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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

 Метою дисципліни «Тренінг з ділового адміністрування» є формування 

професійних менеджерів, які володіють сучасними знаннями, навичками та 

вміннями в галузі бізнесу, які здатні ефективно управляти компаніями на 

конкурентних ринках. Оволодіння теорією, методологією та механізмом 

ділового адміністрування. 

Однією з основних форм вивчення дисципліни «Тренінг з ділового 

адміністрування» є самостійна робота студентів. 

Самостійна робота студентів є складовою навчального процесу, істотним 

чинником у формуванні вміння навчатися, активізації засвоєння студентом знань 

та їх реалізації, основним засобом опанування навчального матеріалу в 

позааудиторний час. 

Мета самостійної роботи студентів – сприяти засвоєнню у повному 

обсязі навчальної програми дисципліни «Тренінг з ділового адміністрування» та 

формуванню вміння самостійно працювати, що є важливою освітньою та 

професійною якістю, сутність якої полягає у систематизації, плануванні та  

контролі  власної діяльності. 

Завдання  самостійної роботи студентів – засвоїти певні знання, 

уміння, навички, закріпити та систематизувати здобі знання, навчитися 

застосовувати їх при виконанні практичних завдань та творчих робіт, а також 

виявити прогалини у системі знань з предмету «Тренінг з ділового 

адміністрування». 

        Зміст самостійної роботи студентів з дисципліни «Тренінг з ділового 

адміністрування» визначається навчальною програмою дисципліни, методич-

ними матеріалами, завданнями викладача. 

Самостійна робота студентів забезпечується системою навчально-методичних 

засобів, передбачених для вивчення  навчальної дисципліни «Тренінг з ділового 

адміністрування»: навчальними та методичними посібниками, методичними 
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матеріалами для самостійної роботи студентів, конспектом лекцій,  

періодичними виданнями тощо. 

 Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни «Тренінг з ділового 

адміністрування» організовується з дотриманням низки вимог: 

−  надання детальних методичних рекомендацій щодо виконання роботи; 

−  забезпечення можливості творчого підходу у виконанні роботи, не 

обмежуючи освітній процес виконанням стандартних завдань; 

−  підтримка у процесі виконання самостійної роботи постійного 

взаємозв'язку між викладачем та студентами.  

Студенти, які розпочинають вивчати дисципліну «Тренінг з ділового 

адміністрування», мають інформуватися викладачем щодо організації 

самостійної роботи, її форм та видів, термінів виконання, форм контролю та 

звітності, кількості балів за виконання завдань. 

Перелік завдань для самостійної роботи, форми її організації та звітності, 

термін виконання та кількість отриманих балів за виконані завдання 

визначаються викладачем кафедри при розробці робочої навчальної програми 

дисципліни (розділу «Самостійна робота студентів»). 

Організація і контроль процесу та змісту самостійної роботи і її 

результатів здійснюються викладачами кафедри. 

Оцінки (бали), одержані студентами за виконання різних видів самостійної 

роботи, фіксуються викладачами і доводяться до відома студентів. 
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І. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

«ТРЕНІНГ З  ДІЛОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ» 

  

№ з/п Назва модуль та теми 

Змістовий модуль І.  Менеджмент організацій. Корпоративне 

управління   

ТЕМА 1. Системна модель менеджменту організації.   

ТЕМА 2. Організаційний механізм менеджменту організації 

ТЕМА 3. Організаційний інжиніринг, організаційний дизайн та 

діагностика управління організацією 

ТЕМА 4. Теоретичні основи корпоративного управління  

ТЕМА 5. Тактичне та стратегічне управління корпораціями. Управління 

витратами та звітність 

 Змістовий модуль ІІ.    Управління змінами, проектами, якістю 

ТЕМА 6. Теоретичні основи управління змінами 

ТЕМА 7. Роль керівництва в управлінні змінами у стратегічному 

розвитку організації 

ТЕМА 8. Управління проектами в системі менеджменту організації 

ТЕМА 9. Основні проблеми управління якістю  

ТЕМА 10. Системи управління якістю. Система якості в стандартах ISO 

серії 9000 

 Всього годин: 
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2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

для самостійного вивчення  кожної теми 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Менеджмент організацій. Корпоративне 

управління. 

