правовий статус здобувачів освіти. Нормативно-правове регулювання
процедури зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень (ЗНО)
та правовідносини з прийому до навчальних закладів.
Правовий статус здобувача освіти. Права здобувачів освіти. Загальні
обов'язки здобувачів освіти. Соціальний захист здобувачів освіти. Напрями
розвитку конституційного права громадян на освіту в Україні. Сутність ЗНО як
інструменту забезпечення реалізації конституційних прав громадян на рівний
доступ до освіти, здійснення контролю за дотриманням Державного стандарту
загальної середньої освіти, як аналізу стану системи освіти і прогнозування ії
розвитку. ЗНО та підсумкова атестація. Принципи ЗНО. Право на проходження
ЗНО. Спрямування політики ЗНО.
Статус українського центру оцінювання якості освіти. СтадіЇ та
процедури ЗНО. Правові відносини щодо вступу до вищого навчального
закладу. Матеріально-правові інститути умов прийому до ЗВО. Стадії вступної
компанії та процесуально-правові інститути Умов прийому до ЗВО. Статус
приймальної комісії як робочого органу навчального закладу.
Нормативно-правове регулювання навчально-виховного процесу та
педагогічних відносин.
Поняття «педагогічні правовідносини». Зміст освіти як об'єкт педагогічних
відносин. Нормативна і вибіркова частини навчання. Освітні стандарти як
система вимог, норм, документів, що визначають зміст освіти,обсяг і рівень
освітньої й фахової підготовки та нормативний термін навчання. Структура
державного стандарту вищої освіти: державна компонента, галузева
компонента, компонента ЗВО. Механізм забезпечення якості освіти як
збалансованої відповідності міжнародним вимогам, державним стандартам,
суспільним потребам, особистісним цілям.
Академічні свободи учасників освітніх правовідносин. Суб'єкти академічної
свободи: навчальні заклади, педагогічні (науково-педагогічні) працівники,
здобувачі освіти. Об'єкти академічної свободи: зміст навчання; обставини
освітнього процесу, (академічні свободи ЗВО), об'єкти академічної свободи
науково-педагогічного працівника і здобувача вищої освіти. Пізнавальна
самостійність здобувачів вищої освіти.
Напрямки удосконалення нормативно-правового регулювання навчальновиховного процесу та педагогічних відносин.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Боголіб Т.М. Принципи управління вузом: Монографія / Т.М. Боголіб. К.: Т-во ―Знання", КОО, 2004. - 204 с
2. Валєєв Р.Г. Освітнє право в Україні: навчальний посібник / Р.Г. Валєєв. Луганськ: Елтон-2, 2011. - 287 с.
3. Вища освіта і Болонський процес: Навчальний посібник для студентів
вищих закладів освіти / М. Ф. Дмитриченко [та ін.]. - К.: Знання України,
2007. - 440 с.
4. Горбунова Л.М., Степко М.Ф. Вища освіта в Україні. Нормативноправове регулювання. Нормативний збірник. - К.: ФОРУМ, 2009, у двох
томах. С. 369—386.

5. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р.№ 436-IV//Офіційний
вісник України. - 2003.- № 11. - Ст. 462.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ:
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Управілння інформаційними зв’язками і соціально-педагогічними
проектами
1. КОД: В.Б.1.3
2. РІК НАВЧАННЯ:1
3. СЕМЕСТР:1
4. ЛЕКТОР: доц. Мізюк В.А.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні компетентності: навички використання інформаційнокомунікаційних технологій для пошуку, оброблення, аналізу інформації з
різних джерел та прийняття рішень;
фахові компетентності: вміння створювати та організовувати ефективні
комунікації в процесі управління; здатність аналізувати й структурувати
проблеми в діяльності суб’єктів господарювання, ухвалювати управлінські
рішення та забезпечувати умови їх реалізації; здатність до організації,
управління
та адміністрування діяльності суб’єктів господарювання,
впровадження організаційних змінам.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Завданнями вивчення дисципліни є: вивчення сутності зовнішніх та
внутрішніх інформаційних зв’язків ЗО; набуття вмінь використовувати
інформаційно-аналітичні технології у виробничих умовах; опанування
теоретично-методичними основами соціально-педагогічного проектування;
відпрацювання навичок розробки соціально-педагогічних проектів, програм.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати: основні завдання, принципи інформаційно-комунікаційного
менеджменту; методи та засоби реалізації інформаційнокомунікативних
процесів в установі; основи застосування ІКТ під час здійснення інформаційних
зв’язків, інструменти їх реалізації; понятійний апарат соціально-педагогічного
проектування; сучасні моделі та технології проектування, моніторингу, оцінки
та управління проектами; правила написання проектів для представлення їх
вітчизняним та міжнародним фондам;
вміти: аналізувати інформаційні потреби зацікавлених осіб у зовнішніх
та внутрішніх інформаційних зв’язках; організовувати інформаційну підтримку
основної діяльності організації; здійснювати аналітико-синтетичну обробку
інформації; здійснювати вибір раціональних форм комунікацій, техніки та
інформаційних технологій, а також характеристик інформаційних ресурсів,
необхідних для досягнення цілей організації; розв’язувати задачі планування,
керівництва, контролю та організації документного забезпечення управління
організацією за певними цільовими критеріями для підтримки узгоджених
організаційно-інформаційних дій членів організації; організовувати колективну

роботу з документами з використанням сучасних комп’ютерних засобів;
розробляти власні проекти різного типу та апробувати ідеї на практиці.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: основи права, організаційне проектування,
бухгалтерський облік, менеджмент, бухгалтерський облік.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Інформаційні зв’язки як складова адміністративної системи та елементи
процесу управління. Аналіз потреб заінтересованих осіб у зовнішніх і
внутрішніх інформаційних зв’язках. Вимоги до комунікацій. Технології
передачі інформації. Методи і засоби збирання, обробки, зберігання, пошуку і
поширення інформації. Доступ до інформації (документів) та організація їх
використання. Організаційно-технічні і режимні заходи інформаційної безпеки
держави та установи. Організація колективної роботи з документами.
Дотримання в закладі службової і державної таємниці. Опис поширюваної
інформації. Управління соціально-педагогічними проектами у навчальних
закладах. Управління соціально-педагогічними проектами як науковий
феномен. Правові та організаційнопсихологічні механізми управління
соціально-педагогічними проектами. Організаційні і психологічні механізми
управління проектною командою. Технологія розробки соціально-педагогічних
проектів. «Управління часом» проекту.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1.Горбаченко Т. Г. Аналітико-синтетична переробка документальної інформації
: [навч. посіб.]. – К. : Ун-т Україна, 2005. – 236 с.
2. Домарєв В. В. Організація захисту інформації на об’єктах державної та
підприємницької діяльності: навч. посіб. / В. В. Домарєв, С. О. Скворцов. – К. :
Вид-во Європ. ун-ту, 2006. – 102 с.
3. Мармаза О. І. Проектний підхід до управління навчальним закладом. (Серія
«Б-ка журн. «Управління школою»; Вип. 12). X.: Вид. група «Основа», 2003. –
80 с.
4. Тарасюк Г. М. Управління проектами: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Г. М.
Тарасюк. – К. : Каравела, 2006. – 320 с.
5. Хаджирадєва С. К. Основи управління соціально-педагогічними проектами:
навч. посіб. / С. К. Хаджирадєва, М. М. Барбан. – Одеса : ТОВ «Лерадрук»,
2011. – 197 с.
6. Хаджирадєва С. К. Сакалюк О. О.. Професійно-мовленнєва комунікація
сучасного керівника: навч. посіб. – О. : СВД М. П. Черкасов, 2008. – 112 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ:
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Сучасні моделі освіти та технології впровадження інновацій
1. КОД: ВБ 1.4.
2. РІК НАВЧАННЯ: 1

3. СЕМЕСТР: 1
4. ЛЕКТОР: проф. Рашидов С.Ф.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні компетентності: здатність
проведення досліджень
на
відповідному рівні; здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально
відповідально і свідомо; вміння виявляти та вирішувати проблеми, генерувати
нові ідеї.
фахові компетентності: встановлювати критерії, за якими організація
визначає подальший напрямки розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні
стратегії та плани; здатність розробляти проекти та управляти ними, виявляти
ініціативу та підприємливість; здатність використовувати психологічні
технології роботи з персоналом; здатність аналізувати й структурувати
проблеми в діяльності суб’єктів господарювання, ухвалювати управлінські
рішення та забезпечувати умови їх реалізації; здатність до організації,
управління
та адміністрування діяльності суб’єктів господарювання,
впровадження організаційних змінам.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Основними завданнями вивчення є поглиблення знань про принципи,
способи, методи, типи, стилі управлінської діяльності менеджера;
ознайомлення із стратегією та тактикою управління організацією та власним
професійним вдосконаленням; розвиток потреби займатися управлінською
діяльністю і усвідомлення її професійної та соціальної значущості; вироблення
самодисципліни, організованості, навичок планомірної систематичної роботи;
вироблення індивідуального стилю управлінської діяльності; ознайомити з
технікою управлінської діяльності в різних закладах освіти; формування
уявлень про основні методи управлінських процесів та механізмів, причиннонаслідкового аналізу в управлінській діяльності; розуміння природи та
особливостей управлінської праці керівника закладу освіти; усвідомлення
сучасної системи управлінської практики, основних поглядів, ідей в управлінні
та їх реалізації.
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
знати: сутність, принципи і функції менеджменту освіти; особливості
розробки та управління закладами системи освіти; принципи та функції
менеджменту освіти; законодавчо-правову базу, що регулює діяльність на всіх
рівнях управління в навчальних закладах; основні умови здійснення діяльності
в управлінні закладами освіти; сутність, основні положення базових
директивних і нормативних документів, що регламентують діяльність органів
управління освітою; основні типи навчальних закладів, що дають середню
освіту, їх ознаки; поняття "освітній заклад нового типу", "освітній заклад нової
формації"; особливості створення та функціонування ліцеїв, гімназій,
колегіумів, навчально-виховних комплексів, приватних шкіл тощо; специфіку
управління середнім загальноосвітнім навчально-виховним закладом нового
типу; вимоги до діяльності закладів вищої освіти нових типів; нормативноу
базу створення та функціонування навчально-виховного закладу; визначення
змісту навчальної діяльності закладу освіти; особливості діяльності
дошкільних, позашкільних та професійно-технічних закладів освіти,

особливості техніки управлінської діяльності керівника закладу освіти;
різновид методів комунікацій у діяльності науково-педагогічного колективу.
вміти: формулювати мету та основні завдання управління закладами
освіти; аналізувати та впорядковувати становище з управління персоналом в
закладах освіти; застосовувати менеджерські методи; визначати рівень
спрямованості особистості на управління освітніми закладами; визначати
концептуальні засади діяльності закладу та закладів освіти; здійснювати
практичну управлінську діяльність на основі впровадження інноваційних
управлінських методик в умовах спільної діяльності науково-педагогічного
(педагогічного) колективу в залежності від виробничих завдань за відповідними
методиками та за результатами аналізу застосовувати адекватні методи
комунікації; здійснювати вибір виду різних нарад, засідань, семінарів тощо,
проводити та брати в них участь.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: менеджмент, інвестування, економіка і організація,
проектний аналіз, управління проектами і ризиками.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Теоретичні аспекти інновацій в педагогіці. Інноваційні тенденції
розвитку сучасної освіти. Інноваційність як ознака сучасності. Гуманістична
спрямованість освітніх інноваційних процесів. Педагогічна інноватика у
структурі наукового знання. Сутність педагогічної інноватики. Структура
педагогічної інноватики. Класифікація педагогічних нововведень. Інноваційні
процеси у системі освіти. Закони перебігу інноваційних педагогічних процесів.
Принципи управління інноваційними освітніми процесами. Структура і
динаміка розвитку освітніх інноваційних процесів. Типи структур інноваційних
процесів. Умови ефективності інноваційних педагогічних процесів. Інновації як
засіб активізації навчання у ЗО. Проблеми втілення освітньої технології у ВНЗ.
Предметно орієнтовані технології. Особистісно-орієнтовані технології навчання
у ЗВО. Партнерські технологія (технологія співпраці). Організація проблемного
навчання. Види інтенсивних технологій. Особливості застосування кейс методу
при підготовці учнів до інноваційонї діяльності. Технології розвивального
навчання, інтерактивні та ігрові технології у процесі оволодіння змістом
педагогічних дисципліни. Метод проектів як різновид інноваційних
педагогічних технологій. Інформаційні технології навчання. Технології
дистанційного навчання. Інноваційні виховні технології.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології/ І.М. Дичківська. - Київ:
Академвидав, 2015. Видання третє ‒ 351с.
2. Інноваційні комунікативні технології в роботі куратора академічної групи/
Методичні рекомендації /Під редакцією Н.К. Желябіної – Запоріжжя: ЗДІА,
2007.– 67 с.
3. Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи : монографія / [авт.
кол.: П. Ю. Саух, О. Є. Антонова та ін. ; за ред. П. Ю. Сауха]. - Житомир : Видво ЖДУ ім. І. Франка, 2011. - 443 с.
4. Інновації у вищій школі [Текст] : зб. наук. праць : пропозицій, ст., тези /
Міжнар. слов'ян. ун-т. Харків ; [авт.-уклад.: Х. В. Раковський та ін.]. - Х. : МСУ,
2011. - 344 с.

5. Інтерактивні технології навчання: Теорія, досвід: метод, посіб. авт.- уклад.:
О. Пометун, Л. Пироженко. - К.: А.П.Н.; 2009, - 136 с.
6. Мельник В.В. Інтеракція в освітньому процесі: технологія організації./В.В.
Мельник // Навчально-методичний посібник. – К., 2014. – 208 с.
7. Навчання в дії: Як організувати підготовку вчителів до застосування
інтеракт. технологій навчання: Метод, посіб./А. Панченков, О. Пометун, Т.
Ремех. - К.: АПН, 2009 - 72с.
8. Коновалова М. В. Педагогічні технології: інструментарій, механізми,
технологічна карта / М. В. Коновалова, Ю.О.Куликова, О. П. Семиволос (Серія:
«Золота педагогічна скарбниця»).Х. : Вид. група «Основа», 2015. – 96 с. (укр.)
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ:
лекції, семінарські заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Менеджмент закладу освіти і техніка управілнської діяльності
1. КОД: ВБ 1.5.
2. РІК НАВЧАННЯ: 1
3. СЕМЕСТР: 2
4. ЛЕКТОР: доц. Яковенко О.І.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні компетентності: здатність
проведення досліджень
на
відповідному рівні; здатність спілкуватися з представниками різних професійних груп та у міжнародному контексті; навички використання інформаційнокомунікаційних технологій для пошуку, оброблення, аналізу інформації з
різних джерел та прийняття рішень; здатність організовувати та мотивувати
людей рухатися до спільної мети, працювати в команді; здатність діяти на
основі етичних міркувань, соціально відповідально і свідомо; вміння виявляти
та вирішувати проблеми, генерувати нові ідеї;
фахові компетентності: вміння обирати та використовувати концепції,
методи та інструментарій менеджменту, у тому числі у відповідності до
міжнародних стандартів; встановлювати критерії, за якими організація визначає
подальший напрямки розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії
та плани; здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного
самоменеджменту; здатність до ефективного використання та розвитку
людських ресурсів в організації; вміння створювати та організовувати
ефективні комунікації в процесі управління; здатність розробляти проекти та
управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість; здатність
використовувати психологічні технології роботи з персоналом; здатність
аналізувати й структурувати проблеми організації у сфері освіти
та
виробничого навчання, ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати
умови їх реалізації; здатність до управління освітньою організацією, її змінами .
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Завдання вивчення дисципліни: поглиблення знань про принципи,
способи, методи, типи, стилі управлінської діяльності менеджера;

ознайомлення із стратегією та тактикою управління організацією та власним
професійним вдосконаленням; розвиток потреби займатися управлінською
діяльністю і усвідомлення її професійної та соціальної значущості; вироблення
самодисципліни, організованості, навичок планомірної систематичної роботи;
вироблення індивідуального стилю управлінської діяльності; ознайомити з
технікою управлінської діяльності в різних закладах освіти; формування
уявлень про основні методи управлінських процесів та механізмів, причиннонаслідкового аналізу в управлінській діяльності; розуміння природи та
особливостей управлінської праці керівника закладу освіти; усвідомлення
сучасної системи управлінської практики, основних поглядів, ідей в управлінні
та їх реалізації.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
Знати: сутність СУБД та баз даних (БД), структуру та склад СУБД.
класифікації БД, основні властивості БД; структурні одиниці моделей даних.
основні поняття ER-діаграм; поняття нормалізації відношення; властивості
технологій OLAP та OLTP; схеми подання даних, поняття сховищ даних,
сутність поняття "система збереження даних" та її основні особливості; цілі і
завдання захисту інформації, види загроз безпеки ІС, види, методи і засоби
захисту інформації в АІС фінансів; сутність електронного бізнесу, сутність
електронної комерції, переваги електронної комерції; класифікація систем
електронної комерції, поняття "нобільної" комерції; склад інформаційної
системи підприємства, принципи створення АРМ фахівця з управління
фінансами, інформаційні джерела систем фінансового менеджменту
Вміти: формулювати мету та основні завдання управління закладами
освіти; аналізувати та впорядковувати становище з управління персоналом в
закладах освіти; застосовувати менеджерські методи; визначати рівень
спрямованості особистості на управління освітніми закладами; визначати
концептуальні засади діяльності закладу та закладів освіти; здійснювати
практичну управлінську діяльність на основі впровадження інноваційних
управлінських методик в умовах спільної діяльності науково-педагогічного
(педагогічного) колективу в залежності від виробничих завдань за відповідними
методиками та за результатами аналізу застосовувати адекватні методи
комунікації; здійснювати вибір виду різних нарад, засідань, семінарів тощо,
проводити та брати в них участь.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: менеджмент, інвестування, економіка і організація
інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства, проектний аналіз,
інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням.
9. ЗМІСТ КУРСУ:
Становлення та розвиток менеджменту в освіті
Генезис поняття «управління» та «менеджмент». Історичні етапи
розвитку науки «управління». Сучасні школи «управління». Особливості
поняття «менеджмент освіти». Сутність менеджменту освіти та закономірності
менеджменту освіти. Принципи, на яких будуються засади діяльності
освітнього менеджменту.Функції менеджменту освіти. Зовнішнє середовище,
фактори прямої дії внутрішнього середовища, фактори опосередкованої дії

внутрішнього середовища системи управління освітою. Державне управління
системою освіти. Державна політика і галузі освіти. Державний характер
управління системою загальної середньої освіти, професійно-технічною та
вищою освітою. Принципи освітньої політики в системі управління загальною
середньою освітою професійно-технічною та вищою освітою. Державні органи
управління середньою освітою, регіональні органи управління середньою
освітою, професійно-технічною та вищою освітою, державно- громадське
управління освітою. Класифікація освітніх закладів. Нормативно-правове
забезпечення освітньої діяльності.
Технологія прийняття управлінських рішень
Сутність підготовки та прийняття управлінських рішень в НЗ. Економічна
сутність та форми управлінських рішень. Основні етапи процесу прийняття
управлінських рішень. Методологічний зміст рішень. Економічний зміст
рішення. Організаційний зміст управлінського рішення. Соціальний зміст
рішення.
Цільова орієнтація УР. Цільові технології розробки управлінських рішень:
ініціативно-цільові, програмно-цільові і регламентні. Процесорні технології.
Системний підхід у прийнятті управлінських рішень. Характеристика основних
етапів розробки управлінських рішень в організації як відкритій системі.
Основні етапи процесу підготовки до розробки УР. Етапи розробки рішення.
Прийняття та реалізація УР. Аналіз результату.
Підготовка, розробки та реалізації УР. Збір та обробка інформації про
ситуацію, визначення цілей в діяльності організації як цілісної системи.
Виявлення і формулювання проблеми. Розробка системи оцінювання
управлінського рішення. Аналіз та діагностика ситуації. Розробка
альтернативних прогнозів розвитку ситуації.
Організація процесу розробки управлінського рішення. Генерування
альтернативних варіантів рішень. Відбір основних варіантів управлінських
впливів. Розробка сценаріїв розвитку ситуації. Експертна оцінка основних
варіантів керуючих впливів. Основні принципи раціональної організації
процесу розробки управлінських рішень.
Методи, які використовуються в управлінні організацією, та їх
класифікація. Методи постановки проблем, методи рішення проблем, методи
організації виконання прийнятих рішень. Метод системного аналізу. Експертні
методи ухвалення рішень (метод експертних оцінок). Роль методу мозкової
атаки (мозкового штурму) у процесі прийняття обґрунтованих управлінських
рішень. Логічні і логіко-математичні методи ухвалення рішень. Методи
математичного програмування, графічний і симплексний методи. Моделювання
як метод вирішення складних проблем. Основні види моделей та їх
характеристика. Механічні та органічні моделі.
Прогнозування як одна із складових процесу управління. Класифікація
основних методів прогнозування. Експертне та дослідницьке прогнозування.
Вимоги до оформлення рішень. Класифікація документів по розробці і
реалізації управлінських рішень. Основні вимоги до оформлення документації.
Оцінка документів оформлення рішень за критеріями якості.

