
 



 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показника  

Галузь знань, спеціальність, 

освітня програма, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

(денна форма навчання) 

Кількість кредитів - 10  

 

Галузь знань 
07 «Управління та 

адміністрування» 
(шифр і найменування) 

 

 

Спеціальність 
073 «Менеджмент» 

(код і найменування) 

 

 

Освітня програма 
«Менеджмент» 

 (найменування) 
 

 

 

Рівень вищої освіти: 
другий (магістерський) 

Обов’язкова 

Кількість модулів - 2  Навчальний рік 

Кількість змістовних 

модулів - 2 
2020/2021 

Індивідуальне завдання  
                           (назва) 

Семестр 

3-й 

Загальна кількість 

годин –  -/300 
Лекції

*
 

- години 

Кількість тижневих 

годин для денної форми 

навчання: 

аудиторних – -  

самостійної роботи 

студента – 42 

Практичні, 

семінарські
*
 

- годин 

Лабораторні
*
 

- годин 

Самостійна робота 

300 годин  

Вид контролю 

диф. залік  

 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить: - / 300. 

 
*
Аудиторне навантаження може бути зменшене або збільшене на одну 

годину залежно від розкладу занять. 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета вивчення: підготовка студентами індивідуального завдання з усебічного 

вивчення конкретної проблеми управління організацією, збір практичних та статистичних 

матеріалів для виконання кваліфікаційної роботи. 

Завдання - практична підготовка студентів на освітньо-кваліфікаційному рівні 

«магістр» за спеціальністю орієнтована на виконання загальних функцій управління та 



формування передбачених варіативними частинами освітньо-кваліфікаційних характеристик 

умінь, практичне використання знань, засвоєних відповідно до освітньо-професійної 

програми, на визначених первинних посадах. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні досягти таких 

компетентностей: 

 навички використовувати інформаційні та комунікаційні технології (ЗК3); 

 здатність до абстрактного мислення, пошуку, опрацювання, аналізу, синтезу та 

встановлення взаємозв’язків між явищами та процесами (ЗК7); 

 здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій 

менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів 

(СК1);  

 здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими 

організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні  

стратегії та плани (СК2);  

 здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління 

(СК5);  

 здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні 

управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію (СК9);  

 здатність до управління організацією та її розвитком (СК10); 

 здатність формулювати задачі моделювання, створювати моделі об’єктів і процесів у 

сфері менеджменту із використанням математичних методів і інформаційних технологій 

(СК11); 
 здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення у виробництві, постачанні, 

збуті, складуванні, транспортуванні з метою зниження ризиків і максимізації доходів (СК12); 

 здатність формувати та реалізовувати логістичні місію, стратегію, цілі, завдання, 

рішення та здійснювати комплексну управлінську діяльність в ланцюгах поставок (СК13); 

 вміти підготувати і провести експеримент, обробити результати досліджень і 

оформити їх у вигляді наукового звіту, статей в науково-економічний збірник, патентів 

(СК14). 

Програмні результати навчання:  

– проектувати ефективні системи управління організаціями (РН3); 

– планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах (РН5); 

– мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації  управлінських 

рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні  

міркування та соціальну відповідальність (РН6); 

– організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з 

представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті (РН7); 

– застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для 

вирішення задач управління організацією (РН8); 

– вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами 

(РН9); 

– вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та 

кадрове забезпечення організації (підрозділу) (РН13); 

– вміти моделювати об’єкти і процеси у сфері менеджменту, застосовуючи математичні 

методи та інформаційні технології (РН14); 

– вміти визначати шляхи економії загальних витрат матеріальних, фінансових, трудових 

ресурсів впродовж усього логістичного ланцюга та оцінювати його ефективність (РН15). 

Міждисциплінарні зв’язки: інтелектуальна власність, методологія і організація 

наукових досліджень, реінжиніринг бізнес-просів, менеджмент організацій, публічне 

управління, управління проектами, корпоративне управління та управління змінами, 

фінансовий менеджмент. 