 

Тема 1. Системна модель менеджменту організації.   

Дана тема розкриває організацію як складну систему та як об’єкт 

управління. Особливості функціонального та системного бачення організації. 

Характеристика основних підсистем організації. Моделі організації як відкритої 

системи. Досягнення синергізму в менеджменті організації 

 

Контрольні питання і навчальні завдання 

1. Розкрийте сутність організації, її ознаки, різновиди. 

2. Назвіть елементи внутрішнього середовища. 

3. Що таке ефект масштабу діяльності організації?                                                           

4. Охарактеризуйте життєвий цикл організації. 

5. Охарактеризуйте основні підсистеми організації. 

 

Теми рефератів: 

1. Огляд наукових публікацій за темою заняття. 

2. Моделі організації як відкритої системи. 

3. Організація як складна система та об'єкт управління. 

4. Досягнення синергизму в менеджменті організації. 

5. Законодавство України про підприємництво та підприємство. 

 

Література: [8, 9, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 41, 44, 49, 51, 57] 

 

 



7 
 

Тема 2. Організаційний механізм менеджменту організації 

Друга тема розкриває типологію організаційних структур управління. Сутність 

механізму управління. Поняття організаційного механізму. Адміністративний 

механізм.  

Поняття і сутність організаційно-адміністративних методів державного 

управління. Класифікація організаційно-адміністративних методів управління. 

Нормативно-правова регламентація, підстави та порядок організації управління.  

Методологія проектування системи менеджменту та управлінських процедур. 

Проектування ієрархії менеджменту. Діапазон керованості та фактори, що його 

визначають. 

Управління результативністю: основні підходи. Класифікація інструментів 

інтенсифікації розвитку організації, таксономія методів. Цільові програми 

управління ефективністю та розвитком організації. Області обмеження розвитку 

організації. 

 

Контрольні питання і навчальні завдання 

1. Розкрийте типологію організаційних структур управління. 

2. Охарактеризуйте комплексний механізм управління 

3. Що таке «діапазон керованості»? 

4. Які фактори визначають діапазон керованості? 

5. У чому суть проектування ієрархії менеджменту? 

 

Теми рефератів: 

1. Огляд наукових публікацій за темою заняття. 

2. Методологія проектування системи менеджменту та управлінських 

процедур. 

3. Принципи та етапи раціонального розподілу в системі менеджменту. 

4. Нормативно-правова регламентація та порядок організації управління. 

5. Цільові програми управління ефективністю та розвитком організації. 

 
Література: [9, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 41, 44, 49, 51, 57] 
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Тема 3. Організаційний інжиніринг, організаційний дизайн та діагностика 

управління організацією. 

Третя тема даної дисципліни розглядає елементи організаційно-

управлінського аналізу. Інжиніринговий опис процесів в організації. Методологія 

організаційного інжинірингу. Інжиніринговий опис процесів в організації. 

Учасники та сфери процесу інжинірингу. Загальні правила інжинірингу. Сучасні 

технології бізнесу. Технологія реінжинірингу бізнес-процесів. Організація робіт по 

реінжинірингу. 

Зміст та структура дизайну організації. Координаційні механізми дизайну. 

Діагностика управління підприємства. Види та етапи діагностики. Якість 

менеджменту організації. Діагностування якості менеджменту організації. 

Самодіагностика як інструментарій підвищення якості управління  підприємством. 

 
Контрольні питання і навчальні завдання 

1. Назвіть загальні правила інжинірингу. 

2. Що являють собою координаційні механізми дизайну? 

3. Призначення діагностики управління підприємства. 

4. Назвіть методи проведення діагностичних досліджень. 

5. Що таке самодіагностика? 

 

Теми рефератів: 

1. Огляд наукових публікацій за темою заняття. 

2. Дизайн організації як набір параметрів, що визначають рівні поділу праці та 

координування. 

3. Модель розвитку внутрішнього потенціалу підприємства та конкурентного 

статусу підприємства. 