Інформаційне забезпечення процесу реалізації рішень. Класифікація
інформації та вимоги до її якості. Організація масиву та потоків інформації.
Нові інформаційні технології та їх функції у процесі розробки УР.
Планування діяльності закладу освіти
Сутність і зміст планування як функції менеджменту навчального закладу, його
види та їхній взаємозв'язок.
Основні елементи системи планування. Етапи процесу планування:
визначення місій та цілей; оцінка сильних і слабких сторін організації;
розроблення стратегії. Базові стратегії. Оперативне планування на засадах
застосування адміністративних та економічних важелів. Тактика, політика,
процедури, правила. Загальна характеристика бізнес-планування. Вимоги до
планування роботи ЗО. Перспективне планування. Річний план роботи ЗО.
Оперативне планування. Планування науково-методичної роботи ЗО.
Планування виховної роботи ЗО. Планування діяльності структурних
підрозділів закладу освіти. Сучасні підходи до планування діяльності ЗО.
Поняття зміст та структура навчального плану. Інваріативна частина
навчального плану. Варіативна частина навчального плану. Планування
виховної роботи у закладах освіти.
Стратегічне планування та його особливості, основні етапи стратегічного
планування та їх аналіз, типи стратегій.
Організаційна культура та управління організаційною поведінкою
Культура навчального закладу та корпоративна культура. Культура
організації як один із ресурсів її ефективної діяльності. Організаційна культура
навчального закладу. Етика ділових відносин. Специфіка управління
персоналом освітнього закладу. Командний менеджмент як інноваційна форма
управління. Склад конкурентноздатної управлінської команди освітнього
закладу. Ознаки ефективної команди. Складові ефективної командної
діяльності. Зміст управління персоналом. Природа та види конфліктів в
організації. Етапи, стадії та фази конфлікту. Причини конфліктів в організації.
Методи запобігання конфліктам. Методи управління конфліктом.
Мотивація праці освітян
Мотив і мотивація, їхня сутність. Види мотивів: внутрішні та зовнішні.
Стійкі та ситуативні фактори мотивації. Стимули. Стимулювання діяльності.
Система стимулювання, її блоки. Мотиваційне управління, його зміст. Методи
мотивації.
Мотивація як рушійна сила професійної діяльності освітян та розвитку
організації. Теорії мотивації: змістовні, процесуальні. Теорії мотивації
А. Маслоу, Д. Мак-Клелланда, Ф. Герцберга, К. Альдерфера, В. Врума, С.
Адамса, М. Портера - Лоулера.
Потреби особистості, позитивна їх мотивація. Чинники позитивної
мотивації. Фактори досягнення успіху. Фактори, які впливають на
задоволеність роботою. Основні критерії мотивуючої організації праці.
Педагогічні правила стимулювання праці. Види мотивації менеджерів.
Система та процес контролю в ЗО
Сутність і принципи організації контролю в управлінні. Функції контрою.
Причини необхідності контролю. Види управлінського контролю Зміст процесу

контролю. Методи контролю. Сутність педагогічного контролю. Форми
педагогічного контролю.Управління якістю діяльності освітнього закладу.
Компоненти якості діяльності. Структура забезпечення якості діяльності
освітнього закладу. Освітні стандарти та критерії оцінювання якості Етапи
процесу контролювання: формування стандартів вимірювання, порівняння
фактичного виконання зі стандартами, оцінка та регулювання. Модель процесу
контролювання. Зворотній зв'язок при контролі. Державна система моніторингу
якості діяльності закладу освіти.
Комунікації у закладі освіти
Інформація, її види та роль в менеджменті. Носії інформації. Класифікація
інформації. Вимоги, які пред'являються до інформації.
Поняття і характеристика комунікацій. Різновиди «внутрішніх» та
«зовнішніх» комунікацій. Перешкоди в комунікаціях. Зворотній зв'язок у
процесі комунікації. Засоби комунікацій, їх переваги та недоліки.
Поняття процесу комунікацій, чотири основних елемента обміну
інформацією, модель комунікації. Кодування та вибір каналу, оборотний
зв’язок та перешкоди. Процес комунікації як система з оборотним зв’язком та
перешкодами. Між рівневі комунікації, комунікації за підвищенням,
комунікації між різними відділами, неформальні комунікації, комунікації з
пониженням. Між особисті комунікації, між особисті бар’єри, засоби
збільшення ефективності комунікацій. Організація проведення нарад, засідань,
семінарів тощо.
Діловодство в навчальному закладі Система документування та вимоги до
її оформлення. Організація документообігу в навчальному закладі Контроль за
виконанням ділових документів, ведення бібліотечної справи навчального
закладу.
Менеджер освіти в сучасних умовах господарювання.
Зміст компетенцій менеджера освіти. Сучасні тенденції в управлінні.
Фактори управління сучасною організацією. Двосторонність управління.
Функціональні обов’язки менеджера освіти.
Місія менеджера освіти. Загальна типологія менеджерів. Характеристики
типів менеджерів. Стиль менеджменту, його ознаки. Основні стилі
менеджменту. Індивідуальні стилі менеджменту. Фактори впливу на
визначення стилю менеджменту.
Компетентність сучасного менеджера освіти. Складові компетентності
менеджера. Посадові вимоги до менеджера освіти: кваліфікаційні, соціальнопсихологічні, професійні. Професіоналізм, його складові: професіональна
культура, управлінська майстерність, володіння управлінськими технологіями.
Модель сучасного менеджера-професіонала в освіті. Вимоги до
характерологічних особистих, професійних рис керівника. Професіограма
керівника закладу освіти. Особливості професійної підготовки керівникаменеджера освіти. Планування, організація, мотивація і контроль, як основні
функції управлінської діяльності. Стилі керівництва в освітніх закладах.
Зміст управлінської діяльності керівника закладу освіти. Роль та функції
адміністратора в системі освіти. Маркетингова діяльність менеджера
освітнього закладу. Основні напрямки діяльності менеджера в межах

освітнього маркетингу.
10. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
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2. Десятов Т.М. Наука управління загальноосвітнім навчальним закладом:
Навчальний посібник / Т.М. Десятов, О.М. Коберник, Б.Л. Тевлін, Н.М.
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Л.А. Гомба та ін. - К.: Атіка, 2007. - 564 с.
6. Мороз І. В. Менеджмент і маркетинг освіти: навчально- методичний
посібник / І. В. Мороз— К.: Освіта України, 2006. — 144 с.
7. Черновол-Ткаченко Р. І.Техніка управлінської діяльності / Р. І. ЧерноволТкаченко — X. : Вид. група «Основа», 2013. — 272 с. — (Серія «Абетка
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10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ:
лекції, семінарські заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)

Освітньо-професійна програма «Менеджмент туристичної індустрії» зі
спеціальності 073 «Менеджмент» Обов’язкові компоненти
Методологія та організація наукових досліджень
1. КОД: ОК. 1
2. РІК НАВЧАННЯ: 1
3. СЕМЕСТР:1
4. ЛЕКТОР: доц. Запорожченко О. В.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні компетентності: здатнтісь генерувати нові ідеї (креативність); вміння
виявляти, ставити, вирішувати проблеми та приймати обґрунтовані рішення;
здатність до адаптації та дії в новій ситуації, бути критичним та
самокритичним;
фахові компетентності: здатність застосовувати загальнонаукові та спеціальні
методи наукових досліджень для формування пропозицій у сфері
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; здатність вирішувати задачі з
прогнозування процесів розвитку підприємницьких, торговельних і біржових

структур із використанням економіко-математичних методів і інформаційних
технологій.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Завдання дисципліни: дати знання про предмет методології наукового пізнання,
її світоглядне значення та роль у самостійній науковій діяльності;ознайомити із
специфікою наукового знання та вимогами щодо проведення наукового
дослідження; дати знання про функції наукового знання та засоби перевірки
наукових теорій; навчити розрізняти справжнє наукове дослідження та його
результати від псевдонаукових пошуків; навчити користуватися отриманими
знаннями у науково дослідницькій роботі; навчити орієнтуватися в науковій,
науково популярній та псевдонауковій літературі; навчити використовувати
критичне мислення у своїй професійній галузі; навчити аргументувати власне
наукове знання
У результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати: предмет методології наукового пізнання, його світо глядне значення та
роль у самостійній науковій діяльності; специфіку наукового знання та вимоги
щодо проведення наукового дослідження; функції наукового знання та засобі
перевірки наукових теорій; форми організації наукового знання, вимоги до
наукової гіпотези, методології та наукової теорії;
вміти: розрізняти справжнє наукове дослідження та його результати від
псевдонаукових пошуків; користуватися отриманими знаннями у науково
дослідницькій роботі; розробляти засоби веріфікації у власному науковому
дослідженні; використовувати оримані знання для побудови плану власного
наукового дослідження, формування мети, завдань та гипотези дослідження,
обґрунтування методології дослідження
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Філософія, Логіка, Основи наукових досліджень
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Модуль 1 Методологія наукового знання
Вступ до методології наукового дослідження. Три аспекта науки: соціальний
інститут, результат, процес. Критерії науковості знання: істинність,
обгрунтованність, інтерсуб’єктивність. Принцип достатньої підстави. Форми
організації наукового знання: факт, положення, поняття, категорія, принцип,
закон, теорія, ідея, парадигма. Правила визначення понять. Помилки, що
допускаються при визначенні понять.
Загальні характериститки наукової діяльності. Особливості індивідуальної
наукової діяльності. Норми наукової етики. Соціальна відповідальність вчених.
Принципи наукового пізнання. Принципи наукового пізнання: детермінізм,
відповідність, додатковість. Сучасне розуміння наукових принципів. Логика
виділення принципів наукового пізнання.
Засоби та методи наукового дослідження. Матеріальні, математичні, логічні та
мовні засоби пізнання. Теоретичні та емпіричні методи дослідження: конкретні
та комплексні. Співвідношення теоретичних та емпіричних методів у
науковому дослідженні.
Модуль 2 Організація наукового дослідження

Пошук та формулювання наукової теми. Правила роботи з науковою
літературою.
Значення літературного огляду для визначення новизни
психологічного дослідження. Наукова проблема як основа задуму дослідження.
Актуальність проблеми та її обґрунтування. Види фактів. Джерела данних.
Категоріальний апарат наукового дослідження. Понятійний апарат дослідження
і його операціоналізація. Пошук протирічь як пошук наукових проблем. Шість
типів протирічь: виду, частини та цілого, розвитку, причин та наслідків, точки
зору, цілі та засобів.
Проблеми
дослідницької аргументації. Твердження та їх грунтовність.
Аргументація у науковій бесіді. П’ять елементів дослідницької аргументації.
Функція доводів та фактів для тез. Робота з альтернативами наукового
твердження. Зв’язок твердження та доводу - основа грунтовності доводів. Види
тверджень: практичні та концептуальні. Оцінка конкретності та значущості
твердження. Параметри аналізу використанних аргументів.
Співвідношення конструктів та фактів у дослідженні. Узагальнення
повсякденних життєвих подій в поняттях наукових концепцій і теорій.
Формування понятійного мислення вченого. Диференціація професійної та
повсякденної реальностей та мов. Визначення конструкту й визначення явища.
Метаузагальнення наукових понять. Метаузагальнення використовуваних
понять як встановлення ієрархічних зв'язків між конструктами. Творчий пошук
та створення метафор наукових феноменів, структур, механізмів тощо.
Особистісний внесок у наукове дослідження, наукова новизна, вимоги до
наукової новизни власного дослідження.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
11. Демидов А. Б. Философия и методология науки : курс лекций / А. Б.
Демидов. – Витебск : УО «ВГУ им. П. М. Машерова», 2009. – 102 с.
12. Добронравова І. С. Новітня західна філософія науки : підруч. для студ.
вищ. навч. закл. / І. С. Добронравова. – К. : ПАРАПАН, 2008. – 214 с.
13. Іщенко М. П. Філософія науки : питання теорії і методології : навч.
посібник для студ. вищ. навч. закл. / М. П. Іщенко, І. І. Руденко. – К. : УБС
НБУ, 2010. – 444 с.
14. Поліщук І. Є. Навчально-методичні рекомендації з дисципліни
«Філософія та методологія науки» : Науково-методичне видання. / І. Є.
Поліщук, М. В. Галіченко. – Херсон : Айлант, 2009. – 76 с.
15. Ратніков В. С. Історія та філософія науки : хрестоматія : навч. посібник
для студ. вищ. навч. закл. / В. С. Ратніков, З. Ю. Макаров. – Вінниця : Нова
книга, 2009. – 416 с.
16. Сергієнко В. В. Філософські проблеми наукового пізнання : навч.
посібник. / В. В. Сергієнко − Кременчук : Кременчуцький національний
університет ім. Михайла Остроградського, 2011. − 103 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ:
лекції, семінарські заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)

Організаційне проектування
1. КОД: ОК.2
2. РІК НАВЧАННЯ:1
3. СЕМЕСТР:1
4. ЛЕКТОР: доц. Яковенко О.І.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні компетентності: здатність проведення досліджень на відповідному
рівні; здатність спілкуватися з представниками різних професійних груп та у
міжнародному контексті; навички використання інформаційно-комунікаційних
технологій для пошуку, оброблення, аналізу інформації з різних джерел та
прийняття рішень; здатність організовувати та мотивувати людей рухатися до
спільної мети, працювати в команді; здатність діяти на основі етичних іркувань,
соціально відповідально і свідомо; вміння виявляти та вирішувати проблеми,
генерувати нові ідеї.
фахові компетентності: встановлювати критерії, за якими організація визначає
подальший напрямки розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії
та плани; здатність аналізувати й структурувати проблеми в діяльності
суб’єктів господарювання, ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати
умови їх реалізації; здатність до організації, управління та адміністрування
діяльності суб’єктів господарювання, впровадження організаційних змінам.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Завдання дисципліни:
ознайомлення студентів із новітньою теорією та
сучасною практикою організації діяльності підприємства, що забезпечує його
прибуткове функціонування та розвиток; набуття студентами навичок аналізу
процесів, що відбуваються на підприємствах, та виявлення напрямів
удосконалення виробничих систем; формування вмінь щодо самостійного
розроблення та прийняття управлінських рішень, які сприяють організаційним
змінам, без залучення значних капіталів; розвиток у студентів дослідницьких і
організаторських здібностей щодо управління процесами організаційного
проектування суб’єктів господарювання та внутрішніх структурних підрозділів.
У результаті вивчення модуля студент повинен
знати: сутність та значення організаційного проектування на підприємстві;
підходи та методи проектування організації діяльності суб’єкта
господарювання; основні принципи та методи організаційного проектування;
сутність та значення організаційної діагностики підприємницьких структур;
структуру комплексного організаційного проекту; основні завдання
організаційного проектування; процедури впровадження організаційних
проектів на підприємстві.
вміти: визначати основні завдання організаційного проектування;
розраховувати показники організаційної діагностики; обчислювати основні
показники, що характеризують організацію виробництва та праці;
розраховувати показники визначення загального техніко-технологічного рівня
підприємства; аналізувати стан економічного управління на підприємстві;
вибирати найефективнішу форму і систему організації оплати праці на

підприємстві;
обґрунтовувати
ресурсне
забезпечення
впровадження
організаційних проектів.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: економіка підприємства, менеджмент, інвестування,
бухгалтерський облік, економічний аналіз, проектний аналіз.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Основи сучасної теорії організації. Феномен організації. Ситуаційні
чинники сучасної теорії організації. Класифікація організаційних цілей.
Основні закони організації. Розвиток організації.
Організаційне проектування як система знань. Теоретична база
організаційного проектування. Основні завдання організаційного проектування.
Комплексне організаційне проектування. Структура проектів організації
виробництва. Структура і зміст комплексного організаційного проекту. Склад
документації комплексного організаційного проекту.
Діагностування організаційних параметрів підприємства. Організаційна
діагностика підприємницьких структур. Напрями здійснення організаційної
діагностики. Етапи організаційної діагностики. Діагностичні системи. Етапи
процесу впровадження діагностичної системи на підприємстві. Діагностика
конфліктів. Типологія конфліктів. Основні стадії перебігу конфлікту. Методи
мирного виходу з конфлікту. Система показників організаційної діагностики.
Основні показники, що характеризують організацію виробництва. Показники
організації праці на підприємстві. Показники рівня організації управління
підприємством. Показники технічного рівня техніко- технологічної бази
підприємства. Показники визначення загального техніко- технологічного рівня
підприємства. Ознаки оцінювання відповідності технологічного обладнання
вимогам щодо якості продукції.
Організаційний дизайн підсистем управління фірмою. Система
управління на підприємстві. Основні складові управління. Класифікація
управлінських операцій. Види управлінських робіт. Цільовий підхід в
управлінській діяльності. Класифікація цілей управління. Методи
структуризації цілей. Проектування технології здійснення управлінських
процесів. Призначення та мета технології управління. Підходи до формування
управлінських процедур. Засоби документування бізнес-процесів підприємства.
Дизайн структур управління. Види організаційних структур управління
підприємством. Чинники впливу на параметри сформованої організаційної
структури управління. Порядок розроблення організаційної структури
управління.
Проекти організації праці персоналу підприємства. Проектні рішення з
організації праці на підприємстві. Основні види поділу праці. Завдання
організації праці. Проектування організації оплати праці. Основні завдання
нормування праці. Методи нормування праці. Мотивація персоналу.
Проектування організації робочих місць. Основні напрями раціональної
організації робочого місця.
Планування впровадження організаційних проектних рішень. Стратегії
впровадження організаційних рішень. Принципи розроблення планових
документів. Види планів впровадження проектів.