3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль №1. 

Змістовний модуль 1. Виробнича та передатестаційна частина практики 

Тема 1. Виробнича частина практики 

Загальна системна характеристика підприємства. Характеристика середовища 

функціонування підприємства. Пропозиції щодо удосконалення діяльності підприємства. 

Загальна характеристика суті нововведення, що пропонується здійснити. Обґрунтування 

доцільності застосування пропозиції (нововведення) та очікувані результати від її реалізації, 

в тому числі розрахунок економічного ефекту. Стан готовності підприємства до введення 

пропозиції. План організаційно-економічних заходів, необхідних для впровадження такої 

пропозиції. 

Змістовний модуль 2. Передатестаційна частина практики 

Тема 2. Передатестаційна частини практики  

Огляд літератури по обраній темі досліджень. Виявлення теоретичних та практичних 

проблем. Формулювання мети й завдання дослідження. Узгоджений з керівником зміст 

першого варіанту розділів кваліфікаційної роботи. Узгоджений з керівником комплекс  

завдань для дослідження з використанням комп'ютерних технологій. 

Тема 3. Науково-дослідна частина практики 

Вивчення теоретичних класичних джерел за обраною науковою проблемою, 

пов'язаною зі спеціалізацією кафедри та відповідно до наукової проблеми дослідження щодо 

майбутньої магістерської роботи. Визначення стану розробки питань обраної наукової 

проблеми у вітчизняній та іноземній науковій літературі. Визначення структури та основних 

завдань магістерського дослідження. Оволодіння методикою обробки та аналізу 

статистичних даних. Апробація основних теоретичних та практичних рекомендацій 

магістерської роботи (у формі виступів на конференціях, написанні наукових статей). 

 

Модуль №2. 

Підготовка студентами індивідуального завдання з усебічного вивчення конкретної 

проблеми управління організацією. 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назва змістовного модуля і тем 

Кількість годин 

Усьог

о  

У тому числі 

л п лаб. с. р. 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Виробнича частина практики 

Тема 1. Виробнича частина практики 100 - - - 100 

Модульний контроль - - - -  

Разом за змістовним модулем 1 100 - -  100 

Змістовий модуль 2. Передатестаційна частина практики 

Тема 2. передатестаційна частина практики  100 - - - 100 

Тема 3. Науково-дослідна частина практики 80 - - - 80 

Модульний контроль - - - - - 

Разом за змістовним модулем 2 180 - -  180 

Усього годин  280 - -  280 



 

Модуль 2 

Індивідуальне завдання 20 - - - 20 

Контрольний захід      

Усього годин 300    300 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1   

 Разом  

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

   

 

7. Теми лабораторних занять 

№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1   

 Разом  

8. Самостійна робота 

№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Тема1. Виробнича частина практики 100 

2 Тема 2. Передатестаційна частина практики 100 

3 Тема 3. Науково-дослідна частина практики 80 

 Разом  280 

 

9. Індивідуальні завдання 

Під час передатестаційної практики виконується індивідуальне завдання, зміст та 

порядок якого затверджується керівником кваліфікаційної роботи. Ефективність виконання 

індивідуального завдання значною мірою залежить від того, наскільки правильно 

орієнтований студент на зміст практичного завдання, на його пріоритетні питання, а також 

на раціональний розподіл часу, відведеного на проходження практики. Завдання можуть 

бути пов'язані не тільки з написанням магістерської роботи, а й з науково-дослідною 

роботою кафедри з держбюджетної та господарської тематики, підготовкою доповідей на 

студентську наукову конференцію та написанням наукових статей. Науково-дослідна робота 

в період практики має бути спрямована на підвищення фахового рівня підготовки студентів. 