4. Досвід організації роботи консультаційних фірм за кордоном. 

5. Діагностування якості менеджменту організації. 

 

Література: [9, 10, 11, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 31, 41, 50, 51, 57] 

 



9 
 

Тема 4. Теоретичні основи корпоративного управління 

Визначення та зміст поняття «корпоративне управління» розглянуто у темі 

№4. Еволюція формування корпоративної форми організації бізнесу. Моделі 

корпоративного управління. Корпоративна культура та її роль в корпоративному 

управлінні. 

Вплив зовнішнього середовища на функціонування корпорацій. Державне 

регулювання корпоративного сектору. Роль депозитарної системи в 

корпоративному регулюванні. Управління рухом акцій на первинних і вторинних 

ринках. Фінансові посередники в системі корпоративного управління. 

Ключові учасники корпоративних відносин: світовий досвід та вітчизняна 

практика. Структура корпоративних органів управління. Підпорядкованість органів 

управління корпорації. Спостережна рада та причини її створення. Повноваження 

спостережної ради. Виконавчий орган корпорації та його повноваження. Ревізійна 

комісія. Порядок роботи органів управління.  Трудові відносини з посадовими 

особами органів управління корпорації. Заходи щодо забезпечення інформаційної 

прозорості в Кодексі корпоративної поведінки. 
 

Контрольні питання і навчальні завдання 

1. Хто є ключовими учасниками корпоративних відносин? 

2. Що таке корпоративна культура? 

3. У чому зміст державного регулювання корпоративного сектору? 

4. Яка структура корпоративних органів управління? 

5. Які повноваження ревізійної комісії? 
 

Теми рефератів: 

1. Огляд наукових публікацій за темою заняття. 

2. Еволюція формування корпоративної форми організації бізнесу. 

3. Корпоративна культура та її роль в корпоративному управлінні. 

4. Трудові відносини з посадовими особами органів управління корпорації. 

5. Забезпечення інформаційної прозорості в Кодексі корпоративної поведінки. 
 

Література: [2, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 41, 44, 49] 
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Тема 5. Тактичне та стратегічне управління корпораціями. Управління 

витратами та звітність 

Наступна тема розкриває особливості тактичного та стратегічного управління 

корпораціями. Зміст стратегії корпорації. Стратегічні управлінські рішення, 

тактичні управлінські рішення, оперативні управлінські рішення. Визначення 

параметрів системи тактичного та стратегічного планування корпорації. Система 

погодження та затвердження стратегічних та поточних планових документів. 

Також у даній темі розкрито сутність та актуальність управління витратами. 

Класифікація та підходи до ідентифікації витрат. Причини відсутності системи 

управління витратами. Роль та значення управління витратами в умовах ринкової 

економіки. Контролювання та регулювання корпоративних витрат. Резерви 

зниження корпоративних витрат. Форми фінансового забезпечення корпоративних 

витрат. 

Звітність та контролювання у системі корпоративного управління. Система 

корпоративного контролю та її функції. 

 

Контрольні питання і навчальні завдання 

1. Розкрийте специфіку процесів стратегічного управління. 

2. В чому полягає сутність стратегічного управління? 

3. Назвіть причини відсутності системи управління витратами. 

4. Назвіть  етапи, що визначають характер процесів стратегічного рівня.   

5. Призначення звідної документації у системі корпоративного управління.  

 

Теми рефератів: 

1. Огляд наукових публікацій за темою заняття. 

2. Поняття та концептуальні засади корпоративного контролю. 

3. Контролювання та регулювання корпоративних витрат. 

4. Зв'язок результатів моніторингу з цілями та стратегією корпорації. 

5. Проблеми мотивування працівників за оптимізацію витрат. 
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Практичне завдання до теми:   

Самостійно проаналізувати принципи тактичного та стратегічного 

управління корпораціями.   

При вивченні теми потрібно  чітко з’ясувати, що  стратегічне управління з 

точки зору загального менеджменту можна розглядати як сукупність 

специфічних процесів прийняття управлінських рішень щодо формування мети 

та визначення цілей організації, вибору стратегій її діяльності та використання 

ресурсів у ринковому середовищі, що забезпечують реалізацію цих стратегій. 