Процес впровадження організаційних проектних рішень і його ресурсне
забезпечення. Етапи впровадження організаційних проектів. Ресурсне
забезпечення впровадження організаційних проектів. Основні стадії процесу
фінансування організаційного проекту. Способи фінансування реалізації
організаційних проектів. Організаційні форми фінансування. Фінансовий план
впроваджувальних робіт.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
8.
Баринов В. А. Организационное проектирование: Учебник. - М.: ИНФРАМ, 2005. - 399 с.
9.
Беляев А. А., Коротков 3. М. Системология организации: Учебник. - М.:
ИНФРА-М, 2000. - 82 с.
10. Воронин С. И. Организационное проектирование: Учеб. пособие. Воронеж: ВГТУ, 2001. - 105 с.
11. Кукоба В. П. Організаційне проектування підприємств: монографія. - К.:
КНЕУ, 2009. - 269 с.
12. Кукоба В. П. Організаційне проектування підприємств: Навч. посіб. - К.:
КНЕУ, 2009. - 276 с.
13. Мильнер Б. З. Теория организаций: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2008. 796 с.
14. Сапицька І. К. Організаційне проектування в менеджменті: Навч. посіб.
Донецьк: ДонНУ, 2002. - 174 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ:
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Управління проектами та ризиками
1. КОД: ОК.3
2. РІК НАВЧАННЯ: 1
3. СЕМЕСТР: 1
4. ЛЕКТОР: доц Яковенко О. І.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні компетентності: здатність проведення досліджень на відповідному
рівні; здатність спілкуватися з представниками різних професійних груп та у
міжнародному контексті; навички використання інформаційно-комунікаційних
технологій для пошуку, оброблення, аналізу інформації з різних джерел та
прийняття рішень; здатність організовувати та мотивувати людей рухатися до
спільної мети, працювати в команді; здатність діяти на основі етичних іркувань,
соціально відповідально і свідомо; вміння виявляти та вирішувати проблеми,
генерувати нові ідеї.
фахові компетентності: вміння обирати та використовувати концепції, методи
та інструментарій менеджменту, у тому числі у відповідності до міжнародних
стандартів; встановлювати критерії, за якими організація визначає подальший
напрямки розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани;

здатність до ефективного використання та розвитку людських ресурсів в
організації; вміння створювати та організовувати ефективні комунікації в
процесі управління; здатність розробляти проекти та управляти ними, виявляти
ініціативу та підприємливість; здатність використовувати психологічні
технології роботи з персоналом.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Завдання вивчення дисципліни: формування теоретичних знань і практичних
навичок реалізації основних завдань управління проектами і використання
відповідних інструментів для забезпечення цільових параметрів проекту.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
Знати: сутність і особливості проектної діяльності; основні цілі, фази та
процеси управління проектами стандарти і професійні організації в галузі
проектного управління; види і характеристики організаційних структур
проектних команд; основні напрямки та сутнісний зміст структуризації
проекту; інструменти проектного планування; зміст управління проектними
ризиками; методику оцінювання виконання проекту.
Вміти: відрізняти проектну діяльність від поточної; розробляти структуру
проектних робіт; формувати організаційну структуру проекту; планувати
виконання проекту в часі; визначати проектні затрати і необхідні ресурси;
розробляти план реагування на ризики; оцінювати ступінь виконання проекту
за основними критеріями його успішності.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: менеджмент, інвестування, економіка і організація
інноваційної діяльності, проектний аналіз.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Загальна характеристика управління проектами. Проект. Життєвий цикл.
Системне функціонування проекту. Існування в певному зовнішньому
середовищі. Економічна взаємозалежність проекту Незалежні проекти.
Взаємовиключаючі проекти. Умовні проекти. Заміщуючі проекти. Синергічні
проекти. Клас проектів. Тип проектів. Вид проекту. Тривалість проекту.
Масштаб проекту. Складність проекту. Потрійні обмеження. Управління
проектами. Умови ринку. Цілі управління проектами. Функції проектного
менеджменту. Оцінка виконання проекту.
Процеси управління. Ініціатор. Замовник. Інвестор. Керівник проекту. Команда
проекту. Проектувальник. Генеральний підрядник. Постачальники. Ліцензори.
Органи влади. Власник земельної ділянки. Виробник кінцевої продукції.
Споживачі кінцевої продукції. Інші учасники проекту.
Ініціація та планування змісту проекту. Початок проекту. Закриття проекту.
Визначення цінності проекту. Поняття явних і неявних вигод і затрат Критерії
успіху та невдачі проекту. Вартість і фінансування проекту. Конфігурація та
зміни. Проектний ризик. Моніторинг проекту. Визначення проектних
альтернатив. Визначення статуту проекту. Аналіз вхідних даних.
Структуризація
проекту.
Структуризація
проекту.
Односпрямована
структуризація. Робоча структура проекту. WBS. Основні етапи розробки WBS.

Принципи ормування рівнів WBS. Робочий пакет. Структура робочого проекту.
Двоспрямована структуризація. Організаційна структура проекту OBS. Система
кодування проекту. Кодування WBS. Кодування OBS. WBS – каталог. Трьох
спрямована структура проекту.
Планування проекту у часі. Планування проекту. Унікальність. Невизначеність
та зміни в проекті. Складність та масштабність проекту. Етапи планування
проекту. Інтеграція планування і контролю. Інтеграція організації і контролю
проекту. Інтеграція інформаційної системи управління проектами загальна
інтеграція системи управління проектами розробка попереднього календарного
плану проекту. Документування планових допущень. Створення плану
управління проектами. Аналіз результатів процесів в процесі планування.
Аналіз плану з експертами та зацікавленими особами. Представлення плану
проекту.
Сіткове планування. Сітковий графік. Логічні зв’язки. Стрілчасті графіки.
Графіки передування. Тривалість робіт. Календар робіт. Параметри сіткового
графіку. Графічна побудова сіткового графіку. Означення тривалості робіт.
Шлях. Ранній початок. Ранні закінчення. Пізній початок. Пізнє закінчення.
Критичний та некритичний шлях. Запас часу. Особливості стрільчастих
графіків. Фіктивна робота. Особливості графіків передування. Типи зв’язків
між роботами. Очікуваний час виконання робіт. Методи скорочення тривалості
робіт. Календарне планування. Календарний графік. Цілі календарного
планування. Види календарних графіків.
Планування людських і матеріальних ресурсів проекту. Відповідність наявної і
необхідної робочої сили. Оцінка обсягу необхідних ресурсів. Ресурсні
гістограми. Календар наявних ресурсів. Гістограма потреби у ресурсах.
Згладжування ресурсних гістограм. Роль менеджера. Лідерство. Сфери
управління персоналом. Потреби завдань. Потреби команди. Індивідуальні
потреби. Критерії ефективної роботи менеджера. Команда проекту. Цілі
створення проектної команди. Етапи створення проектної команди. Функції
менеджера проекту. Оцінка ефективності діяльності команди. Мотивація
персоналу.
Планування затрат і складання бюджету проекту. Планування в умовах
обмежених ресурсів. Планування в умовах обмеженого часу. Планування
витрат. Види проектних витрат. Калькулювання. Структура витрат. Кошторис.
Складання кошторису. Метод покрокового обчислення витрат. Нормативний
метод оцінки витрат. Параметричні витрати. Оцінка
витрат за співвідношення компонентів. Бюджет. Види бюджетів . Процес
бюджетування проектів.
Основні форми організаційної структури проекту. Визначення
організаційних обмежень. Визначення організаційної структури проекту.
Визначення ролей і відповідальності. Забезпечення повноважень за планом
проекту. Визначення відповідних засобів зв’язку. Проведення переговорів з
призначення персоналу. Публікація інформації про команду. Співвідношення
зовнішньої і внутрішньої структури. Матрична форма організації управління
проектами. Функціональна матриця. Балансова матриця. Контрактна матриця.

Переваги матричної структури. Матриця відповідальності. Централізована /
децентралізована форма організації.
Управління проектними ризиками. Оцінка виконання з попередніх проектів.
Оцінка плану проекту щодо джерел потенційного ризику. Визначення
потенційних ризикових подій. Відстеження виконання проекту на основі
виявлення симптомів ризику. Управління ризиками. Ризики у проектному
менеджменті. Систематичні і несистематичні ризики. Технічні ризики.
Політичні ризики. Фінансові ризики. Мета аналізу ризиків. Метод Монте –
Карло. Реакції на зміни умов.
Контроль за реалізацією проекту. Модель планування і контролю проекту.
Визначення проекту. Система контролю за змінами. Методи аналізу виконання
проекту. Аналіз відхилень. Метод скоригованого бюджету. Прогнозування
остаточних витрат. Система звітування і контролю за змінами. Вимоги щодо
змін. Пропозиції про внесення змін до проекту. Звіт про виконання робіт.
Управління якістю проекту. Якість. Визначення відповідних вимог до якості.
Визначення ключових процедур контролю якості. Завдання проектних
визначень. Якість продукту проекту. Специфікація. Система управління якістю.
Планування якості. Забезпечення якості. Контроль якості. Планування якості
проекту. Метод порівняння зі зразком. Графіки потоків. План якості проекту.
Аудит якості. Графіки контролю. Діаграма Парето. Аналіз тенденцій. Зміни
процесу. Витрати на забезпечення якості проекту. Попереджувальні витрати.
Витрати на оцінку. Витрати через відмови.
Завершення проекту. Торги. Процедури закупівлі. Конкурс. Відкритий конкурс.
Закритий конкурс. Двоетапний конкурс. Запит котирувань. Етапи закупівлі.
Підрядні торги. Замовник. Організатор торгів. Тендер.Тендерний комітет.
Організаційна підготовка торгів. Тендерна документація. Кваліфікація
претендентів. Розробка оферти претендентом. Реєстрація оферт. Процедура
торгів. Затвердження процедури торгів. Завершення торгів.
Автоматизація управління проектами. Структурні елементи автоматизованої
системи управління проектами. Елементи автоматизованої системи управління
проектом. Структура робіт проекту. Структура ресурсів проекту. Матриця
призначень.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
7.
Бардиш Г.О. Проектний аналіз: Підручник. / Г.О. Бардиш — 2-ге вид.,
стер. Затверджено МОН— К., 2006. — 415 с.
8.
Батенко Л. П., Загородніх О. А., Ліщинська В. В. Управління проектами:
Навч. посібник. / Батенко Л. П., Загородніх О. А., Ліщинська В. В. – К., КНЕУ,
2005.
9.
Павлов А.Н. Управление проектами на основе стандарта PMI PMBOK:
изложение методологии и опыт применения. Учебное пособие. / А.Н. Павлов –
М., БИНОМ, Лаборатория знаний. – 2010.
10. Афонин А.М., Царегородцев Ю.Н., Петрова С.А. Управление проектами:
учебное пособие / А.М. Афонин, Ю.Н. Царегородцев, С.А. Петрова. - М.:
Форум, 2009. - 184 с.

11. Ильина О.Н.
Методология управления проектами: становление,
современное состояние и развитие: учебное пособие / О.Н. Ильина. - М.:
Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 208 с.
12. Тихомирова О.Г. Управление проектом: комплексный подход и
системный анализ: Монография / О.Г. Тихомирова. - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2013. - 301 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ:
лекції, семінарські заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Психологія управління та самоменеджмент сучасного керівника
1. КОД: ОК. 4
2. РІК НАВЧАННЯ: 1
3. СЕМЕСТР: 1
4. ЛЕКТОР: доц. Васільєва О.В.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні компетентності: здатність проведення досліджень на відповідному
рівні; здатність спілкуватися з представниками різних професійних груп та у
міжнародному контексті; здатність організовувати та мотивувати людей
рухатися до спільної мети, працювати в команді; здатність діяти на основі
етичних міркувань, соціально відповідально і свідомо; вміння виявляти та
вирішувати проблеми, генерувати нові ідеї.
фахові компетентності: здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя
та ефективного самоменеджменту; здатність до ефективного використання та
розвитку людських ресурсів в організації; навички формування та демонстрації
лідерських якостей; здатність використовувати психологічні технології роботи
з персоналом.
6.РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Завдання дисципліни: визначення особистісних цінностей та цілей менеджера;
управління саморозвитком особистості; розвинення навичок ефективного
керівництва та твикористання технологій у правління персоналом; організації
управлінської діяльності менеджерів різних рівнів; застосування сучасних
принципів та напрямів наукової організації діяльності менеджера.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: біосоціальні й духовні основи самоуправління своєю життєдіяльністю і
діяльністю; психофізіологічні резерви людини; закони, що управляють
людиною, і механізм їхньої дії; технологію стратегічного і повсякденного
самоменеджменту;засоби реалізації функцій самоменеджменту (техніки,
технології, методи, прийоми); основи теорії і практики боротьби; особливості
самоменеджменту, де кар’єра є метою.

вміти: здійснювати стратегічне і повсякденне планування життя; застосовувати
засоби самоменеджменту (техніки, технології, методи, прийоми і т. ін.) під час
розв’язання функціональних завдань; застосовувати знання і навички
самоменеджменту для досягнення життєвих цілей.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: менеджмент, основи психології, управління трудовими
ресурсами
8.ЗМІСТ КУРСУ:
Методологічні підходи до самоменеджменту
Сучасні наукові погляди на сутність самоменеджменту. Концептуальний підхід
до самоменеджменту Л. Зайверта. Концепція особистісних обмежень М. Вудкока
і Д. Френсіса. Критерії ефективного самоменеджменту: ’ вміння управляти
собою, адекватні особистісні цінності, чіткі особистісні цілі, навички вирішення
проблем, інноваційність, високий творчий потенціал, уміння навчали і розвивати
професійні якості підлеглих.
Визначення ціннісних орієнтирів особистості. Життєва позиція особистості:
активна, проактивна, пасивна. Ключові принципи визначення особистісних цілей
менеджера. Загальні обмеження при виборі цілей. Саморозвиток особистості
менеджера. Професійне та посадове зростання. Планування ділової кар’єри
менеджера.
Планування особистої роботи менеджера
Цільове планування роботи менеджера. Методи планування особистої
діяльності менеджера. Основні стадії перспективного й оперативного планування
особистої роботи менеджера. Традиційні й комп’ютерні засоби планування
особистої роботи менеджера.
Основні види розподілу та кооперації управлінської діяльності. Раціональний
розподіл функцій між керівником та працівниками апарату управління.
Визначення функцій заступника та рівня централізації управління. Принципи та
етапи розподілу управлінських функцій. Дотримання субординації. Проектування
складу структурних одиниць. Делегування повноважень. Основні перешкоди
делегуванню. Розподіл завдань. Техніка і форми пере- дання розпоряджень.
Ключові принципи розпорядчої діяльності.
Методи нормування управлінської діяльності. Порядок розрахунку нормативів
трудомісткості управління. Особливості часу як ресурсу. Тайм-менеджмент.
Управління потоком відвідувачів, техніка їх прийому, особливості прийому з
особистих питань. Раціоналізація телефонних розмов.
Технологія проведення нарад та зборів. Цільові установки виступу. Структура і
зміст виступу. Вибір форм візуалізації тексту виступу. Техніка презентації.
Початок і кульмінація презентації. Критичні моменти під час виступу.
Класифікація й основні функції переговорів. Проблемний підхід до проведення
переговорів. Агресивний і пасивний підходи до проведення переговорів. Етапи
підготовки і проведення переговорів. Тактика переговорів. Узгодження
результатів переговорів. Оформлення результатів переговорного процесу. Засади
ораторського мистецтва.
Планування ділової кар’єри менеджера.

Організовування діяльності менеджера
Об’єктивні основи виникнення і розвитку управлінської праці. Зміст та
особливості управлінської праці. Види та класифікація управлінської діяльності.
Завдання менеджера в управлінні діяльністю підприємства. Форми керівництва.
Закони розвитку організації праці. Критерії оптимізації трудових процесів.
Сутність, значення та завдання наукової організації праці на сучасному етапі.
Основні принципи і напрями наукової організації праці менеджера. Основні
вимоги до організації робочого місця менеджера. Класифікація робочих місць.
Система планування приміщень: кабінетна, загальна, стільникова. Правила
розподілу приміщень. Використання технічних засобів управління та їх
класифікація. Фактори виробничого середовища, правила створення
раціональних умов управлінської праці.
Методи і засоби раціональної обробки текстових матеріалів. Вдосконалення
методики читання. Використання ввідних, посилюючих, опорних сигналів.
Самомотивування та самоконтроль менеджера
Розвиток ініціативності, енергійності, уміння володіти ситуацією,
стресостійкості. Розвиток уміння стимулювати та карати, критикувати людей.
Конфлікти у Діяльності менеджера: сутність і види. Закономірності
взаємовідносин і поведінки людей у конфліктних ситуаціях. Методи подолання
конфліктних ситуацій.
Прийоми поведінки менеджера у конфліктних ситуаціях. Стратегія і тактика
взаємодії в конфліктних ситуаціях. Поведінка менеджера у конфліктних
ситуаціях.
Формування якостей ефективного менеджера
Розвиток менеджера як особистості. Фактори впливу соціального оточення на
формування професійно важливих якостей менеджера. Психологічні особливості
стилів управління. Індивідуальний стиль управління. Авторитет керівника:
суб’єктивна і об’єктивна значимість. Харизматична влада керівника. Розвиток
харизматичних здібностей особистості. Внутрішньоособистісні проблеми лідера.
Відповідальність лідера.
Формування професійно-ділових якостей менеджера: професійність; здатність
генерувати корисні ідеї; здатність приймати нестандартні управлінські рішення та
нести відповідальність за них; прагнення до професійного зростання;
підприємливість; авторитетність; здатність до інновацій та виваженого ризику.
Розвиток адміністративно-організаційних якостей менеджера: оперативність;
гнучкість управління; здатність стимулювати ініціативу; уміння доводити справу
до завершення; інтегральність; уміння формувати команду та організовувати
роботу підлеглих; здатність делегувати повноваження; уміння організовувати час.
Розвиток соціально-психологічних якостей менеджера: управлінська культура;
розум; ерудиція; культура ділового спілкування; лідерські здібності;
колегіальність; толерантність; оптимізм; екстравертність; інтелектуальність;
емоційна стійкість; почуття гумору; вміння створювати власний імідж. Розвиток
моральних якостей менеджера: порядність, людяність, чесність; повага до
гідності людей; готовність допомагати; громадянська позиція; інтелігентність;
національна свідомість.