Після закінчення передатестаційної практики студент має підготувати пропозиції 

науковому керівникові щодо змісту першого варіант теоретичного та аналітичного розділів 

кваліфікаційної роботи, комплексу завдань для дослідження з використанням комп'ютерних 

технологій. Пропозиції щодо змісту теоретичного та аналітичного розділів кваліфікаційної 

роботи повинні мати логічний, доказовий, аргументований характер і відповідати таким 

вимогам:  

- містити поглиблений всебічний аналіз досліджуваної проблеми; 

- містити елементи самостійного дослідження;  

- містити розрахунки, виконані на ПЕОМ; 

- містити достатній для обґрунтування пропозицій аналіз досліджуваної проблеми у 

межах базового підприємства. 



По закінченню передатестаційної практики студент подає на випускову кафедру 

науковому керівнику ґрунтовні пропозиції щодо вдосконалення діяльності підприємства, 

запропонований для подальшого дослідження комплекс розробок з використанням 

комп'ютерних технологій та інших видів виконаних робіт. 

Об'єктами передатестаційної практики повинні виступати державні установи та 

організації, підприємства різних форм власності та організаційно-правових форм, які є 

юридичними особами та здійснюють один чи декілька видів економічної діяльності за 

Державним класифікатором видів економічної діяльності ДК 003-2005. Це повинні бути 

підприємства, які застосовують передові форми та методи ведення господарства та 

управління. Високий рівень професіоналізму фахівців базових підприємств повинен 

забезпечувати можливість сприяння студентам у набутті професійних умінь та навичок. З 

такими підприємствами університет повинен укласти відповідні договори на проведення 

передатестаційної практики. Крім того, студенти можуть самостійно вибрати для себе 

відповідне місце проходження передатестаційної практики, але при цьому повинні 

дотримуватися вимог, які висуває університет до підприємств, що є базами практики. 

Підприємство, де студент проходить передатестаційну практику, стає об'єктом 

проведення самостійного прикладного дослідження та виконання магістерської роботи на 

матеріалах реального підприємства. Співпраця навчального закладу, студента та 

підприємства, що є базою практики, дозволяє сформулювати тему реального кваліфікаційної 

роботи(роботи), яка повинна бути корисною для підприємства і виконуватись на його 

замовлення відповідно до вимог проведення державної атестації випускника. 

10. Методи навчання 

Словесні (пояснення, розповідь, бесіда, навчальна дискусія та ін.); наочні 

(ілюстрування, демонстрування) та практичні (практичні роботи, індивідуальне опитування, 

тестування). 

11. Методи контролю 

Контроль і оцінювання якості набутих знань, умінь та практичних навичок студентів 

має системний характер, базується на принципі наскрізного контролю, який дозволяє 

забезпечити взаємозв’язок між усіма видами навчального процесу: лекції, семінари, 

практичні, самостійна та індивідуальна робота студента, поточний контроль, залік.  

Оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів поточного контролю. 

 

12. Критерії оцінювання та розподіл балів, які отримують студенти 

12.1. Розподіл балів, які отримують студенти (кількісні критерії оцінювання)  

Складові навчальної 

роботи 

Бали за одне заняття 

(завдання) 

Кількість занять 

(завдань) 

Сумарна кількість 

балів 

Змістовний модуль 2 

Виконання і захист 

індивідуального 

завдання 

0…100 1 0 - 100 

Усього за семестр 0…100 

 

Семестровий контроль (диф. залік) проводиться у разі наявності допуску до диф. 

заліку. Під час складання заліку студент має можливість отримати максимум 100 балів. 

 

12.2. Якісні критерії оцінювання 

Результатом проходження практики є формування професійної і особистої 

компетентності: 

 проведення комплексного аналізу діяльності організації з використанням 

сучасних методик з позицій системного підходу; 

 проведення наукових досліджень та впровадження результатів у практику 

діяльності підприємства; 



 планування організаційних змін з урахуванням розроблених стратегій 

організаційного розвитку, у тому числі з використанням інструментарію реінжинірингу 

бізнес — процесів, реструктуризації та реорганізації; 

 формування пропозицій щодо створення сприятливих умов для навчання та 

розвитку персоналу організації; заходів з оцінювання та стимулювання персоналу; 

 дотримання професійної етики консультанта в процеci здійснення наукових 

досліджень на об'єкті практики, формування плідних відносин «консультант-клієнт» тощо. 

