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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Найменування Години Кредити Семестр  

 VIII 

Всього годин за навчальним планом, з них: 90 3  90 

Аудиторні заняття, у т.ч:  44   44 

лекції 30   30 

лабораторні роботи –   – 

практичні заняття 14   14 

Самостійна робота, у т.ч:  46   46 

   підготовка до аудиторних занять 7   7 

   підготовка до контрольних заходів 4   4 

   опрацювання розділів програми, які 
   не викладаються на лекціях 

5   5 

   виконання курсової роботи –   – 

підготовка до екзамену 30   30 

Форма підсумкового контролю    екзамен 

 
 

3. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета дисципліни: формування системи теоретичних і практичних знань сучасних  
інструментів менеджменту і маркетингу з використанням існуючих практик та 
методологічних рекомендацій, що дозволяє підвищити ефективність діяльності організацій в  
умовах невизначеності, обмежених ресурсів та ринкових умов.   

Предметом вивчення дисципліни «Сучасні інструменти в менеджменті і маркетингу» 
є методологія та інструментарій забезпечення ефективної діяльності організацій. 

 

Завдання дисципліни:  

- опанування існуючих методів і інструментів менеджменту і маркетингу; 

- оволодіння науково-обґрунтованим підходом до розробки та реалізації заходів із 
підвищення ефективності діяльності організацій; 

- оволодіння навичками творчого критичного підходу до оцінки викладених у 
спеціальній  літературі точок зору щодо менеджменту і маркетингу;; 

- набуття навичок використання інструментарію проектного управління; 
- залучення студентів до використання отриманих навичок  в науково-дослідній 

роботі. 
 

Пререквізити дисципліни. Для успішного опанування компетентностей  необхідні 
базові знання з дисциплін:  «Економічна теорія», «Мікроекономіка», «Економічна 
соціологія», «Психологія», «Статистика», «Логіка», «Оптимізаційні методи і моделі», 
«Менеджмент»,  «Маркетинг», «Міжнародна економіка», «Основи логістичного бізнесу», 

«Логістика», «Економіка підприємства», «Методи прийняття управлінських рішень», 
«Операційний менеджмент», «Управління персоналом», «Стратегія підприємства». 

 

Постреквізити дисципліни. Опанування студентами змісту дисципліни дозволить 
використовувати набуті знання в їх подальшій фаховій діяльності щодо прийняття 
обґрунтованих управлінських рішень, а також при навчанні в магістратурі з економічних 
спеціальностей . 
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Компетентності. Результатом вивчення дисципліни «Менеджмент» є здобуття 
студентами таких компетентностей (відповідно до освітньої програми «Менеджмент та 
адміністрування»):  

Інтегральна компетентність.  Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 
практичні проблеми, які характеризується комплексністю і невизначеністю умов, у сфері 
менеджменту або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів 
соціальних, економічних та поведінкових наук. 

Загальні компетенції: 
ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності та здобутки 
суспільства на основі розуміння закономірностей його розвитку та досягнень предметної 
області, техніки і технологій, дотримуватися принципів ведення здорового способу життя 
ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 
ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК5. Знання та розуміння предметної області, іі місця у загальній системі знань про природу 
і суспільство та розуміння професійної діяльності. 
ЗК8. Здатність ефективно використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології. 
ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК10. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. 
ЗК11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 
ЗК12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
ЗК15. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК): 
СК1. Здатність визначати та описувати характеристики організації із врахуванням галузевої 
специфіки.  
СК2. Здатність визначати місію, цілі та критерії розвитку організації, аналізувати результати 
її діяльності з врахуванням факторів впливу зовнішнього та внутрішнього середовища, 
визначати перспективи розвитку організації. 
СК3. Уміння управляти ресурсами, закупівлями та логістичною підтримкою організації  
СК4.Уміння визначати функціональні області організації, зв’язки між ними, управляти 
організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту на засадах 
процесного управління. 
СК5. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту. 
СК6. Здатність планувати, організовувати та контролювати діяльність організації та 
управляти часом. 
СК8. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління. 
СК9. Здатність аналізувати та структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані 
управлінські рішення. 
СК11. Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при 
вирішенні професійних завдань. 
СК12. Здатність аналізувати ринкове становище організації та умови діяльності з 
врахуванням тенденцій розвитку національного та міжнародних ринків.   
СК13. Здатність застосовувати теоретико-методичні та організаційно-економічні підходи 
щодо процесу розробки, прийняття й реалізації управлінських рішень в умовах 
невизначеності та ризику.  
СК14. Розуміння принципів психології та їх використання у професійній діяльності. 
СК 16. Уміння здійснювати діагностику управлінської діяльності підприємства, 
ідентифікувати та управляти витратами, визначати вплив витрат на фінансовий стан 
підприємства та його конкурентоспроможність. 
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Заплановані результати навчання. 
РН3. Демонструвати знання теорії, методів і функцій менеджменту, застосовувати їх для 
забезпечення ефективності діяльності організації. 
РН4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень. 
РН5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації. 
РН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для 
обґрунтування логістичних рішень. 
РН8. Демонструвати навички оптимізації управління ресурсами, закупівлями та логістичною 
підтримкою.  
РН9. Демонструвати навички взаємодії, лідерства та командної роботи, застосовуючи 
психологічні методи роботи з персоналом, вирішення конфліктних ситуацій та подалання 
стресу. 
РН10. Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу організації. 
РН11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних сферах 
діяльності організації. 
РН12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організацій. 
РН14. Здійснювати діагностику діяльності підприємства, ідентифікувати та управляти 
витратами, визначати їх вплив на фінансовий стан підприємства та його 
конкурентоспроможність. 
РН15. Аналізувати ринкове становище організації та умови діяльності на  національному та 
міжнародних ринках. 
РН16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових 
знань, бути критичним і самокритичним. 
РН17. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера. 
РН18. Вміти модулювати основні та допоміжні бізнес-процеси, які забезпечують досягнення 
цільових показників діяльності підприємства та забезпечують певний рівень прибутковості. 
 