Розвиток менеджерського потенціалу
Сутність,
види,
напрями
розвитку
менеджерського
потенціалу.
Психофізіологічний потенціал. Інтелектуальний потенціал особистості.
Творчий потенціал особистості. Типи творчої особистості. Процес
самореалізації особистості в одному або декількох соціально зумовлених видах
творчої діяльності. Бар’єри щодо розвитку творчого потенціалу менеджера.
Характеристика керівника з творчим підходом до виконання посадових
обов’язків. Творче вирішення управлінських проблем.
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17.ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ:
лекції, семінарські заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Стратегічний менеджмент
1. КОД: ОК.5
2. РІК НАВЧАННЯ: 1
3. СЕМЕСТР: 2
4. ЛЕКТОР: доц. Сорока Л.М.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні компетентності: здатність проведення досліджень на відповідному
рівні; здатність спілкуватися з представниками різних професійних груп та у
міжнародному контексті; навички використання інформаційно-комунікаційних

технологій для пошуку, оброблення, аналізу інформації з різних джерел та
прийняття рішень; здатність організовувати та мотивувати людей рухатися до
спільної мети, працювати в команді; здатність діяти на основі етичних
міркувань, соціально відповідально і свідомо; вміння виявляти та вирішувати
проблеми, генерувати нові ідеї.
фахові компетентності: вміння обирати та використовувати концепції, методи
та інструментарій менеджменту, у тому числі у відповідності до міжнародних
стандартів; встановлювати критерії, за якими організація визначає подальший
напрямки розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани;
здатність до ефективного використання та розвитку людських ресурсів в
організації; здатність розробляти проекти та управляти ними, виявляти
ініціативу та підприємливість; здатність використовувати психологічні
технології роботи з персоналом.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Завдання вивчення дисципліни: набуття майбутніми фахівцями поглиблених
теоретичних знань і практичної підготовки з питань стратегічного управління
підприємством, а також практичних навичок прийняття рішень щодо
управління і впровадження розробленої стратегії його функціонування;
освоєння основних теоретичних положень та економічної суті стратегічного
управління в системі ефективного управління підприємством.
У результаті вивчення модуля студент повинен
знати: визначення, сутність і відмінності стратегічного управління від
традиційного; роль стратегічного управління в сучасних умовах; проблеми та
труднощі стратегічного управління; характеристику етапів стратегічного
управління; визначення, сутність, класифікацію та характеристику стратегій
організації; методики визначення місії і цілей організації; методики проведення
аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища організації; методики
визначення і оцінки ―портфелю‖ продукції організації; методики вибору
стратегії; характеристику типів стратегічних змін
в організації; сутність
стратегічного контролю і його відмінність від традиційного; характеристику
областей основних стратегічних змін в організації; особливості етапу реалізації
стратегії.
вміти: виконувати аналіз і на його основі визначати стиль управління
організацією; формулювати місію і цілі діяльності організації; аналізувати і
визначати характеристики зовнішнього і внутрішнього середовища організації;
проводити визначення і оцінку ―портфелю‖ продукції організації; розробляти
можливі стратегії розвитку організації і вибирати оптимальну; проаналізувати
сумісність прийнятої стратегії і організаційної структури управління, і в разі
необхідності визначити потрібні зміни; розробляти план реалізації стратегії;
контролювати хід реалізації стратегії.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: менеджмент, економіка підприємства, планування і
контроль на підприємстві.
8. ЗМІСТ КУРСУ:

Стратегічне управління підприємством: сутність та основні складники.
Предмет, мета та задачі курсу ―Стратегічне управління підприємством‖, його
взаємодія з іншими дисциплінами. Роль і місце дисципліни в системі
підготовки економістів зі стратегічного менеджменту. Інформаційне та
методичне забезпечення дисципліни. Логіко-структурна схема дисципліни.
Еволюція передбачення майбутнього організацій. Концепція стратегічного
управління: сутність, елементи, механізм здійснення. Необхідність переходу
підприємств до стратегічного управління як реакція на зміну середовища
функціонування організації. Історія виникнення стратегічного управління.
Причини виникнення стратегічного управління організації.
Сутність
стратегічного управління. Стилі поведінки організацій - прирісний та
підприємницький. Оперативне та стратегічне управління - відмінності та
загальні характеристики. Стратегічне управління та стратегічне планування.
Довгострокове та стратегічне планування - відмінності та загальні
характеристики. Роль і місце стратегічного управління організацією в загальній
системі управління. Проблеми та труднощі стратегічного управління.
Стратегічний і тактичний аспекти управління підприємством. Модель
стратегічного управління. Зарубіжний досвід розробки та впровадження
моделей стратегічного управління. Практика впровадження стратегічного
процесу на вітчизняних підприємствах. Передумови застосування концепції
стратегічного управління на вітчизняних підприємствах. Стратегічна орієнтація
вітчизняних підприємств: вимоги ринку та внутрішньоорганізаційна потреба.
Практика впровадження процесного управління на вітчизняних підприємствах.
Природа сучасного підприємства. Стратегічні процеси на підприємстві. Сучасні
концепції підприємства. Поняття та основні образи організації: організація„соціотехнічна
система‖;
організація-„організм‖;
організація-„бізнес‖.
Підприємство як бізнес-організація. Цінності сучасного підприємства:
керованість, клієнтоорієнтованість, інноваційність. Концептуальна схема
підприємства: ознаки (цілі, ієрархія, управління), властивості (соціальний
інструмент, людська спільнота, знеособлена структура). Специфіка управління
розвитком сучасного підприємства. Підприємство як бізнес-організація.
Стратегічний підхід до розвитку підприємства. Сутність стратегічного підходу
до розуміння підприємства, його функціонування та розвитку. Причини, що
зумовлюють стратегічну орієнтацію діяльності підприємств: глобалізація,
пріоритет потреб споживача, якісна зміна природи бар’єрів входу на ринки,
науково-технічна революція, тощо. Принципи та способи управління розвитком
підприємства з позицій стратегічного менеджменту.
Основні етапи стратегічного процесу на підприємстві: аналіз, вибір, реалізація
стратегії. Поняття стратегічного процесу. Комплексне уявлення про стратегію
підприємства як процес. Цілі і завдання стратегічного процесу на підприємстві.
Суб’єкти стратегічного процесу. Результати стратегічного процесу та їх
користувачі. Логіка стратегічного процесу на підприємстві.
Стратегія підприємства. Поняття стратегії організації. Види і класифікація
стратегій. Розробка і реалізація стратегії. Стратегія та підсистеми підприємства:
взаємозв’язок та взаємообумовленість. Стратегія підприємства: поняття та
призначення. Множинність категорії «стратегія»: філософські, процесуальні,

структурні, технологічні, поведінкові, результативні аспекти. Визначення
«стратегії» різними авторами. Чинники, які найістотніше впливають на зміст
стратегії. Ознаки недостатньо обґрунтованої стратегії. «Стратегічний набір».
«Стратегічний набір» як система стратегій. Визначення «стратегічного набору»
підприємства. Вимоги до «стратегічного набору». Характеристика складових
«стратегічного набору» на різних етапах «життєвого циклу» підприємства.
Розробка «стратегічного набору» підприємства, «стратегічний пропуск».
Стратегія як результат і процес. Поняття та змістовне наповнення стратегії
підприємства. Стратегія як уявлення про способи та методи поведінки
підприємства у конкурентному середовищі, а також як інструмент
колективного сприйняття дійсності та дії підприємства. Значення стратегії для
підприємства та його діяльності. Вплив стратегії на підсистеми підприємства.
Взаємозв’язок стратегії та структури підприємства. Конфігурація основних
підсистем підприємства (маркетинг, виробництво, логістика, фінанси, персонал,
дослідження та розробки, керування) під впливом обраної для реалізації
стратегії. Процесно-орієнтована побудова організації як передумова та
інструмент стратегічної орієнтації підприємства. Роль фахівців в розробці та
реалізації стратегії. Три рівні менеджменту (інформаційний, людський, дієвий)
та їх використання при розробці та реалізації стратегії. Формування цінностей
стратегічної орієнтації в організаційній культурі підприємства. Когнітивні
аспекти розробки та реалізації стратегії. стратегій організації по М.Портеру контроль над витратами; диференціація; фокусування. Характеристика
базисних стратегій організації. Вибір стратегії організації. Процес вибору
стратегії. Метод Томпсона і Стрікланда. Оцінка вибраної стратегії. Процес
реалізації стратегії.
Розробка місії, цілей, стратегій та формування стратегічного набору
підприємства. Визначення місії і стратегічних цілей організації. Цільовий
початок діяльності організації. Власники та працівники організації – основа
визначення цілей організації. Місія організації – її формування. ―Політика‖,
―Філософія‖ і ―Місія‖ організації, їх характеристика, відмінні та загальні риси.
Фактори, які потрібно враховувати при визначенні місії організації.
Поняття цілей організації та області їх визначення – маркетинг; науководослідні роботи; фінанси і виробництво; персонал. Класифікація цілей
менеджменту в організації. Вимоги до цілей організації. Процес визначення
цілей організації. Характеристика етапів процесу визначення цілей
функціонування організації. Стратегічні цілі і пріоритети організації.
Формування продуктово-маркетингової стратегії. Розробка стратегій окремих
бізнесів і їх системи. Холістична концепція формування бізнес-стратегій
організації. Концепція прямого і зворотного процесів формування стратегій
організації. Стратегія системи бізнесів і стратегічна синергія. Функціональні
стратегії організації. Суть процесу реалізації стратегії. Стратегічні зміни.
Управління процесом реалізації стратегічних змін.
Стратегічний аналіз. Концепція «національного ромба» і галузеві кластери.
Аналіз конкуренції. Аналіз внутрішньою серед організації. Стратегічне
управління і конкурентоспроможність організації. Основні складові і типи
зовнішнього середовища. Цілі аналізу зовнішнього середовища. Аналіз галузі.

Стратегічні групи конкурентів. Аналіз споживачів. Аналіз зовнішнього
середовища організації. SWOT – аналіз організації. Стратегічний аналіз
зовнішнього середовища підприємства (прямого і непрямого впливу): цілі і
завдання. Основні елементи зовнішнього стратегічного аналізу. Визначення
PEST-впливів та оцінка їхньої взаємодії в контексті розробки стратегії
підприємства. Галузева та ринкова ідентифікація: встановлення взаємовідносин
між підприємством, його галуззю та ринками. Внутрішній аналіз підприємства:
цілі і завдання. Об’єкти внутрішнього аналізу: функціональні підсистеми
(персонал, маркетинг, виробництво, фінанси), активи (матеріальні і
нематеріальні), компетенції і здібності. Дослідження системи управління
підприємством. Вивчення культури організації. Методи та інструменти
внутрішнього аналізу різних об’єктів. Аналіз сильних і слабких сторін
підприємства, можливостей і загроз його успішного розвитку з використанням
SWOT-аналізу. Інтерпретація результатів аналізу у ракурсі розробки
стратегічних рішень. PEST – аналіз і характеристика його складових. Аналіз
зовнішнього середовища безпосереднього оточення. Аналіз покупців:
сегментація, аналіз мотивації покупців («гребешковий аналіз»). Аналіз впливу
партнерів і постачальників організації. Сутність карти стейкхолдерів. Основні
показники для аналізу постачальників підприємства. Оцінка ефективності
стратегії підприємства, що діє, за допомогою «SPASE» – матриці. SNW – підхід
до аналізу сильних і слабких сторін організації. SWOT-аналіз як один з методів
оцінки стратегічного положення компанії.
Стратегічне планування. Основні підходи до формулювання стратегій. Мета та
принципи стратегічного планування. Бар’єри стратегічного планування. Моделі
стратегічного планування. Зміст і структура стратегічного плану. Історія
становлення та розвитку стратегічного планування й управління як
самостійного напряму економічної науки. Сутність стратегічного планування й
управління. Місце стратегічного планування в управлінні. Поняття
стратегічного планування. Типологія стратегічного планування. Базові моделі
стратегічного планування. Підходи до процесу розробки стратегії розвитку
підприємства. Характеристика форм стратегічного планування за ступенем
невизначеності. Характеристика форм стратегічного планування залежно від
часової орієнтації. Характеристика форм стратегічного планування за
горизонтом планування. Особливості стратегічного планування і його відмітні
риси. Процес стратегічного планування та його етапи. Укрупнений підхід до
виділення етапів. Різні підходи до виділення етапів стратегічного менеджменту.
Загальний підхід до визначення етапів і їх характеристика. Процес
цілепокладання як етап процедури стратегічного планування. Визначення місії
підприємства. Цінності вищого керівництва.
Процес цілепокладання й організаційна культура підприємства. Визначення
цілей розвитку підприємства. Стратегічний план і його структура. Оцінка видів
структур стратегічного плану (вітчизняний досвід). Закордонна практика
стратегічного планування. Українська практика стратегічного планування.
Формування раціональної структури стратегічного плану. Показники
стратегічного плану. Основи бізнес-планування на підприємстві. Зв’язок бізнеспланування зі стратегією.

Створення стратегічної архітектури підприємства. Поняття стратегічної
архітектури підприємства. Стратегічна архітектура як втілення стратегічного
образу підприємства, його продуктів та функціональностей у конфігурації
системи відносин зі споживачем. Формальні (відчутні, об’єктивні) і
неформальні (невідчутні, суб’єктивні) складові стратегічної архітектури.
Стратегічна візія і стратегічне мислення менеджменту підприємства як
визначальна складова стратегічної архітектури. „Стратегічний набір‖
підприємства. Патерни поведінки підприємства на ринку (продуктів і ресурсів).
Система управління підприємством як складова стратегічної архітектури.
Чинники, що визначають стратегічну архітектуру. Основні стейкхолдери
підприємства (зацікавлені особи), їх інтереси і цілі. Погодження цілей
стейкхолдерів та розробка програм дій на майбутнє. Персонал підприємства як
суб’єкт стратегічного процесу. Стратегічне мислення та рівень стратегічної
культури
власників
і
персоналу
підприємства.
Взаємозв’язки
і
взаємозалежності між підприємством і основними гравцями ринку.
Інформаційна база прийняття стратегічних рішень. Управління організаційною
культурою. Формування організаційної культури. Підтримка організаційної
культури. Зміна та розвиток організаційної культури в контексті реалізації
стратегічного процесу. Національні особливості організаційної культури та їх
вплив на досягнення стратегічних цілей підприємства. Організаційне
забезпечення реалізації стратегічного процесу. Стратегічний процес в контексті
основних функцій управління. Суб’єкти управління стратегією. Інструменти
управління стратегією. Алгоритм і етапи створення стратегії.
Управлінський аналіз. Цілі, принципи і методи управлінського аналізу.
Визначення стратегічних ресурсів підприємства.
Конкурентні переваги
підприємства. Підходи до визначення структури управлінського аналізу.
Система McKiency. Ланцюжок цінностей М.Портера. Підхід Омае.
Портфельний аналіз. Поняття, цілі і основні етапи портфельного аналізу.
Методи портфельного аналізу. Матриця БКГ. Матриці McKiency-General
Electric. Чинники привабливості ринку і стратегічного положення бізнесу.
Характеристика конкурентних позицій бизнес-единиц і стадій життєвого циклу
галузі. Матриця Ансоффа. Тривимірна схема Абеля. Діловий комплексний
аналіз.
Стратегічни зміни как фактор розвитку підприємства.
Розвиток
підприємства та управління змінами. Поняття змін в аспекті стратегічного
управління. Етапи процесу змін:розморожування, рух і нове заморожування.
Послідовність заходів для ефективного впровадження змін за підходом
Гарвардської школи бізнесу. Реакції на зміни в організації в процесі
впровадження (заперечення, опір, дослідження та прийняття). Інструменти
поширення змін на підприємстві. Пріоритети при проведенні змін на
підприємстві: налагодження формальної інформативної системи, побудова
організаційної впевненості, зміна символіки , зміна процедур, поширення
політичної підтримки, знешкодження опозиції, посилення гнучкості організації,
створення неформальних осередків прийняття змін, чітке остаточне визначення
позицій, формалізація сприйняття змін(згоди), постійна підтримка консенсусу.
Організайціно-планові заходи із реалізації стратегії: розробка програм,