 

Література: [9, 10, 15, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 32, 33, 34, 38, 41, 57] 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Управління змінами, проектами, якістю 

 

Тема 6. Теоретичні основи управління змінами 

Природа виникнення змін. Сутність змін у природі та відкритих соціально-

економічних системах (їх взаємозв’язок). Організаційна досконалість – основа 

організаційних змін. Основні складові організаційної досконалості за 

Харінгінгтоном. Класифікація видів змін. 

Моделі та підходи до організаційних змін. Принципи роботи організації з 

використанням організаційних метафор, що характеризують сутність підходів до 

змін. Організацій як машина, політична система, організм, потік і трансформація 

(метафори Гаррета Моргана до організаційних змін). Моделі змін (модель Льюіна, 

формула змін Бекхарда, модель узгодження Надлер-Тушмана, системна модель 

Сенге). Цикл змін за Коттером. Моделі організаційних перетворень. Умови, 

елементи та фактори ефективності організаційних перетворень. Реформування 

організації. 
 

Контрольні питання і навчальні завдання 

1. У чому полягає сутність змін в організації? 
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2. Охарактеризуйте основні складові організаційної досконалості за 

Харінгінгтоном. 

3. Назвіть типи корпоративних команд. 

4. Які заходи проводяться перед початком та після ініціювання змін? 

5. Що таке стандарти поведінки команди та організації? 

 

Теми рефератів: 

1. Огляд наукових публікацій за темою заняття. 

2. Організаційна досконалість – основа організаційних змін  

3. Моделі організаційних перетворень. 

4. Класифікація видів змін. 

5. Проблеми реформування організації. 

 
Література: [9, 10, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 35, 34, 38, 41, 52] 

 
 

Тема 7. Роль керівництва в управлінні змінами у стратегічному розвитку 

організації 

Стратегія інтенсивного зростання. Процеси диверсифікації. Інтеграційні 

процеси та зміни в організаціях. Причини об'єднання та поглинання.  

Ефективне лідерство. Матриця взаємозв’язків: метафора організації та 

необхідний тип керівництва. Стилі та навички керівника змін. Менеджери та лідери: 

спільне та відмінне (за Уореном Беннісом). Характеристика «єднальних» керівників 

за Дж.Лішман-Блюменом. Самоаналіз та внутрішні ресурси управління змінами. 

Емоційна компетенція управління. 

Зміни на основі інформаційних технологій.  

Основні принципи успішної зміни корпоративної культури. Регулювання 

діяльності організації. Ребрендінг. Створення бренду працедавця. 

Сутність реструктуризації. Управління опором змінам. Формування 

інноваційної організаційної культури. Оцінювання рівня опору змінам. Розроблення 

рекомендацій зі зниження опору. Команди у процесі реструктуризації. 
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Контрольні питання і навчальні завдання 

1. Що таке ефективне лідерство? 

2. У чому сутність емоційної компетенції управлінця? 

3. У чому полягають причини опору змінам в організації? 

4. Що таке «реструктуризація»? 

5. Як оцінити рівень опору змінам в організації? 

 

Теми рефератів: 

1. Огляд наукових публікацій за темою заняття. 

2. Стратегія та інформаційні технології (IT). 

3. Зміни процесів та корпоративної культури. 

4. Самоаналіз та внутрішні ресурси управлінця змінами. 

5. Розвиток організації в сучасних умовах та проблеми управління опором 

змінам. 

 

Література: [9, 10, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 32, 33, 35, 34, 38, 41, 47, 52, 56] 

 

Тема 8. Управління проектами в системі менеджменту організації 

Характеристика управління проектами: специфічність мети, визначена 

тривалість, неповторність, комплексність, централізм у керуванні, гнучкість, 

здатність до змін. Функції та процеси проектного менеджменту. Піраміда 

проектного менеджменту: механізми, інструменти, методи, засоби, функції. Модель 

управління проектами як поєднання основних функцій проектного менеджменту та 

інструментів їх реалізації. 

Основні риси проекту. Види проектів, їх характеристика. Учасники проекту. 