Методи навчання: 
– інформаційний; 
– пояснювальний; 
– інструктивно-практичний; 
– пояснювально-спонукальний; 
– пошуковий. 

Форми навчання: аудиторна (лекції,  практичні заняття), позаудиторна (групова і  
індивідуальна). 

 

4. СТРУКТУРА (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН) ДИСЦИПЛІНИ 

Назва змістових модулів і тем 
Кількість годин, у тому числі 

усього л. п. лаб. с./р. 

Змістовий модуль 1. Сучасні методи та інструменти менеджменту  
Тема 1. Методи та інструменти управління: 
сутність та поняття. 2 2    

Тема 2. Система збалансованих показників. 6 2  2  2 

Тема 3. Методологія реінжинірингу бізнес-

процесів 
6 4   2 

Тема 4. Методи та інструменти менеджменту. 7 4 2  1 

Тема 5. Методи та інструменти стратегічного 
управління. 

8 4 2  2 

Усього за змістовим модулем І 29 16 6  7 
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Назва змістових модулів і тем 
Кількість годин, у тому числі 

усього л. п. лаб. с./р. 

Змістовий модуль 2. Сучасні методи та інструменти оптимізації процесів маркетингу і 
управління 

Тема 6. Методи та інструменти маркетингу. 7 4 2  1 

Тема 7. Методи та інструменти управління 
персоналом. 

7 4 2  1 

Тема 8. Моделювання та оптимізація бізнес-

процесів. 
6 2 2  2 

Тема 9. Сучасні ІТ-інструменти менеджменту і 
маркетингу 

7 2 2   3 

Тема 10. Засоби управління ІТ-інфраструктурою. 4 2   2 

Усього за змістовим модулем ІІ 31 14 8  9 

Підготовка до екзамену 30    30 

УСЬОГО 90 30 14  16 

 

5. ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС 

№ 
зан. Тема занять 

Кількість 

годин 

 Модуль 1  

1 Методи та інструменти управління: сутність та поняття. 2 

2 Система збалансованих показників 2 

3 Методологія реінжинірингу бізнес–процесів. 2 

4 Показники ефективності управління бізнес-процесами 2 

5 Методи та інструменти менеджменту: оцінка зовнішнього та 
внутрішнього середовища підприємства 

2 

6 Методи та інструменти менеджменту: діагностика організаційної 
структури підприємства; аналіз норми керованості 

2 

7 Методи та інструменти стратегічного управління. 2 

8 Інструменти  портфельного управління при реалізації стратегії 2 

 Модуль 2  

9 Методи та інструменти маркетингу: аналіз конкурентного 
маркетингового середовища; вибір сегмента ринку. 

2 

10 Методи та інструменти маркетингу: оцінка маркетингового 
потенціалу;  інструменти управління відносинами з клієнтами 

2 

11 Методи та інструменти управління персоналом: діагностика 
корпоративної культури; оцінка ефекту навчання персоналу 

2 

12 Методи та інструменти лідерства та мотивації персоналу 2 

13 Моделювання та оптимізація бізнес-процесів. 2 

14 Сучасні ІТ-інструменти менеджменту і маркетингу 2 

15 Засоби управління ІТ-інфраструктурою. 2 

 Усього 30 
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6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 
зан. 