бюджетів, процедур. Забезпечення переходу від планування до реалізації
стратегічних змін. Політики як закріплення правил поведінки та прийняття
рішень при реалізації стратегії. Поняття та зміст програм. Укладення подвійних
бюджетів (оперативних та стратегічних). Формальне та неформальне
закріплення змінених процедур.
Функції підрозділів при впровадженні стратегічних змін. Сфери
функціонального аналізу: фінанси, управління персоналом, технологія,
логістика, виробництво, маркетинг. Визначення здатностей та компетенцій у
функціональних сферах підприємства. Роль та місце відділу стратегічного
управління в процесі здійснення функціональних перетворень.
Характеристика типів стратегічних змін в організації - перебудова організації;
радикальне перетворення організації; помірне перетворення організації;
звичайне перетворення організації. Основні області стратегічних змін в
організації. Фактори, які впливають на вибір організаційної структури
організації - розмір організації.
Оцінювання конкурентоспроможності організації. Конкурентоспроможність та
конкурентні переваги. Аналіз конкурентів. Використання різних методів
аналізу конкурентів: модель п’яти сил конкуренції (по М. Портеру), визначення
конкурентних позицій основних фірм галузі (карта стратегічних груп). Аналіз
конкурентоспроможності цін і витрат підприємства. Визначення конкурентної
позиції фірми за допомогою ключових чинників успіху (КФУ). Оцінка
конкурентоспроможності фірми на основі методу бенчмаркетинга. Конкурентні
стратегії.
Визначення конкурентних переваг підприємства. Основні напрями досягнення
конкурентних переваг. Конкурентні переваги на основі низьких витрат.
Диференціація продукції. Стратегії фокусування, першопроходця і синергізму.
Синергізм. Модель життєвого циклу галузі.
Фактори, які впливають на вибір організаційної структури організації - розмір
організації; стратегія, яка реалізується організацією; динаміка зовнішнього
середовища; персонал; технологія; географічне розташування організації.
Характеристика етапів вибору організаційної структури. Типи організаційних
структур, їх недоліки і переваги. Складові організаційної культури і їх
характеристика. Формування і зміна організаційної культури.
Труднощі та перешкоди на шляху стратегічних змін. Мобілізація потенціалу
організації для виконання стратегії.
Диверсифікація та інтеграція. Поняття, цілі і мотиви диверсифікації. Інтеграція
і диверсифікація. Види диверсифікації. Основні форми об'єднань. Управління
диверсифицированными підприємствами. Вигоди і витрати диверсифікації.
Вертикальна та горизонтальна інтеграція.
Структура бізнес-плану фінансового оздоровлення підприємства. Зміст бізнесплану. Інвестиційне проектування як основа продуктової стратегії. Бізнеспроект — організаційне оформлення продуктової стратегії. Особливості
стратегічного планування в умовах диверсифікованості виробництва. Основні
елементи теорії диверсифікованості. Сутність і типи корпоративних стратегій
диверсифікованості. Особливості організації процесу стратегічного планування

на диверсифікованих підприємствах. Поняття ризиків у стратегічному
плануванні розвитку підприємств.
Особливості стратегічного планування в умовах диверсифікованості
виробництва. Основні елементи теорії диверсифікованості. Сутність і типи
корпоративних стратегій диверсифікованості. Особливості організації процесу
стратегічного планування на диверсифікованих підприємствах. Поняття ризиків
у стратегічному плануванні розвитку підприємств.
Реалізація стратегії. Розробка системи управління реалізацією стратегії та
політики організації. Використання політичного режиму для досягнення
політичних цілей. Методи й технології стратегічного управління.
Інформаційно-психологічні методи й технології управління. Рефлексивне
управління. Проектування організаційної структури та приведення її у
відповідність до стратегії. Функціональна стратегія. Регіональна структура.
Структура стратегічних господарських підрозділів. Матрична структура.
Розподіл ресурсів і фокусування на стратегічних завданнях. Фінансове
планування та бюджетування. Мережний аналіз. Корпоративна культура та її
роль у реалізації стратегії. Управління корпоративною культурою. Сумісність
стратегії та культури. Зміна культури та комунікація. Системи адміністративної
підтримки. Плани та системи інформаційної підтримки. Системи винагороди та
контролю. Стратегічне лідерство та подолання опору змінам. Стратегічні
альянси: теоретичні та практичні аспекти формування й розвитку. Класифікація
стратегічних альянсів. Життєвий цикл стратегічного альянсу. Зміст процесу
управління функціонуванням стратегічних альянсів. Суть стратегічної
ефективності. Стратегічний контроллинг. Контролінг на підприємстві: зміст і
функції. Стратегічний і оперативний контролінг на підприємстві. Організація
становлення стратегічного менеджменту. Стратегічне лідерство.
Забезпечення
стратегічного
управління.Організаційне
забезпечення
стратегічного управління і внесення змін в організаційні структури управління
(ОСУ.
Фінансово-економічне
механізм
забезпечення
стратегічного
управління.Роль фінансового забезпечення стратегічного управління. Побудова
і реалізація фінансових стратегій підприємства. Поточне і стратегічне
бюджетування. Економічні відносини між окремими підрозділами підприємств
різного типу. Соціально-психологічне забезпечення стратегічного управління
та формування стратегічної поведінки персоналу. Характеристика системи
соціально-психологічного забезпечення стратегічного управління. Аналіз «поля
сил» як основа для подолання опор змінам. Управління змінами і формування
стратегічної поведінки. Система мотивації в стратегічному управлінні.
Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління. Сутність
стратегічної інформації. Інформаційна система стратегічного управління. Облік
і контроль у системі стратегічного управління. Аналіз у системі стратегічного
управління.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Б. Довбня, А.О. Найдовська, М.М. Хитько. Стратегія підприємства.
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10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ:
лекції, семінарські заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Стратегічний маркетинг
1. КОД: ОК.6
2. РІК НАВЧАННЯ: 1
3. СЕМЕСТР: 2
4. ЛЕКТОР: доц. Яковенко О.І.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні компетентності: здатність проведення досліджень на відповідному
рівні; здатність спілкуватися з представниками різних професійних груп та у
міжнародному контексті; навички використання інформаційно-комунікаційних
технологій для пошуку, оброблення, аналізу інформації з різних джерел та
прийняття рішень; здатність організовувати та мотивувати людей рухатися до
спільної мети, працювати в команді; здатність діяти на основі етичних
міркувань, соціально відповідально і свідомо; вміння виявляти та вирішувати
проблеми, генерувати нові ідеї.
фахові компетентності: вміння обирати та використовувати концепції, методи
та інструментарій менеджменту, у тому числі у відповідності до міжнародних
стандартів; встановлювати критерії, за якими організація визначає подальший
напрямки розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани;
здатність до ефективного використання та розвитку людських ресурсів в
організації; здатність розробляти проекти та управляти ними, виявляти
ініціативу та підприємливість; здатність використовувати психологічні
технології роботи з персоналом.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Завдання вивчення дисципліни: вивчення визначальних положень стратегічного
маркетингу, методів ефективного застосування результатів стратегічного

аналізу для створення конкурентоспроможних товарів; 2) засвоєння сутності і
змісту маркетингового середовища та його впливу на стратегічну діяльність
підприємства; 3) опанування методики маркетингового стратегічного аналізу та
його інструментів (особливо SWOT-аналізу); 4) ознайомлення з існуючими
різновидами маркетингових стратегій підприємства та формування системи
стратегій підприємства.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати: сутність та основні категорії стратегічного маркетингу, класифікацію
маркетингових стратегій, рівні стратегічного маркетингового планування,
фактори та критерії сегментації, чинники формування конкурентних переваг
вміти: розраховувати ринкову частку, здійснювати аналіз маркетингового
середовища, застосовувати матричні методи вибору стратегій, розробляти їх у
певній стратегічній ситуації проводити сегментування ринку, побудову
позиційної схеми, обґрунтування конкурентних переваг підприємства на ринку.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: менеджмент, економіка підприємства, планування і
контроль на підприємстві.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Сутність і сфера стратегічного маркетингу Сутність та завдання стратегічного
маркетингу та його місце в системі економічних дисциплін. Завдання
стратегічного маркетингу. Взаємозв’язок принципів управління економікою і
стратегічного маркетингу. Поняття ―життєвий цикл виробу‖. Стратегічний
маркетинг як перша стадія життєвого циклу виробу. Стратегічний і тактичний
маркетинг. Стратегічний маркетинг як перша функція управління. Класифікація
об’єктів стратегічного маркетингу. Місія та цілі в системі стратегічного
маркетингу. Поняття ринкова частка, ―стратегічний господарський підрозділ‖
та ―портфель бізнесу‖.
Аналіз маркетингового середовища Основні елементи системи
стратегічного маркетингу: ―вхід‖ та ―вихід‖ системи, зовнішнє середовище та
зворотний зв’язок. Фактори макросередовища підприємства. Фактори
мікросередовища підприємства. SWOT-аналіз. Підсистема наукового
супроводу: класифікація методів управління та їх порівняльна характеристика.
Цільова і забезпечуюча підсистема стратегічного маркетингу.
Маркетингова стратегічна сегментація і вибір цільових ринків
Виникнення, сутність і зміст STP-маркетингу. Фактори та критерії сегментації.
Принципи ефективної сегментації. Етапи процесу сегментації ринку.
Сегментація
ринку
товарів
виробничого
призначення.
Стратегії
недиференційованого (масового), диференційованого та концентрованого
маркетингу. Оцінка сегментів у процесі вибору цільових ринків. Маркетингові
стратегії вибору цільового ринку: стратегії односегментної спеціалізації,
товарної спеціалізації, ринкової спеціалізації, селективної спеціалізації та
повного охоплення ринку.
Маркетингові стратегії зростання та диверсифікації Сутність і
класифікація маркетингових стратегій зростання. Маркетингові стратегії
інтенсивного росту: види (стратегії глибокого проникнення на ринок, розвитоку
товару та розвитку ринку), засоби реалізації, приклади застосування.

Маркетингові стратегії інтегративного росту. Пряма та зворотна вертикальна
інтеграція. Горизонтальна інтеграція. Приклади застосування. Маркетингові
стратегії диверсифікації (горизонтальна, концентрична, конголомеративна). Їх
переваги і недоліки.
Маркетингове стратегічне управління портфелем бізнесу підприємства
Стратегічна модель М. Портера. Стратегії концентрації, цінового лідердства та
диференціації, їх переваги і недоліки. Матриця Бостонської консультативної
групи: етапи побудови, переваги і недоліки. Основні види стратегічних
господарських підрозділів матриці Бостонської консультативної групи.
Можливі стратегії щодо кожного з них. Матриця ―Мак-Кінсі – Дженерал
Електрик‖. Етапи побудови. Основні фактори і показники. Основі види
маркетингових стратегій за матрицею ―Мак-Кінсі – Дженерал Електрик‖.
Стратегії диференціації та позиціювання Маркетингові стратегії
диференціації. Товарна диференціація. Сервісна диференціація. Диференціація
персоналу. Іміджева диференціація. Особливості застосування означених
стратегій. Сутність позиціювання. Розробка стратегії позиціювання. Побудова
позиційної схеми. Різновиди стратегій позиціювання. Оцінка ефективності
позиціювання. Помилки при позиціюванні.
Маркетингові конкурентні стратегії Види конкурентних стратегій за А.
Літлом. Види стратегій за М. Портером. Аналіз конкурентного середовища.
Маркетингові стратегії ринкового лідера. Маркетингові стратегії челенджерів.
Маркетингові стратегії послідовників. Маркетингові стратегії нішерів.
Встановлення ефективних взаємовідносин між підприємствами на ринку. Типи
корпоративних взаємовідносин. Відносини між компаніями на глобальному
рівні.
Визначення конкуретних переваг підприємства Визначення понять
―конкуренція‖, ―якість‖, конкурентоспроможність‖, ―конкурентні переваги‖.
Особливості поняття ―конкурентоспроможність‖ стосовно різних об’єктів.
Фактори конкурентоспроможності товарів. Аналіз використання окремих видів
виробничих ресурсів та їх вплив на конкурентоспроможність. Фактори
ресурсозбереження. Вимірювання конкурентоспроможності товару. Методики
оцінки
конкурентоспроможності
підприємств.
Показники
конкурентоспроможності країни. Конкурентні переваги: суть, класифікація,
управління.
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10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ:
лекції, семінарські заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Виробнича практика
1. КОД: ОК.7
2. РІК НАВЧАННЯ: 1
3. СЕМЕСТР: 2
4. ЛЕКТОР: проф Сосновський А.В.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні компетентності: здатність проведення досліджень на відповідному
рівні; здатність спілкуватися з представниками різних професійних груп та у
міжнародному контексті; навички використання інформаційно-комунікаційних
технологій для пошуку, оброблення, аналізу інформації з різних джерел та
прийняття рішень; здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально
відповідально і свідомо; вміння виявляти та вирішувати проблеми, генерувати
нові ідеї.
фахові компетентності: вміння обирати та використовувати концепції, методи
та інструментарій менеджменту, у тому числі у відповідності до міжнародних
стандартів; встановлювати критерії, за якими організація визначає подальший
напрямки розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани;
здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного
самоменеджменту; здатність до ефективного використання та розвитку
людських ресурсів в організації; вміння створювати та організовувати
ефективні комунікації в процесі управління; навички формування та
демонстрації лідерських якостей; здатність розробляти проекти та управляти
ними, виявляти ініціативу та підприємливість; здатність використовувати
психологічні технології роботи з персоналом; здатність аналізувати й
структурувати проблеми в діяльності суб’єктів господарювання, ухвалювати
управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації; здатність до
організації, управління
та адміністрування діяльності суб’єктів
господарювання, впровадження організаційних змінам.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
У результаті проходження практики студенти повинні:
знати: загальний стан та загальні тенденції розвитку галузі у якій працює дане
підприємство; загальну ємність ринків на яких підприємство реалізує свою
продукцію та частку яку воно займає; динаміку реалізації продукції за останній
період та перспективи розвитку; ключових постачальників, споживачів та
конкурентів; основні проблеми, що виникають на підприємстві; організаційну
структуру управління підприємством (організацією) та його підрозділами,

функції та методи системи менеджменту конкретного підприємства; виробничу
структуру, техніку, технологію і організацію виробництва на підприємстві;
динаміку основних техніко – еконо- мічних показників підприємства (організації) на протязі останніх 2-5 років; методи техніко-економічного аналізу
діяльності підприємств, розрахунку економічної ефективності організаційних,
економічних, технічних і управлінських заходів; теорію та основні напрямки
вдосконалення організаційно-економічного механізму виробництва та
господарювання на підприємстві, застосування економіко-математичних
моделей для удосконалення організації та управління виробництвом.
вміти: аналізувати організаційну структуру підприємства та проводити оцінку
прийняття управлінських рішень; проводити техніко-економічний аналіз
роботи підприємства та його підрозділів; визначати ємність ринку та виявляти
фактори, що впливають на обсяг реалізації продукції; проводити оцінку
використання потужності; виявляти невикористанні резерви виробництва та
визначати можливості поліпшення роботи за їх рахунок; проводити
дослідження в області організації і управління виробничими системами,
управління трудовими колективами; аналізувати дані оперативно-виробничого
планування; здійснювати розрахунок (калькулювання) і аналіз собівартості,
визначати взаємозалежність між показниками „витрати - обсяг продукції прибуток‖; розробляти фінансовий план, бюджет, бізнес-план; користуватись
програмними засобами обробки інформації; здійснювати економічний аналіз
господарської діяльності підприємства та його підрозділів; виявляти резерви
виробництва; розробляти заходи щодо забезпечення режиму економії,
підвищення рентабельності виробництва, конкурентоспроможності продукції,
продуктивності праці, зменшення витрат на виробництво і реалізацію
продукції, усунення втрат та непродуктивних витрат, а також виявляти
можливості додаткового випуску продукції; визначати економічну
ефективність організації праці та виробницва, впровадження нової техніки і
технології, раціоналізаторських пропозицій та винаходів; брати участь у
розгляданні розроблених виробничо-господарських планів, проведенні робіт з
ресурсозберігання, у впровадженні, вдосконаленні внутрішньогосподарського
розрахунку, удосконаленні прогресивних форм організації праці та управління,
а також планової та облікової форм; удосконаленні прогресивних форм
організації праці та управління, а також планової та облікової документації.
7.
ПРЕРЕКВІЗИТ:
Еконмічне
управління
діяльністю
субєктів
гоподарювання, Управління проекткми і ризиками.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Під час проходження виробничої практики для магістрів, студенти
практиканти повинні ознайомитися зі статутом підприємства, нормативно –
правовими документами, що регламентують діяльність підприємства, формою
власності, видами діяльності, організаційною структурою, посадовими
інструкціями, розподілом обов’язків між працівниками, специфікою діяльності
різних служб та відділків підприємства, фінансовою звітністю, результатами
господарської діяльності підприємства та робити висновки щодо діяльності

підприємства. Особливу увагу студенти повинні приділити аналізу та вивченню
інформаційних матеріалів, пов’язаних із виконанням індивідуального завдання.
Виробнича практика для магістрів є першим етапом підготовки та збору
матеріалів для написання студентами кваліфікаційної роботи магістра, на якому
вони повинні визначитися з напрямом та об’єктом її дослідження.
За підсумками проходження виробничої практики магістрів, студенти
повинні виконати, оформити та здати на кафедру управління підприємницькою
та туристичною діяльністю звіт з проходження практики, який є
результативною формою практики.
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10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ:
лекція, практичні, самостійна робота
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Науково-дослідна практика з підготовкою кваліфікаційної роботи
1. КОД: ОК. 8
2. РІК НАВЧАННЯ: 2
3. СЕМЕСТР: 3
4. ЛЕКТОР: проф Сосновський А.В.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні компетентності: здатність проведення досліджень на відповідному
рівні; здатність спілкуватися з представниками різних професійних груп та у
міжнародному контексті; навички використання інформаційно-комунікаційних

технологій для пошуку, оброблення, аналізу інформації з різних джерел та
прийняття рішень; здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально
відповідально і свідомо; вміння виявляти та вирішувати проблеми, генерувати
нові ідеї.
фахові компетентності: вміння обирати та використовувати концепції, методи
та інструментарій менеджменту, у тому числі у відповідності до міжнародних
стандартів; встановлювати критерії, за якими організація визначає подальший
напрямки розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани;
здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного
самоменеджменту; здатність до ефективного використання та розвитку
людських ресурсів в організації; вміння створювати та організовувати
ефективні комунікації в процесі управління; навички формування та
демонстрації лідерських якостей; здатність розробляти проекти та управляти
ними, виявляти ініціативу та підприємливість; здатність використовувати
психологічні технології роботи з персоналом; здатність аналізувати й
структурувати проблеми в діяльності суб’єктів господарювання, ухвалювати
управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації; здатність до
організації, управління
та адміністрування діяльності суб’єктів
господарювання, впровадження організаційних змінам.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
У результаті проходження практики студенти повинні:
Знати: сутність та особливості методології наукового дослідження; основні
принципи роботи з емпіричною базою дослідження; методи наукових
досліджень; види інформаційного забезпечення та використанні джерел інформації у науково-дослідній роботі; наукознавчі та методологічні основи
наукових досліджень; особливості організації науково-дослідної роботи;
вимоги до оформлення результатів науково-дослідної роботи; етичні та правові
основи наукової діяльності тощо.
Вміти: застосовувати понятійний апарат методології наукових досліджень;
відбирати та аналізувати необхідну інформацію; формулювати мету, завдання
та гіпотезу наукового дослідження; планувати та проводити емпіричні
дослідження; порівнювати отримані результати дослідження із теоретичними
обґрунтуванням проблеми; формулювати висновки наукового дослідження;
оприлюднювати та упроваджувати результати науково-дослідної практики;
складати звіти та доповіді тощо.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Методика наукового дослідження, економіка підприємства
тощо.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Зміст науково-дослідної практики визначається загальною концепцією
магістерської підготовки. Він включа є в себе освітньо-виховну, освітньопізнавальну, практичну і дослідницьку діяльність магістрантів і передбачає
системне бачення проблеми по темі кваліфікаційної роботи, а також
формування
необхідних
дослідницьких
компетенцій
майбутнього
консультанта-дорадника, методиста, викладача. Під час науково-дослідної
практики магістри беруть участь у різних видах наукової, науково-педагогічної

або організаційної роботи базових ВНЗ або лабораторій НДІ. При цьому
магістри: вивчають головні наукові завдання за напрямом робіт ВНЗ або
лабораторій; інноваційні підходи, які реалізуються у практичній діяльності;
відпрацьовують практичні навички з творчої реалізації поставлених завдань
дослідження; практично оволодівають методами досліджень; реалізують на
практиці творчий підхід до методів дослідження; опрацьовують результати
дослідження НДР, проводять їх аналіз та інтер-претацію; здійснюють
практичну перевірку своєї готовності до інноваційної діяльності у галузі освіти
і науки; здійснюють систематизацію теоретичних знань для якісного виконання
поставленої у темі випускної роботи науково-практичної задачі освітнього
ступеню, вивчають і узагальнюють літературні джерел за темою випускної
роботи освітнього ступеню - «магістр»; виконують індивідуальні науковопрактичні завдання, критично осмислюють теоретичну базу з метою якісного
виконання випускної кваліфікаційної роботи та її захисту; здійснюють
підготовку наукової статті (тез) до друку; готують доповіді і виступи до
методичних семінарів і науково- практичних конференцій тощо. 9.
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10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ:
лекція, практичні, самостійна робота
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)

Вибіркові компоненти*
*

До інформаційного пакету включаються вибіркові компоненти лише за вибором факультету.