 

12.3 Критерії оцінювання роботи студента протягом семестру 

 

Задовільно (60-74). Показати мінімум знань та умінь. Виконати індивідуальні завдання 

та здати тестування. Знати класифікацію наук, види наукової діяльності студентів, методи 

планування і прогнозування науки і економіки; основи методології НДР; методику НДР 

(етапи проведення досліджень; планування експерименту, підготовку і проведення 

експериментів, узагальнення і обробку експериментальних даних, порядок оформлення і 

захист результатів дослідження; основи бібліографії; систему організації труда наукових 

співробітників; 

Добре (75-89). Твердо опанувати перелік знань та умінь, захистити всі індивідуальні 

завдання, здати тестування та поза аудиторну самостійну роботу. Мати уяву про принципи 

взаємодії між урядовими, науково-дослідницькими організаціями та бізнесом на прикладі 

найбільш розвинутих країн світу. 

Відмінно (90-100). Здати всі контрольні точки з оцінкою «відмінно». Досконально 

знати всі теми та уміти застосовувати засоби підвищення ефективності науково-дослідного 

труда. 

Шкала оцінювання: бальна і традиційна 

Сума балів 
Оцінка за традиційною шкалою 

Іспит, диференційований залік Залік 

90 – 100 Відмінно 

Зараховано 75 – 89 Добре 

60 – 74 Задовільно 

0 – 59 Незадовільно Не зараховано  

 

13. Методичне забезпечення 

1. Методичні рекомендації до виконання передатестаційної практики. 

2. Електронний ресурс, на якому розміщено навчально-методичний комплекс дисципліни:  

http://library.khai.edu/library/fulltexts/doc/__103Pereddiplomna.pdf 

http://library.khai.edu/library/fulltexts/doc/_01A_Pereddiplomna.pdf 

 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. Швець Ф.Д. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб / 

Швець Ф.Д. - Рівне : НУВГП, 2016. – 151 с. 

2. Григорків В.С. Моделювання економіки: підручник / В.С. Григорків. – Чернівці : 

Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. – 360 с. 

3. Островський П.І., Гострик О.М., Добрунік Т.П., Радова О.В. Моделювання 

економічних процесів: Навчальний посібник. /П.І. Островський, О.М. Гострик, Т.П. 

Добрунік, О.В. Радова – Одеса. ОНЕУ, 2012. -132 с. 

4.  Економіко-математичні моделі  економічного зростання. / Бакаєв О.О., Гриценко В.І., 

Бажан Л.І., Бакаєв Л.О., Бобер К.А. – К.: Наукова думка, 2005. – 189 с. 

5. Єріна А.М. Організація вибіркових обстежень: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 127 с. 

http://library.khai.edu/library/fulltexts/doc/__103Pereddiplomna.pdf
http://library.khai.edu/library/fulltexts/doc/_01A_Pereddiplomna.pdf


Допоміжна 
5. Стеченко  Д.М., Чмир  О.С. Методологія наукових досліджень. – К.: Знання, 2007. – 

317 с. 

6. Ганін В.І., Ганіна Н.В., Гурова К.Д. Методологія соціально-економічного 

дослідження: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 224 с. 

7. Методологія наукових досліджень : навч. посібник / В. Є. Юринець. – Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, 2011. – 178 с. 

8. Оптимізаційні методи та моделі: Підручник / Л.В. Забуранна, Н.В. Попрозман, Н.А. 

Клименко – К.: Центр учбової літератури, 2014. – с.372 

9. Оптимізаційні методи і моделі в економіці і менеджменті : текст лекцій з курсу 

«Економіко-математичні методи та моделі» / О.Є. Скворчевський. – Харків : НТУ «ХПІ», 

2014. – 76 с. 

10. Островський П.І., Гострик О.М., Добрунік Т.П., Радова О.В. Моделювання 

економічних процесів: Навчальний посібник. – Одеса. ОНЕУ, 2012. -132 с. 

 