Тема занять Кількість 
годин 

1 Система збалансованих показників 2 

2 Методи та інструменти менеджменту 2 

3 Методи та інструменти стратегічного управління 2 

4 Методи та інструменти маркетингу 2 

5 Методи та інструменти управління персоналом 2 

6 Моделювання та оптимізація бізнес-процесів 2 

7 Сучасні ІТ-інструменти менеджменту і маркетингу 2 

 Усього 14 

 

7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

Навчальним планом лабораторні заняття не передбачені. 
 

8. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 
п/п 

Вид роботи / Назва теми 
Кількість 

годин 

1 підготовка до аудиторних занять 7 

2 підготовка до контрольних заходів 4 

3 опрацювання розділів програми, які  не викладаються на лекціях: 5 

3.1 Система збалансованих показників 1 

3.2 Реінжиніринг бізнес-процесів: сутність та поняття (на основі знань, 
отриманих при вивченні попередніх дисциплін) 1 

3.3 Моделювання та оптимізація бізнес-процесів (на основі знань, 
отриманих при вивченні дисципліни «Оптимізаційні методи і моделі»). 1 

3.4 Сучасні ІТ-інструменти управління: перелік існуючого програмного 
забезпечення. 2 

 УСЬОГО 16 

 

 

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Оцінювання знань студентів з дисципліни «Сучасні інструменти в менеджменті і 
маркетингу» здійснюється на основі результатів поточного контролю знань.  

Використовуються наступні методи контролю:  
- усне опитування при проведенні практичних занять; 
- тестування на контрольних заходах; 
- письмове опитування при проведенні заходів контролю. 

 

10. ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Оцінювання результатів поточної діяльності здійснюється в балах залежно від виду 
діяльності студента. 

Поточний контроль знань та вмінь студента оцінюється за 100 бальною шкалою при 
обов’язковому виконанні змісту навчального плану дисципліни, що вивчається. 

Максимальна оцінка знань теоретичного матеріалу дисципліни, що вивчається – 40 балів. 
Максимальна оцінка навичок та вмінь з практичного матеріалу дисципліни, що 

вивчається – 40 балів. 
Максимальна оцінка знань з самостійної роботи студента – 20 балів. 
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Критерії оцінки теоретичних знань за змістовим модулем. Протягом семестру 
передбачено виконання контролю теоретичних знань за кожним змістовим модулем у 
вигляді тестування з використанням програмних засобів на ПК. Кожен студент вирішує 20 

тестових завдань типу «Знайдіть єдину вірну відповідь».  На виконання кожного завдання є 
часове обмеження 4 хвилини або 80 хвилини на проходження усіх тестів. За кожну 
правильну відповідь студент отримує 2 бали.  

Підсумкова кількість балів за тестування складається із суми балів за вірні відповіді. 
Максимально можлива оцінка – 40 балів.  

 

Критерії оцінки практичних знань. На практичних заняттях студенти демонструють 

якість засвоєного матеріалу у вигляді розв’язання завдань або вирішення задач з 
обґрунтуванням обраних методів та інструментів  

Оцінки, отримані на практичних заняттях, додаються до оцінок змістового модуля, як 
середньоарифметичне значення всіх отриманих оцінок за модулем. Максимально можлива 
оцінка – 40 балів. 

Критерії оцінки засвоєння матеріалу виявлене на практичних заняттях 

Зміст критерію 
Кількість 

балів 

Студент повністю обґрунтовано виконує практичне завдання, демонструючи 
опанування інструментів розв’язання задач. При обґрунтуванні обраних методів 
та інструментів показує вміння логічно, послідовно викладати матеріал, робити 
висновки, наводити, де можливо, приклади, фактичний та статистичний матеріал.   

40 

Студент розв’язує завдання грамотно, але стисло обґрунтовує свою відповідь 
та обрані методи і інструменти. 30-39 

Студент вирішує завдання із незначними помилками, обґрунтовуючи обрану 
методологію, студент робить незначні помилки, 20-29 

Студент вирішує задачі з помилками та має складнощі з обґрунтуванням  
обраних методів та інструментів.   15-19 

Студент  виконує практичне завдання за  допомогою навідних запитань 10-14 

Студент не підготувався до практичного заняття та намагається відповісти, 
використовуючи поверхові загальні знання  0-9 

Разом: 0-40 

 

Критерії оцінки матеріалу, опрацьованого самостійно. На самостійну роботу 
виносяться питання, які не розглядалися на лекціях. Результати самостійного опрацювання 
матеріалу представляються на практичному занятті у формі усної доповіді або презентації (2-

3 доповіді з групи на одному практичному занятті за вимогою викладача), а також можуть 
бути подані студентом у друкованому або електронному вигляді (при відпрацюванні 
пропущеного практичного заняття). 