Економічне управління діяльністю суб’єктів господарювання
1. КОД: В.Б.1.1
2. РІК НАВЧАННЯ:1
3. СЕМЕСТР:1
4. ЛЕКТОР: проф. Меркулов М.М.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні компетентності: здатність спілкуватися з представниками різних
професійних груп та у міжнародному контексті; навички використання
інформаційно-комунікаційних технологій для пошуку, оброблення, аналізу
інформації з різних джерел та прийняття рішень;здатність організовувати та
мотивувати людей рухатися до спільної мети, працювати в команді; здатність
діяти на основі етичних міркувань, соціально відповідально і свідомо; вміння
виявляти та вирішувати проблеми, генерувати нові ідеї.
фахові компетентності: вміння обирати та використовувати концепції, методи
та інструментарій менеджменту, у тому числі у відповідності до міжнародних
стандартів; встановлювати критерії, за якими організація визначає подальший
напрямки розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани;
здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного
самоменеджменту; здатність до ефективного використання та розвитку
людських ресурсів в організації; вміння створювати та організовувати
ефективні комунікації в процесі управління; здатність використовувати
психологічні технології роботи з персоналом;здатність аналізувати й
структурувати проблеми в діяльності суб’єктів господарювання, ухвалювати
управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації; здатність до
організації, управління
та адміністрування діяльності суб’єктів
господарювання, впровадження організаційних змінам.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Завдання дисципліни:
розкриття системних характеристик економічного
управління підприємством; оволодіння
бюджетуванням як однією з
найпоширеніших технологій економічного управління підприємством; набуття
вмінь використовувати методи та інструменти фінансового менеджменту для
прийняття управлінських рішень.
У результаті вивчення модуля студент повинен
знати: принципи формування системи економічного управління на
підприємстві; правила формування системи бюджетного управління й вимоги
до наповнення її елементів; організацію і технологію бюджетного процесу на
підприємстві; особливості управління чистим оборотним (робочим) капіталом;
засоби формування інвестиційного портфеля підприємства та його оптимізації.
вміти: виконувати розрахунки ключових параметрів діяльності підприємства і
виявляти закономірності його розвитку; економічно обґрунтовувати доцільність
управлінських рішень стратегічного й оперативного характеру; складати
операційні й фінансові бюджети підприємства та оцінювати їх виконання;
аналізувати фінансовий стан підприємства, розробляти рішення щодо
управління прибутком і грошовими потоками, формування
структури
капіталу; обґрунтовувати оптимальний інвестиційний портфель підприємства;

розробляти й удосконалювати методичний інструментарій фінансової
діагностики; розробляти систему бюджетування на підприємстві; формувати
організаційний механізм економічного управління підприємством.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: економіка підприємства, менеджмент, інвестування,
бухгалтерський облік, економічний аналіз, проектний аналіз.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Введення в дисципліну «Економічне управління підприємством». Ускладнення
управління підприємством у сучасному бізнесі та необхідність реформування
його економічної складової. Сутність економічного управління підприємством,
його задачі. Підприємство як складна організаційна система.
Системна характеристика економічного управління підприємством. Структура
системи управління. Структура системи економічного управління
підприємством.
Система
економічного
управління
підприємством:
функціональний, організаційний, процес ний аспект. Задачі економічного
управління підприємством
Технологія розв’язання завдань економічного управління. Економічне
управління підприємством як процес прийняття управлінських рішень. Методи
розв’язання задач економічного управління підприємством. Формування
системи ключових показників економічного управління підприємством.
Економічний порядок підприємства та інструменти його підтримування.
Система економічного управління «витрати-випуск-прибуток» (CVP - аналіз).
Система контролінгу. Система збалансованих показників (BSC)
Система бюджетного управління підприємством. Поняття та види бюджетів на
підприємстві. Зміст системи бюджетного управління підприємством. Понятт та
види бюджетів на підприємстві Види планів і послідовність їх розробки.
Процес фінансового планування. Перспективне фінансове планування. Поточне
фінансове планування. Оперативне фінансове планування. Методи фінансового
планування і прогнозування. Прогнозування на підставі використання
невласних задач математичного програмування. Причини виникнення
несумісних задач фінансового планування діяльності підприємства. Методи
подолання несумісних обмежень у задачах перспективного та поточного
фінансового планування. Основні фінансові елементи в системі бізнеспланування.
Організація бюджетного управління. Постановка системи бюджетування на
підприємстві. Етапи організації роботи з бюджетування. Розробка фінансової
структури підприємства. Склад і типізація центрів фінансової відповідальності
(ЦФВ) та місць виникнення затрат (ЦВЗ), об’єднаних схемою консолідації
фінансової інформації. Розробка бюджетної архітектури — системи
операційних та фінансових бюджетів, яка включає закріплення їх формування,
узгодження, затвердження, облік виконання та звітності, аналіз і контроль за
виділеними ЦФВ. Визначення необхідної кількості бюджетів, які формуються
на рівні підрозділів, та схем їх консолідації. Постановка фінансових бюджетів.
Формування статей, принципів їх групування, складу, ступеня деталізації та
фінансового аналізу. Регламентація бізнес-процесів системи бюджетування у
внутрішніх документах (положеннях, регламентах, формах бюджетів і звітів).
Впровадження розробок у систему інформаційної підтримки бюджетування.

Технологія формування операційних бюджетів. Формування бюджету продаж
за видами виробів. Формування бюджету виробництва за видами виробів.
Формування бюджету прямих матеріальних витрат. Формування бюджету
прямих витрат на оплату праці. Формування бюджету загальновиробничих
витрат Формування бюджету витрат на реалізацію продукції (бюджет витрат на
збут). Формування бюджету адміністративних витрат. Бюджет собівартості
реалізованої продукції. Формування бюджету доходів і витрат підприємства.
Бюджет собівартості реалізованої продукції.
Розроблення бюджету доходів і витрат. Економічна сутність і види прибутку
підприємства. Функції і механізм управління прибутком підприємства.
Оптимізація джерел прибутку. Аналіз розподілу й використання прибутку.
Аналіз ефективності використання прибутку. Факторний аналіз прибутку від
реалізації продукції.
Управління грошовими потоками підприємства. Поняття і значення грошових
потоків у діяльності підприємства. Принципи управління грошовими потоками
підприємства. Методи управління грошовими потоками підприємства. Грошові
потоки від активів і методи їх вимірювання. Грошові потоки кредиторам і
акціонерам. Планування грошових потоків.
Інформаційне забезпечення бюджетного управління. Система забезпечення
бюджетного управління. Організаційне забезпечення бюджетного управління.
Інформаційне забезпечення бюджетного управління. Фінансовий аналіз
діяльності підприємства. Методи внутрішнього фінансового контролю.
Бухгалтерська звітність у системі інформаційного забезпечення діяльності
підприємства. Основні джерела інформації для фінансового аналізу.
Бухгалтерський баланс як інструмент аналізу. Загальна оцінка динаміки і
структури статей бухгалтерського балансу. Основи структури аналітичного
балансу. Аналітичне групування статей балансу.
Фінансова діагностика підприємства. Бухгалтерський баланс як інструмент
аналізу. Аналіз динаміки складу і структури пасивів балансу. Загальна оцінка
пасивів підприємства. Аналіз руху джерел власних коштів. Аналіз руху джерел
позикових коштів. Аналіз динаміки складу і структури активів балансу. Аналіз
фінансової стійкості підприємства. Аналіз абсолютних показників фінансової
стійкості. Оцінка ліквідності активів підприємства. Аналіз фінансових
результатів діяльності підприємства.
Управління чистим оборотним капіталом. Фінансування діяльності
підприємства: основні поняття і категорії. Довгострокові пасиви: склад,
структура, основні способи збільшення капіталу. Традиційні методи
короткострокового і середньострокового фінансування. Управління капіталом
підприємства. Економічна сутність і класифікація капіталу підприємства.
Функції і механізм управління капіталом підприємства. Основні теорії
структури капіталу. Оптимізація структури капіталу.
Методологічні основи оцінки вартості капіталу підприємства. Сутність
концепції вартості капіталу. Оцінка середньозваженої вартості капіталу
підприємства. Моделі оцінки вартості зобов'язань підприємства.
Управління власним капіталом. Формування і управління власним капіталом
підприємства. Оцінка вартості власного капіталу. Політика формування

власних фінансових ресурсів підприємства. Дивідендна політика і можливості її
вибору.
Управління позиковим капіталом. Політика залучення і формування позикового
капіталу підприємства. Управління залученням банківського кредиту.
Забезпечення стійких темпів економічного розвитку підприємства.
Управління інвестиційним портфелем підприємства. Управління інвестиціями.
Економічна сутність і класифікація інвестицій. Інвестиційна політика
підприємства. Ключові принципи оцінки інвестиційних проектів. Методи
оцінки ефективності інвестиційних проектів. Сутність і класифікація
фінансових ризиків підприємства. Методи аналізу ризику. Оцінка ризику і
диверсифікація. Механізми нейтралізації фінансових ризиків.
Категорії ризику і левериджу. Леверидж та його роль у фінансовому
менеджменті. Методика розрахунку критичного обсягу продажів. Оцінка
виробничого левериджу. Оцінка фінансового левериджу.
Стратегічне та оперативне управління фінансуванням діяльності підприємства.
Визначення незадовільної структури балансу підприємства. Методичні
рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства.
Аналіз та оцінка реальних можливостей відновлення платоспроможності
підприємства. Аналіз зв'язку неплатоспроможності підприємства із
заборгованістю держави перед ним. Методи прогнозування можливого
банкрутства підприємства.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
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Бланк И. А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. / И. А. Бланк. —
К.: Ника-Центр, 2005. — 386с.
10. Голубков Е П. Технология принятия управленческих решений: учебное
пособие / Е. П. Голубков. — М.: Изд-во «Дело и Сервис», 2005.— 544 с.
11. Грещак М. Г. та ін. Внутрішній економічний механізм підприємства:
Навч. посібник / М. Г. Грещак, О. М. Гребешкова та ін.; за ред. М. Г.
Грещака.— К.: КНЕУ, 2001.— 228 с.
12. Ковалев В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор
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Финансы и статистика, 2003. — 462 с.
13. Ковалев В. В. Финансовый анализ: методы и процедуры учебное пособие
/ В. В. Ковалев — М.: Финансы и статистика, 2002. — 559 с.
14. Матвійчук А. В. Аналіз та прогнозування розвитку фінансовоекономічних систем із використанням теорії нечітких множин: Монографія. / А.
В. Матвійчук — К.: Центр навч. літ-ри, 2005. — 206 с.
15. Фінанси підприємства: Підручник // А. М. Поддєрьогін, М. Д. Білик, Л. Д.
Буряк та ін.; Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. — 5-е вид. —
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16. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник. / Под ред. Е. С.
Стояновой. — М.: Перспектива, 2004. — 656 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ:
лекції, практичні заняття, самостійна робота.

11. МОВА НАВЧАННЯ: українська
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Правове регулювання туристичної діяльності
1. КОД: В.Б.1.2
2. РІК НАВЧАННЯ:1
3. СЕМЕСТР:1
4. ЛЕКТОР: к. ю.н. МетільА.С.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні компетентності: здатність спілкуватися з представниками різних
професійних груп та у міжнародному контексті;
фахові компетентності: вміння створювати та організовувати ефективні
комунікації в процесі управління; здатність аналізувати й структурувати
проблеми в діяльності суб’єктів господарювання, ухвалювати управлінські
рішення та забезпечувати умови їх реалізації; здатність до організації,
управління
та адміністрування діяльності суб’єктів господарювання,
впровадження організаційних змінам.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Завдання дисципліни: ознайомити майбутнього фахівця з нормативноправовими
актами,
що
регламентують
надання
туристичних
послуг;ознайомити з державними стандартами в галузі туризму;навчити
студентів обирати ефективну правову форму функціонування туристичного
підприємства з урахуванням можливостей та умов ліцензування туристичної
діяльності;сформувати в студентів уміння аналізувати вплив законодавчого
забезпечення на ефективність туристичної діяльності; навчити студентів
складати необхідні документи для здійснення підприємницької діяльності в
галузі туризму.
У результаті вивчення модуля студент повинен
знати: основні нормативні акти, що регулюють правовідносини в галузі
туризму; основні принципи та види управлінської діяльності; основи
адміністративного права; засади корпоративного управління; статус суб’єктів
управлінської діяльності в туристичній галузі; функції та методи управління.
вміти: користуватися законодавчими актами при вирішенні питань в галузі
туризму; розрізнювати форми та види державного управління; характеризувати
моделі корпоративного управління; складати договори, пов’язанні з
туристичною діяльністю.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: основи права, господарськє законодавство, трудове
законодавсто, менеджмент, бухгалтерський облік.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Поняття,структура і предмет правового регулювання туристичної
діяльності в Україні. Туристичні ресурси України. Організаційні форми та види
туризму. Учасники відносин, що виникають при здійсненні туристичної
діяльності.
Джерела вивчення правового регулювання туристичної діяльності.
Конституційно-правові засади туристичної діяльності в Україні. Основні

положення Законів України "Про правовий статус іноземців", "Про туризм",
"Про ліцензування окремих видів господарської діяльності", Постанов Кабінету
Міністрів України "Про Правила в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з
України і транзитного проїзду через її територію" та "Про Програму розвитку
туризму до 2005 року" та інші нормативні акти, що стосуються механізму
здійснення прав та обов’язків туристів та туроператорівв Україні.
Поняття та види правового статусу суб'єктів туристичної діяльності в
Україні. Основні принципи правового статусу суб'єктів туристичної діяльності
в Україні та їх закріплення в законодавстві України. Об'єкти туристичної
інфраструктури в Україні: поняття, види та принципи діяльності.
Відповідальність громадян України, іноземців та осіб без громадянства за
пошкодження об'єктів туристичної інфраструктури в Україні.
Основні способи та цілі державного регулювання в галузі туризму,
пріоритетні напрями державної політики в галузі туризму. Органи державного
управління та регулювання у сфері туризму. Повноваження ВР України та
органів місцевого самоврядування в галузі туризму. Повноваження КМ України
та органів місцевого самоврядування в галузі туризму. Повноваження
центральних органів виконавчої влади в галузі туризму. Повноваження
місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів місцевого
самоврядування в галузі туризму. Програми розвитку туристичної діяльності в
Україні.
Безпека в галузі туризму. Захист інтересів українських туристів за межами
України. Фінансове забезпечення відповідальності туроператора та турагента.
Страхування туристів при здійсненні туристичних поїздок.
Міжнародне співробітництво в галузі туризму. Міжнародні договори
України в галузі туризму. Участь України в міжнародних туристичних
організаціях.
Представництва України в галузі туризму за межами України. Особливості
здійснення діяльності в Україні іноземними суб'єктами туристичної діяльності.
Ліцензування туристичної діяльності. Сертифікація і стандартизація у
сфері туристичної діяльності. Встановлення категорій об’єктів туристичної
інфраструктури. Договір на туристичне обслуговування. Договір на екскурсійне
обслуговування. Договір на готельне обслуговування. Ваучер. Права та
обов'язки суб'єктів туристичної діяльності, туристів та екскурсантів.
Професійна підготовка фахівців у галузі туризму. Наукові дослідження
розвитку туризму. Об'єднання суб'єктів туристичної діяльності та неприбуткові
організації в галузі туризму.
Органи контролю за діяльністю в галузі туризму. Відповідальність за
порушення законодавства України про туристичну діяльність. Відповідальність
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і
службових осіб у галузі туристичної діяльності. Цивільно-правова та інші види
відповідальності суб'єктів туристичної діяльності. Порядок розгляду спорів з
питань надання туристичних послуг.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
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туристичною галуззю в Україні та за кордоном // Формування ринкової
економіки в Україні: наук. зб. – Спецвипуск 13: Економіка України в
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10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ:
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Управління регіональним розвитком туризму
1. КОД: В.Б.1.3
2. РІК НАВЧАННЯ:1
3. СЕМЕСТР:1
4. ЛЕКТОР: к.е.н., Шевченко-Перепьолкіна Р.І.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:

загальні компетентності: здатність проведення досліджень на відповідному
рівні, здатність організовувати та мотивувати людей рухатися до спільної мети,
працювати в команді; здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально
відповідально і свідомо; вміння виявляти та вирішувати проблеми, генерувати
нові ідеї.
фахові компетентності:
встановлювати критерії, за якими організація
визначає подальший напрямки розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні
стратегії та плани; здатність до ефективного використання, вміння створювати
та організовувати ефективні
комунікації в процесі управління; здатність
визначати та аналізувати ефективність управлінської діяльності в туристичній
галузі, здатність визначати існуючі і потенційні ризики в функціонуванні
туристичного підприємства в сучасних умовах господарювання.
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Завдання дисципліни: охарактеризувати теоретико-методологічну основу
дослідження регіонального економічного розвитку; засвоїти основні поняття та
підходи щодо проблем регіонального розвитку загалом та туризму зокрема;
охарактеризувати основні методи і принципи управління регіональним
розвитком туризму; з’ясувати структуру управління регіональним розвитком в
умовах розгортання туристсько-рекреаційного комплексу в окремо взятих
регіонах України; дати економічне обґрунтування територіальної організації
туристсько-рекреаційного господарства і його ресурсного забезпечення.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
Знати та вміти: основні поняття регіональної економіки, регіональної
політики; знати та розуміти основні принципи управління регіональним
розвитком туризму, способи та інструментарій процесу управління; розуміти
сутність і структуру регіонального економічного комплексу; знати і розуміти
основні нормативні документи в галузі управління регіональним розвитком
економіки в цілому та у сфері туризму зокрема; вміти аналізувати
забезпеченість ресурсами розвитку туристсько-рекреаційного господарського
комплексу.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: організація туризму, туристичні ресурси України,
менеджмент туризму, економіка туристичного підприємств
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Теоретичні основи регіонального розвитку туризму.
Об’єкт, суб’єкт та предмет управління регіональним розвитком. Основні
поняття: регіональна економіка, регіональний розвиток та ін. Теорії розвитку
регіону: теорія структуризації та ефективної організації економічного простору;
теорія полюсів росту; теорія територіально-виробничих комплексів; теорія
економічного ядра; теорія територіальної дифузії інновацій; теорія життєвого
циклу регіонів; теорія адаптованості до умов постіндустріального суспільства.
Регіоналізм. Парадигми регіонів: регіон як квазідержава; регіон як
квазікорпорація; регіон як ринок; регіон як соціум. Головна мета регіональної
політики. Принципи побудови регіональної політики України. Територіальні
рівні в регіональній політиці. Основні об’єкти управління регіональним
розвитком в області. Ознаки та компетенції обласного регіону. Функції

регіональних органів влади. Стадії управлінської діяльності в обласному
регіоні. Показники економічного розвитку регіону. Мотивація регіонального
розвитку. Форми стимулювання регіональної діяльності. Контроль
регіонального розвитку. Основні елементи системи регіонального контролю.
Етапи побудови системи регіонального контролю.
Місцеве самоврядування в системі управління регіональним розвитком
туризму
Основні теорії місцевого самоврядування. Основні ідеї теорії природних прав
вільної громади. Першоджерела місцевого самоврядування. Форми місцевої
демократії за часів Київської Русі. Магдебурзьке право та основні його
положення. Системи місцевого самоврядування в різних країнах: англоамериканська
(англосаксонська),
континентальна
(романо-германська),
іберійська (латиноамериканська), радянська. Європейська хартія місцевого
самоврядування. Основні етапи становлення місцевого самоврядування в
Україні. Склад та структура місцевого самоврядування. Територіальна громада.
Складові повноважень органів регіонального управління та місцевого
самоврядування.
Форми
туристської
політики
органів
місцевого
самоврядування області, міста, району, селища. Основні функції органів
місцевої влади по впровадженню туристської політики.
Досвід організації управління регіональним розвитком туризму
Туристська політика: визначення та класифікація. Світова туристська політика
та роль міжнародних організацій в її формуванні, регулюванні. Всесвітня
туристська організація (ЮНВТО): структура, роль і значення у формуванні
міжнародних туристських обмінів. Комітети та комісії ЮНВТО: їх функції та
завдання. Формування міжнародних контактів і міжнаціональної туристської
політики. Міжнародні організації: загальні, спеціальні, регіональні та інші.
Міжнародні туристські заходи. Інструменти регулювання міжнародної
туристської діяльності. Міжнародні акти з врегулювання туристської
діяльності. Особливості Кодексу туриста. Моделі участі держави в розвитку
індустрії туризму в регіонах зарубіжних країн. Структура управління
туристською сферою в Україні. Шляхи реалізації державної політики в галузі
туризму. Основні цілі та пріоритетні напрямки державного регулювання в
галузі туризму. 20 Повноваження Верховної Ради України та органів місцевого
самоврядування в галузі туризму. Завдання та функції державного агентства
України з туризму та курортів (Держтуризмкурорт). Державні, національні
програми розвитку основних туристських дистинацій. Законодавчі та
підзаконні акти розвитку окремих туристських дистинацій. Державна програма
розвитку туризму. Програми розвитку туризму окремих видів туризму. Місцеві
та регіональні туристські програми та конвенції. Організаційна структура
системи управління регіональним розвитком туризму. Мета та завдання
вдосконалювання організаційної структури системи управління регіональним
розвитком туризму. Базові типи організаційних структур управління туризмом
у регіоні. Методи та принципи проектування організаційних структур системи
управління регіональним розвитком туризму.
Туристський потенціал регіонів

Ресурсний потенціал як складова ресурсного забезпечення управління
регіональним розвитком туризму. Класифікація та склад рекреаційних ресурсів.
Основні ресурси регіонів. Групи туристських регіонів за складом, запасами й
умовами зосередження рекреаційно-туристських ресурсів. Ефективність
використання ресурсного потенціалу туристською галуззю регіону.
Інфраструктура та трудові ресурси регіону. Природні рекреаційні ресурси
(ПРР) та їх класифікація. Основні етапи оцінки природних ресурсів.
Економічна оцінка ПРП. Вплив чинників туристсько-рекреаційних послуг на
ефективність використання ресурсного туристсько-рекреаційного потенціалу
регіону Регіональні фінансові ресурси. Джерела формування регіональних
фінансових ресурсів. Бюджет. Доходи та витрати бюджету. Забезпечення
фінансової спроможності місцевих бюджетів. Міжбюджетні відносини.
Забезпечення збалансованого та комплексного розвитку регіону як головна
мета управління регіональним розвитком туризму. Основні задачі та принципи
регіонального розвитку. Інструменти управління. Макро та мікро інструменти.
Головні напрямки розвитку управління регіональним розвитком туризму
(удосконалення системи регулювання господарської діяльності; формування
нових соціально-економічних підходів; створення цільових програм;
формування стратегії розвитку туризму; змішане (державне та ринкове)
регулювання розвитку туризму; виділення пріоритетних видів і напрямів
державного регулювання розвитку туристської галузі. Передумови ефективного
функціонування системи управління регіонального розвитку туризму
(наявність ефективного регіонального аналізу; ефективно інформаційної
системи; забезпечення взаємозв’язку регіональних програм розвитку керованої
системи в залежності від зміни зовнішніх умов; взаємозв’язок керованої
системи з керуючою). Комплексна економічна діагностика процесів
регіонального розвитку. Регіональний економічний аналіз та етапи його
здійснення. Види та принципи регіонального економічного аналізу. Складові
СВОТ (SWOT) аналізу: сильні та слабкі сторони, можливості та загрози. Базові
та альтернативні сценарії розвитку. Цілі стратегічного плану (стратегічні,
операційні) та оперативні завдання. Форми управлінської діяльності (правові,
організаційні, організаційно-правові). Методи управління регіональним
розвитком управлінської діяльності в сфері туризму (адміністративні та
економічні, правові, соціально-політичні, морально-етичні). Механізми
управління регіональним розвитком туризму (планування та прогнозування,
бюджетно-податкова система, регулюючі інститути). Інституційний механізм.
Основні інститути держави. Регіональні агентства розвитку (стратегічні,
операційні, секторальні). 29 Інвестиційні механізми управління регіональним
розвитком. Реальні та фінансові інвестиції. Прямі та портфельні (непрямі)
інвестиції. Інвестиційна привабливість регіону.
Управління розвитком суб’єктів туристського бізнесу в регіоні
Туристська дестинація як суб’єкт управління регіонального розвитку. Загальні
риси дестинації: сукупність декількох компонентів, культурна цінність,
неподільність, орієнтація не лише на туристів. Типи дестинації: столичні міста,
центри цілеспрямованого розвитку туризму, спеціальні центри. Ринкова оцінка

дестинації. «Життєвий цикл» розвитку дестинації: дотуристська фаза; фаза
формування основ туристської індустрії; фаза активного просування дестинації
на ринку; фаза зміни вигляду дестинації; фаза уніфікації; зниження уваги;
збитковості; диверсифікації туристського продукту. Процес регулювання
регіонального розвитку туризму. Регіональне туристське товариство (РТТ) – як
одна із форм інтеграції. Мета, переваги та структура РТТ. Інформаційні центри
та їх діяльність. Стратегічні альянси та франчайзинг. Мережні структури.
Кластерні моделі в управлінні регіональним розвитком. Створення, формування
та функціонування регіонального туристського кластеру. Переваги кластерних
моделей. Типи кластерної політики: каталічна, підтримуюча, директивна,
інтервенціоналістська. Типи кластерів: промислові, технологічні, наукові,
бізнес-послуг, комбіновані. Найактуальніші напрямки регіональної кластерної
політики. Базовий потенціал для створення регіонального туристського
кластеру.
Регіональний маркетинг як інструмент управління регіональним розвитком
туризму
Роль системи регіонального маркетингу в сучасних економічних умовах.
Сукупність юридичних, адміністративних, технологічних, соціальних,
екологічних, економічних і конкурентних чинників у внутрішньому
маркетинговому середовищі регіону. Фактори мікро та макросередовища
регіону. Маркетинговий підхід до формування турпродукту регіону.
Європейський та американський підхід до формування систем регіонального
маркетингу. Основні принципи розвитку системи регіонального маркетингу.
Інформаційно-аналітичне забезпечення регіонального маркетингу. Основні
етапи інформаційно-аналітичного підходу. Особливості джерел інформації.
Internet-системи резервування. Маркетингова стратегія розвитку. Роль
маркетингу у стратегічному плануванні розвитку регіону. Маркетингові цілі
регіону. Етапи планування маркетингової стратегії на рівні регіону: 1)
формування місії та цілей розвитку регіонів; 2) аналіз зовнішнього та
внутрішнього середовища регіону та визначення маркетингових можливостей
розвитку регіону; 3) вибір маркетингової стратегії; 4) формування
маркетингових стратегій для кожного із ринків (інвесторів, населення,
відвідувачів регіону); 5) розробка програми (плану) маркетингових заходів; 6)
реалізація маркетингової стратегії розвитку регіону; 7) маркетинговий контроль
(оцінка результатів та визначення потреб у перегляді маркетингової стратегії).
Розробка та економічне обгрунтування регіональних програмам розвитку
туризму
Основні підходи до розробки регіональних програм розвитку туризму.
Програмування регіонального розвитку, як інструмент реалізації планових
цілей. Державні цільові програми. Зміст планування економічного та
соціального розвитку регіону. Нормативно-правові документи, що визначають
порядок складання прогнозів, програм, планів соціально-економічного
розвитку регіону. Сучасне використання програмно-цільового підходу в сфері
туризму. Рекреаційно-географічний (характеризуючий туристський потенціал),
маркетингово-аналітичний (оцінюючий туристський попит і пропозицію)
підходи, економічний (враховуючий вартісні аспекти туристського продукту);

міжгалузевий (оцінюючий фактичний стан і перспективи території об'єкта);
інвестиційний (визначаючий структуру фінансування і очікувану ефективність
проекту) тощо. Регіональні цільові програми. Мета та основні завдання
програм. Етапи розробки (попередній, аналітичний, визначення цілей, розробки
варіантів та вибір найбільш оптимального, розробка планів конкретних
заходів). 45 Пріоритетні завдання наукового забезпечення програми розвитку
туризму в регіоні. Концептуальні засади планування розвитку туризму.
Директивний (адміністративно-командний) та індикативний (економічний
ринковий) підходи управління розвитком економіки: переваги та недоліки.
Етапи процесу планування. Рівні туристського планування: міжнародний,
національний, регіональний і місцевий. Класифікаційні ознаки планування.
Методи планування та прогнозування розвитку туризму: наукові,
експериментальні, балансові, нормативні (техніко-економічних розрахунків),
індексні, програмно-цільові, економіко-аналітичні, метод із використанням
коефіцієнта еластичності, економіко-математичне моделювання тощо.
Особливості стратегічного планування розвитку туризму та його місце в
системі управління регіональним розвитком Типи базових стратегій: стратегія
зростання; стратегія стабілізації або обмеженого зростання; стратегія
виживання. Цілі розробки стратегій. Основні етапи стратегічного планування
туризму в регіоні. Проблеми забезпечення стратегічного планування розвитку
туризму. Напрями вдосконалення методів планування регіонального розвитку.
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10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ:
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)

Економіка і організація інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств
туристичної галузі
1. КОД: ВБ 1.4.
2. РІК НАВЧАННЯ: 1
3. СЕМЕСТР: 1
4. ЛЕКТОР: к.е.н., Шевченко-Перепьолкіна Р.І.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні компетентності: здатність проведення досліджень на відповідному
рівні; здатність спілкуватися з представниками різних професійних груп та у
міжнародному контексті; навички використання інформаційно-комунікаційних
технологій для пошуку, оброблення, аналізу інформації з різних джерел та
прийняття рішень; здатність організовувати та мотивувати людей рухатися до
спільної мети, працювати в команді; здатність діяти на основі етичних
міркувань, соціально відповідально і свідомо; вміння виявляти та вирішувати
проблеми, генерувати нові ідеї.
фахові компетентності: Вміння обирати та використовувати концепції, методи
та інструментарій менеджменту, у тому числі у відповідності до міжнародних
стандартів; встановлювати критерії, за якими організація визначає подальший
напрямки розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани;
здатність до ефективного використання та розвитку людських ресурсів в
організації; навички формування та демонстрації лідерських якостей; здатність
розробляти проекти та управляти ними, виявляти ініціативу та
підприємливість; здатність використовувати психологічні технології роботи з
персоналом; здатність аналізувати й структурувати проблеми в діяльності
суб’єктів господарювання, ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати
умови їх реалізації; здатність до організації, управління та адміністрування
діяльності суб’єктів господарювання, впровадження організаційних змінам.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Основними завданнями вивчення дисципліни є: вивчення механізмів управління
інноваційним розвитком економічних систем, забезпеченням результативності
формування та використання інноваційного потенціалу підприємств
туристичної галузі, ефективністю інвестування в інновації; набуття вмінь
обґрунтовувати напрямки пріоритетного інноваційного розвитку та
альтернативні варіанти управлінських рішень.
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
знати: сучасні організаційні форми здійснення інноваційної діяльності, її
основні етапи та принципи ефективної взаємодії учасників; методичні
положення та інструментарій оцінювання інноваційного розвитку національних
економік;
вміти: обґрунтовувати напрямки пріоритетного інноваційного розвитку з
урахуванням потреб та особливостей національної економіки; збирати і
систематизувати маркетингову інформацію для відбору цільових ринків,
вимірювання і прогнозування попиту, позиціонування інноваційного товару;

7. ПРЕРЕКВІЗИТ: менеджмент туризму, економіка туристичного
підприємства , управління проектами і ризиками.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Інновації і циклічність економічного розвитку
Зміст теми: циклічні закономірності в економіці; теорії циклічного
економічного розвитку; циклічність інноваційно-інвестиційного розвитку;
інноваційні кластери і економічний розвиток; вплив технологічних укладів на
економічний розвиток.
Ключові поняття інноваційно-інвестиційного розвитку
Зміст теми: інновації: економічна суть, класифікація, типи; сутність
інноваційно-інвестиційної діяльності; інноваційний продукт і інноваційна
продукції; інноваційно-інвестиційний розвиток підприємства: сутність,
напрями, принципи.
Вимірювання рівня організації інноваційно-інвестиційного розвитку та
чинники його формування
Зміст теми: сутність і класифікація напрямків інноваційно-інвестиційного
розвитку підприємств туристичної галузі; схема вибору напрямків інноваційноінвестиційного розвитку; управління вибором напрямків і варіантів організації
інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства; способи вимірювання рівня
організації інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства; інформаційна
база для оцінки рівня інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства.
Сучасні організаційні форми інноваційно-інвестиційного розвитку
Зміст теми: сутність інноваційно-інвестиційної
інфраструктури;
інфраструктура ринку інновацій і інвестицій та його складові; особливості
формування
вітчизняної
інноваційно-інвестиційної
інфраструктури;
комерціалізація та форми передачі технологій на ринку інновацій і інвестицій;
специфіка придбання ліцензій на інноваційну продукцію.
Глобальні науково-технічні та інформаційні комунікації в інноваційноінвестиційній сфері. Інфраструктура ринку інновацій і інвестицій
Зміст теми: сутність інформаційно-комунікаційних технологій у контексті
інноваційно-інвестиційного розвитку; глобалізація інноваційно-інвестиційного
розвитку та інформаційні комунікації; оцінка інформаційно-комунікаційних
технологій у контексті розвитку інноваційної економіки; проблеми
інформаційного забезпечення інновацій та інвестицій; сутність інформаційнокомунікаційних технологій у контексті інноваційно-інвестиційного розвитку;
глобалізація інноваційного розвитку та інформаційні комунікації; оцінка
інформаційно-комунікаційних технологій у контексті розвитку інноваційної
економіки; проблеми інформаційного забезпечення інновацій та інвестицій.
Державна
підтримка
інноваційно-інвестиційного
розвитку
підприємництва туристичної індустрії
Зміст теми: мета і принципи державного регулювання інноваційної
діяльності; мета і принципи державного регулювання інвестиційної діяльності;
форми і методи державного регулювання інноваційної діяльності; форми і
методи державного регулювання інвестиційної діяльності; інституційне
забезпечення підтримки інноваційної та інвестиційної діяльності в Україні.