Оцінки матеріалу, опрацьованого самостійно, додаються до оцінок змістового 
модулю, як середньоарифметичне значення всіх отриманих оцінок за модулем. Максимально 
можлива оцінка – 20 балів. 

 

Критерії оцінки матеріалу, опрацьованого самостійно 

Зміст критерію 
Кількість 

балів 

Студент своєчасно подає матеріал або робить доповідь, наводячи повну, розгор-

нену відповідь з використанням (при необхідності) графічного та статистичного 
матеріалу. При цьому студент показує вміння логічно, послідовно викладати 
матеріал та користуватися актуальними інформаційними джерелами 

20 
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Зміст критерію 
Кількість 

балів 

Студент своєчасно подає матеріал або робить доповідь стисло. При цьому 
використовує актуальний графічний та статистичний матеріалу. 

18-19 

 

Студент своєчасно подає матеріал або робить доповідь, розкриваючи питання 
не повністю або без використання необхідного графічного та статистичного 
матеріалу. Або надає повну розгорнену відповідь, але подає матеріал не своєчасно. 

14-17 

 

Студент не своєчасно подає стислий матеріал у вигляді реферату або 
презентації. При цьому може відповісти за змістом поданого матеріалу 

10-13 

 

Студент несвоєчасно подає стислий матеріал та може відповісти тільки за  
допомогою навідних питань за змістом поданого матеріалу 

4-9 

 

Не підготував матеріал,  наданий на самостійне опрацювання та намагається  
відповісти, використовуючи поверхові загальні знання  0-3 

Разом: 0-20 

 

Підсумковий контроль знань студента здійснюється у формі екзамену, що 
оцінюється за 100 бальною шкалою. Екзаменаційний білет складається з 3-х типів питань: 
теоретичне питання; тестові завдання; практичне завдання.  

  

Критерії екзаменаційної оцінки 

Зміст критерію 
Кількість 

балів 

Теоретичне питання  

Студент повністю й обґрунтовано розкриває теоретичне питання. Демонструє 

вміння логічно, послідовно викладати матеріал, робити висновки, наводити, де 
можливо, приклади, фактичний та статистичний матеріал.   

30 

Студент повністю розкриває теоретичне питання, але стисло без наведення 
фактичного та статистичного матеріалу.  25-29 

Студент в цілому розкриває суть теоретичного питання, але не в повному 
обсязі і з помилками. Правильні висновки робить лише, використовуючи 
додаткові запитання. 

15-24 

Студент розкриває частину теоретичного питання, робить помилки.  
Правильні висновки робить лише, використовуючи додаткові запитання. 5-14 

Студент намагається відповісти, використовуючи поверхові загальні знання  0-4 

Разом: 0-30 

Тестові завдання  

Екзаменаційний білет містить 10 тестових завдань типу «Знайдіть єдину вірну 
відповідь».  За кожну правильну відповідь студент отримує 4 бали.  

Підсумкова кількість балів за тестування складається із суми балів за вірні 
відповідей. 

0-40 

Практичне завдання  

Студент повністю обґрунтовано виконує практичне завдання, демонструючи 
опанування інструментів розв’язання задач. При обґрунтуванні обраних 
методів та інструментів показує вміння логічно, послідовно мислити і робити 
висновки.   

30 

Студент розв’язує завдання вірно, але стисло обґрунтовує свою відповідь та 
робить висновки. 25-29 

Студент вирішує завдання із незначними помилками, обґрунтовуючи обрану 
методологію або висновки, студент робить незначні помилки. 

15-24 
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Зміст критерію 
Кількість 

балів 

Студент вирішує задачі з помилками та має складнощі з обґрунтуванням  
обраних методів та інструментів, висновків. 10-14 

Студент  наводить лише алгоритм вирішення практичного завдання 0-9 

Разом: 0-30 

Всього 0-100 

 

Підсумкова оцінка складається як середньоарифметичне з суми балів за змістовими 
модулями 1 та 2 і балів з екзамену. 

 

Порядок перескладання занять та контрольних заходів: У разі складання 
студентом поточного контролю знань на оцінку «незадовільно», він має право перескласти 
його. Перескладання поточного контролю з метою покращення позитивної оцінки не 
допускається. Студент, який отримав незадовільну оцінку за практичні заняття, контрольну 
роботу або самостійну роботу, зобов’язаний перескласти її. Повторне складання екзамену з 
метою покращення оцінки не допускається. 

 

Порядок зарахування пропущених занять: студенти самостійно вивчають матеріал 
і готуються до вирішення завдання за темою пропущеного практичного заняття у зазначений 
викладачем час. Пропущені лекційні заняття зараховуються в разі опрацювання 
рекомендованої літератури й складання конспекту лекції.  
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