. Національні інноваційно-інвестиційні системи
Зміст теми: складові національної інноваційно-інвестиційної системи та
рівень їх розвитку в Україні; структура національної інноваційно- інвестиційної
системи; передумови і проблеми створення національної інноваційноінвестиційної системи в Україні; зарубіжний досвід формування національних
інноваційн -інвестиційних систем.
Маркетинг інновацій та інвестицій
Зміст теми: сутність і класифікація маркетингових інновацій; особливості
основних функцій маркетингу інноваційної продукції; формування
інструментарію
маркетингу
інновацій
на
основі
функціональних
послідовностей інноваційно-інвестиційного процесу; управління торговою
маркою та аналіз франчайзингової форми використання бренда в контексті
інноваційно-інвестиційного маркетингу; формування критеріальної бази для
оцінки альтернатив маркетингових інноваційно-інвестиційних рішень.
Стратегії та бізнес-моделі інноваційно-інвестиційного розвитку
підприємства
Зміст теми:
стратегічний інноваційно-інвестииційний розвиток
підприємства;
етапи формування інноваційно-інвестиційної стратегії підприємства;
бізнес-моделі інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства; проектне
управління інноваціями та інвестиціями на підприємстві; фінансово-економічні
критерії ефективності інвестиційних проектів.
Інноваційно-інвестиційний
потенціал розвитку
підприємств
туристичної галузі
Зміст
теми:
сутність
інноваційно-інвестиційного
потенціалу
підприємства; елементи інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємства;
інноваційно-інвестиційний потенціал та інноваційна активність; оцінювання
інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємства; методика комплексного
оцінювання інноваційно-інвестиційного потенціалу.
Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку підприємства
Зміст теми: система механізмів інвестування; механізми мобілізації
власних коштів; механізми мобілізації позикових коштів;механізми мобілізації
залучених коштів; формування та оптимізація складу інвестицій для
фінансування інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств.
Ризики в інноваційно-інвестиційній діяльності та управління ними
Зміст теми: суть ризиків та особливості їх прояву в інноваційноінвестиційній діяльності підприємств; чинники формування ризиків в
інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств туристичної галузі; методи
аналізу ризику при оцінюванні доцільності інноваційних і інвестиційних
проектів.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
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Монографія / М. В. Гаман. - К.: Вікторія, 2011. - 312 с.
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18. Тллятттенко
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10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ:
лекції, семінарські заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Інформаційно-комунікаційне забезпечення управлінської діяльності
1. КОД: ВБ 1.5.
2. РІК НАВЧАННЯ: 1
3. СЕМЕСТР: 2
4. ЛЕКТОР: доц. Мізюк В.А.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні
компетентності:
навички
використання
інформаційнокомунікаційних технологій для пошуку, оброблення, аналізу інформації з
різних джерел та прийняття рішень;
фахові компетентності: вміння створювати та організовувати ефективні
комунікації в процесі управління; здатність аналізувати й структурувати
проблеми в діяльності суб’єктів господарювання, ухвалювати управлінські

рішення та забезпечувати умови їх реалізації; здатність до організації,
управління
та адміністрування діяльності суб’єктів господарювання,
впровадження організаційних змінам.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Завдання вивчення дисципліни: є формування у майбутніх управлінців знань і
вмінь щодо існуючих інформаційних систем і технологій, їх раціонального
використання, а також практичних навичок ефективного застосування сучасних
інформаційних технологій у процесі здійснення управілінської діяльності
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
Знати: сутність СУБД та баз даних (БД), структуру та склад СУБД.
класифікації БД, основні властивості БД; структурні одиниці моделей даних.
основні поняття ER-діаграм; поняття нормалізації відношення; властивості
технологій OLAP та OLTP; схеми подання даних, поняття сховищ даних,
сутність поняття "система збереження даних" та її основні особливості; цілі і
завдання захисту інформації, види загроз безпеки ІС, види, методи і засоби
захисту інформації в АІС фінансів; сутність електронного бізнесу, сутність
електронної комерції, переваги електронної комерції; класифікація систем
електронної комерції, поняття "нобільної" комерції; склад інформаційної
системи підприємства, принципи створення АРМ фахівця з управління
фінансами, інформаційні джерела систем фінансового менеджменту
Вміти: досліджувати світовий досвід формування БД, аналізувати стан
автоматизації управління фінансами в країні, аналізувати фактори, що
впливають на вибір СУБД для управління фінансами, формувати БД,
здійснювати коригування інформації в БД; формувати звіти до БД, формувати
записи табличної БД; обирати основні показники, які характеризують
фінансову діяльність суб'єктів господарювання, аналізувати фінансові дані за
допомогою OLAP та OLTP технологій, складати запити до OLAP та OLTP баз
даних, виконувати обчислення у базі даних відповідно до запитів; аналізувати
структуру, склад та ступінь секретності фінансової інформації, обирати методи
та засоби захисту інформації; визначати можливість та необхідність
застосування електронної комерції, досліджувати світовий досвід розвитку
електронної комерції; визначати основні елементи інформаційної системи
підприємства відповідно до його потреб. визначати склад та структуру АРМ
фахівця з управління фінансами
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: менеджмент, інвестування, економіка і організація
інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства, проектний аналіз,
інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Вступ до теорії баз даних. Загальна характеристика основних понять Бази
даних та системи управління базами даних. Передумови виникнення баз даних
(БД). БД та основні її компоненти. Тлумачення поняття БД. Відмінні
характеристики БД. Дані та їх характеристики. Апаратне забезпечення.
Програмне забезпечення. Категорії користувачів. Функції систем управління
БД. Класифікація БД. Класифікація баз даних за різними ознаками. Принципи

побудови та фундаментальні властивості БД. Основні принципи побудови БД.
Властивості БД. Напрями використання баз даних. Електронні бібліографічні
БД. Довідкові БД. Єдиний інформаційний масив даних про емітентів цінних
паперів. Загальнодоступна інформаційна база даних Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів. База даних
"Законодавство України
Проектування баз даних у фінансових інформаційних системах
Етапи розробки бази даних. Етапи моделювання, за допомогою яких
відбувається перехід від предметної області до конкретної реалізації БД
засобами конкретної СУБД. Предметна область та модель предметної області.
Сутність логічної та фізичної моделей даних. Критерії оцінки якості логічної
моделі даних. БД і програмний додаток. Логічне проектування БД. ERдіаграми. Послідовність дій із побудови інфологічної моделі. Основні
конструктивні елементи інфологічної моделі. Поняття сутності, екземпляра
сутності та набору сутності. Атрибут сутності та його опис у нотаціях
ERдіаграми. Ключ сутності. Зв'язки між сутностями та їх основні типи. Види
моделей даних. Поняття даних та моделі даних. Розгорнута класифікація
моделей даних. Поняття типу моделі даних та структури даних. Файлова
модель. Основні типи структур даних файлової моделі. Мережна та ієрархічні
моделі даних. Структури даних у цих моделях. Реляційна модель даних.
Структури даних реляційної моделі. Поняття нормалізації відношення. Основні
властивості нормальних форм. Визначення поняття нормалізації відношень.
Основні нормальні форми відношень. Функціональна залежність. Форма 1НФ,
2НФ, 3НФ та їх характеристика.
Інформаційні технології обробки та збереження даних
Технології OLTP і OLAP та їх особливості. Обробка транзакцій у реальному
часі – OLTP. Поняття транзакції. Основні вимоги до OLTP. Недоліки OLTP баз
даних. Аналітична обробка в реальному часі. Правила (вимоги) Е. Ф. Кода,
щодо обрання інструментів OLAP. OLAP – куб та його характеристики.
Основні типи багатовимірних OLAP-систем: багатовимірний OLAP – MOLAP,
реляційний OLAP – ROLAP та гібридний OLAP – HOLAP. Порівняння OLTP і
OLAP-технологій. Схеми подання багатовимірних даних. Подання
багатовимірних даних у реляційних БД. Схема подання даних типу "зірка".
Розвиток схеми "зірка" у схемі "сніжинка". Складності створення та
використання схеми "сузір'я". Концепції організації збереження даних. Поняття
"сховищ інформації" та "сховищ даних". Основні властивості сховищ даних.
Концепція централізованого сховища даних. Концепція розподіленого сховища
даних. Концепція автономних вітрин даних. Концепція єдиного інтегрованого
сховища та багатьох вітрин даних. Сучасні системи зберігання даних.
Особливості та вимоги до накопичення й збереження інформації на сучасному
етапі світового розвитку. Системи збереження даних та їх структура. Основні
проблеми, що вирішуються системами збереження даних. Зовнішні дискові
систем зберігання даних. Принципи підключення систем зберігання даних.
Прямо підключене сховище та його структура. Недоліки прямо підключених
сховищ. Засоби NAS (Network Attached Storage) – засоби збереження, які
підключаються напряму до мережі. Особливості застосування NAS-засобів.

Засоби для підключення в SAN (Storage Area Network) – засоби для
підключення в мережу зберігання даних. Беззаперечні переваги топології SAN.
Стрічкові системи зберігання даних. Магнітна стрічка, як сучасний засіб
збереження інформації. Формати картриджів для магнітних стрічок.
Особливості форматів, що експлуатуються: Linear Tape-Open, Digital Linear
Таре, Advanced Intelligent Таре (AIT), Super AIT, VXA, Travan, Mammoth, SDLT.
Захист інформації в АІС фінансової діяльності
Класифікація інформації. Класифікація інформації за рівнем захисту.
Інформація, що складає державну таємницю. Відомості, що містять комерційну
таємницю. Персональні дані. Цілі і завдання захисту інформації. Рівень
захищеності мережі підприємства. Цілі захисту інформації. Завдання захисту
інформації. Система захисту інформації та її функції. Види загроз безпеки ІС.
Поняття інформаційної безпеки та основні аспекти, її визначення. Інформаційна
безпека ІС. Загроза безпеці інформації. Випадкові та навмисні загрози. Активні
та пасивні загрози. Внутрішні та зовнішні види загроз. Основні загрози
інформаційній безпеці. Несанкціонований доступ та шкідливі програми.
Різновиди атак на інформаційну систему. Види, методи і засоби захисту
інформації в АІС фінансів. Показник захищеності ІС. Політика безпеки.
Принципи створення систем інформаційної безпеки. Структура системи
інформаційної безпеки та її забезпечуючі підсистеми. Методи та засоби захисту
інформації. Криптографічні засоби захисту інформації. Електронний цифровий
підпис.
Інформаційні системи електронного документообігу
Основні поняття документаційного забезпечення управлінської діяльності.
Основні потоки корпоративної інформації. Поняття документів та ї
класифікація. Характеристика документопотоків та їх види. Визначення
документообігу. Стадії автоматизації документообігу. Поняття та властивості
систем електронного документообігу. Види інформаційних процесів на
підприємствах. Різновиди прикладного програмного забезпечення діловодства
та документообігу. Інформаційні системи управління документообігом.
Поняття систем електронного документообігу (СЕД). Головне призначення
СЕД. Основні властивості СЕД. Класифікація та структура СЕД. Типові
компоненти СЕД. Сховище атрибутів документів та його призначення.
Варіанти організації сховища атрибутів документів. Поняття та характеристика
сховища документів. Компоненти, що здійснюють бізнес-логіку системи.
Загальна класифікація СЕД. Тактичні та стратегічні переваги впровадження
СЕД. Аналіз сучасного стану світового ринку СЕД. Світові лідери з розробки
СЕД. Інтеграція СЕД з розповсюдженими корпоративними додатками. Основні
тенденції розвитку СЕД та ринків їх реалізації. Електронний та віртуальний
офіс. Поняття електронного офісу. Основні задачі електронного офісу. Технічні
засоби електронного офісу. Основні моделі офісу. Віртуальний офіс та його
можливості. Структура електронного офісу.
Інформаційні системи електронної комерції
ІТ електронного бізнесу.
Основні напрямки використання Інтернет у бізнесі. Інформаційні вітрини.
Інформаційні портали: архітектурний, технологічний, управлінський аспекти.

Переваги використання web-порталів. Поняття електронного бізнесу. Чотири
шари електронного бізнесу.
Системи електронної комерції. Електрона комерція та її сутність. Стандарти
електронної комерції. Переваги ведення бізнесу за допомогою електронної
комерції. Основні недоліки електронної комерції. Класифікація систем
електронної комерції. Торгівельні системи для бізнес-структур: торгівельні
майданчики та
корпоративні системи. Види торгівельних майданчиків.
Платіжні системи для електронної комерції. Системи взаємодії бізнесу зі
споживачами. Системи електронних комунікацій приватних осіб. Інформаційні
технології мобільних пристроїв. Мобільна комерція. Напрямки мобільної
комерції: мобільний банкінг, мобільні платежі, мобільний контент. Мобільні
пристрої, що забезпечують роботу в просторі мобільної комерції.
Організаційно-методичні основи створення та функціонування інформаційних
систем фінансового менеджменту Структура інформаційної системи
підприємства. Основні завдання та вимоги до створення інформаційної системи
підприємства. Складові інформаційної системи підприємства. Створення АРМ
фахівця з управління фінансами. Визначення поняття АРМ. Класифікація АРМ.
Структура та види забезпечення АРМ. АІС фінансового менеджменту.
Структура системи фінансового менеджменту. Характеристика та склад задач
фінансового
менеджменту.
Інформаційне
забезпечення
фінансового
менеджменту. Сучасні АІС фінансового менеджменту.
Автоматизовані інформаційні системи бухгалтерського обліку Організаційнометодичні основи створення та функціонування інформаційних систем обліку.
Зовнішні та внутрішні користувачі бухгалтерської інформації. Можливості
інформаційних систем бухгалтерського обліку. Основні їх функції.
Характеристика задач бухгалтерського обліку. Перелік та характеристика
комплексів задач бухгалтерського обліку на підприємстві. Особливості
взаємозв'язку комплексів задач підсистеми бухгалтерського обліку. Організація
АРМ бухгалтера. Функції бухгалтерів в умовах застосування АРМів. Діалогова
автоматизована форма БО та принципи її організації. АРМи низового,
загальногосподарського рівня та зведеного обліку. Інформаційне забезпечення
АРМів БО. Сучасні ІС бухгалтерського обліку. Основні тенденції розвитку
українського ринку бухгалтерського програмного забезпечення. Основні класи
програмних систем бухгалтерського профілю. Основні модулі комплексної
бухгалтерської системи.
Автоматизовані інформаційні технології обробки даних податкової служби
Структура та завдання податкової служби України. Завдання податкової
служби України. Необхідність її інформатизації. Структура Державної
податкової служби України. Основні структурні підрозділи ДПА в системі
управління. Інформаційне навантаження районного та обласного рівня
управління. Основи побудови, функціонування АІС податкової служби та її
структура. Комплекс функціональних завдань, які покликана вирішувати
система. Основні вимоги до АІС податкової служби. Огляд існуючих
автоматизованих інформаційних систем, які утворюють загальну АІС
податкової служби. Функціональна частина АІС податкової служби та її
підсистеми. Огляд АРМів спеціалістів підрозділів ДПС. Забезпечуюча частина

АІС податкової служби. Інформаційне забезпечення АІС податкової служби.
Завдання інформаційного забезпечення системи податкових органів.
Позамашинне інформаційне забезпечення. Система показників та уніфікована
система документації податкової служби. Класифікація документів й
інформації АІС податкової служби. Основні класифікатори та довідники.
Основні джерела надходжень інформації в АІС ДПА України та її користувачі.
Внутрішньомашинне інформаційне забезпечення. Вимоги до структурування
даних в інформаційні масиви БД.
Організація автоматизованих інформаційних систем управління бюджетними
процесами Основні завдання бюджету і бюджетної системи України та
необхідність їх автоматизації. Поняття бюджету та його основні складові.
Проблеми автоматизації бюджету. Комплекси функціональних задач зведеного
бюджету України, що підлягають автоматизації. Інформаційна взаємодія
учасників бюджетного процесу. Автоматизована інформаційна система
"Казна". Необхідність автоматизації Державного казначейства України.
Основне призначення АІС казначейства. Фактори, що впливають на структуру
інформаційно-обчислювальної системи органів Державного казначейства.
Ієрархічна структура казначейської системи. Підсистеми АІС "Казна". Основні
функції АІС "Казна". Система казначейського виконання бюджетів усіх рівнів
за доходами – АІС "Казна-Доходи". Етапи ведення дохідної частини бюджетів
усіх рівнів. Функції технологічного комплексу АІС "Казна-Доходи".
Структурна схема АІС "Казнадоходи". Система казначейського виконання
бюджетів усіх рівнів за видатками – АІС "Казна-Видатки". Проблеми обліку
інформації щодо виконання бюджету. Мета розроблення АІС "Казна-Видатки".
Підсистеми (компоненти) програмноапаратного середовища "Казна-Видатки".
Призначення систем АІС "Казна-ВЦ" і АІС "Казна-В". Інформаційні системи
Пенсійного фонду України Становлення та розвиток інформаційних систем
Пенсійного фонду України (ПФУ). Інтегрована комплексна інформаційна
система (ІКІС) ПФУ. Архітектура ІКІС ПФУ та її функціональна структура.
Особливості автоматизації діяльності фондового ринку Інформаційний простір
фондового ринку. Завдання інформації фондового ринку. Основні вимоги до
інформації фондового ринку. Законодавче регулювання інформаційного
простору фондового ринку України. Інформаційні системи обміну інформацією
фондового ринку. АІС фондового ринку. Структура фондового ринку.
Автоматизація діяльності з обліку прав власності на фондовому ринку.
Інформаційна система депозитарної діяльності. Структура Національної
депозитарної системи. Інформаційні взаємозв'язки між учасниками фондового
ринку. Автоматизована система обробки інформації депозитарної системи ВАТ
"Міжрегіональний фондовий союз". Система ведення реєстру зареєстрованих
осіб. Програмні продукти для забезпечення діяльності реєстраторів. АІС
біржової та позабіржової торгівлі. Інформаційна система фондової біржі та
основні вимоги до неї. Основні інформаційні підсистеми біржі. Інформаційна
система позабіржової торгівлі. Інформаційне середовище фондового ринку в
умовах позабіржової торгівлі. Комп'ютерна мережа NASDAQ. Поняття та
основі особливості функціонування торговельно-інформаційної системи та
електронної торговельно-інформаційної мережі.

19.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Балдин К. В. Информационные системы в экономике : учебник / К. В.
Балдин, В. Б. Уткин. – 5-е изд.– М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков
и Ко ", 2008. – 395 с.
2. Белов В. С. Информационно-аналитические системы. Основы
проектирования и применения : учебное пособие, руководство, практикум / В.
С. Белов. – М. : Евразийский открытый институт, 2010. – 112 с.
3. Галушка Є. О. Казначейська справа : навчальний посібник / Є. О. Галушка, О.
В. Охрімовський, Й. С. Хижняк. – Чернівці : Книги. – XXI, 2004. – 248 с. 8.
Голик В. С. Эффективность интернет-маркетинга в бизнесе / В. С. Голик – М. :
Дикта, 2008. – 196 с.
4. Грайворонський М. В. Безпека інформаційно-комунікаційних систем / М. В.
Грайворонський, О. М. Новіков. – К. : Видавнича група ВНУ, 2009. – 608 с.
5. Информационные технологии управления : учебн. пособ. ; под ред. Ю. М.
Черкасова. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 216 с.
5. Івахненков С. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку
та аудиту / С. Івахненков. – Изд. "Знання", 2008. – 343 с. 77
6. Інформаційні системи і технології у фінансових установах : навч. посібн. / А.
В. Олійник, В. М. Шацька. – Л. : Новий Світ-2000, 2006. – 436 с. 15.
Карминский A. M. Информационные системы в экономике : Методология
создания: учебн. пособ. : в 2-х ч. Ч. 1 / A. M. Карминский, Б. В. Черников. – М. :
Финансы и статистика, 2006. – 336 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ:
лекції, семінарські заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)