Фази життєвого циклу проекту. 

Обґрунтування проекту та аналіз можливих ризиків. Можливі стратегії 

поведінки компанії щодо ризиків: стратегія усунення ризиків, стратегія розподілу 

ризиків, стратегія зменшення ризиків, стратегія сприйняття ризиків. Дії компанії в 

межах кожної стратегії. Формування програм реагування на ризик. 
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Планування проекту та його ресурсного забезпечення. Компоненти 

структуризації проекту. Методологія структуризації, її характеристика та значення. 

Підсистеми робочої структури: кінцеві результати, субпроекти, робочі модулі, 

робочі елементи; їх характеристика. Основні ознаки робочого пакета як найнижчого 

рівня робочої структури. Переваги робочої структури проекту. 

Планування послідовності робіт. Методи календарного планування. Сітьові 

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

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

логічних зв'язків у сітьових графіках. Побудова умовних діаграм. Система PERT. 

Методологія обчислення параметрів сітьового (мережного) графіка: ранніх та пізніх 

строків початку і закінчення, визначення критичного шляху, критичних та 

некритичних робіт, запасу часу по некритичних роботах. 

Контролювання виконання проекту. 

Якість проектного менеджменту щодо відповідності проектним цілям та 

вимогам споживачів. Сутність управління якістю проекту. Організаційне 

забезпечення управління якістю проекту. 

 

Контрольні питання і навчальні завдання 

1. Назвіть функції менеджменту проектів. 

2. Які фактори включає зовнішнє середовище проекту?   

3. Розкрийте сутність технології управління проектами.   

4. Назвіть  аспекти реалізації проекту.  

5. У чому полягає сутність планування послідовності робіт?  

 

Теми рефератів: 

1. Огляд наукових публікацій за темою заняття. 

2. Види проектів, їх характеристика.  

3. Організаційне забезпечення управління якістю проекту. 

4. Модель управління проектами як поєднання основних функцій проектного 

менеджменту та інструментів їх реалізації. 

5. Стратегії поведінки компанії щодо ризиків. 
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Практичне завдання до теми:   

Самостійно дослідити стан управління проектами в системі менеджменту 

організації. (організація чи підприємство на вибір студента).   

 

Література: [9, 10, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 36, 41, 53, 57] 

 

Тема 9. Основні проблеми управління якістю 

Проблема якості продукції на сучасному етапі. Взаємозв’язок якості товарів з 

успіхом та ефективністю розвитку національної економіки, конкуренто- 

спроможністю продукції, національним престижем країни. Значення та сутність 

управління якістю товарів. Якість та розвиток науково-технічного й соціального 

прогресу. Управління якістю на рівні підприємства. Сучасний підхід до управління 

якістю на виробництві. Функції виробництва, спрямовані на покращення якості 

продукції незалежно від характеру діяльності підприємства. Фактори, що формують 

та забезпечують якість. Наукові основи управління якістю товарів від Демінга до 

загального управління якістю (TQM). 

Керівництво ISO/IEC 2 «Загальні терміни та визначення в галузі 

стандартизації та суміжних видів діяльності» – основний документ зі стандартизації 

термінів щодо управління якістю. Значення основних категорій в теорії управління 

якістю згідно з ДСТУ ISO серії 9000-2007.  

Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів. 

Сутність управління якістю товарів як виду діяльності, спрямованого на виконання 

вимог до їх якості. Система номенклатури показників якості продукції. Понятійний 

ряд якості: характеристика, властивість, загальна якість. 

 

Контрольні питання і навчальні завдання 

1. Що таке «якість»? 

2. Назвіть принципи формування системи управління якості.   

3. Назвіть основні положення менеджменту якості підприємства.      

4. Що включає документаційне забезпечення системи управління якістю?   
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5. Розкрийте зміст організаційного забезпечення процесів створення СМЯ на 

підприємстві. 

           

Теми рефератів: 

1. Огляд наукових публікацій за темою заняття. 

2. Проблема якості продукції на сучасному етапі.  

3. Якість та розвиток науково-технічного й соціального прогресу. 

4. Управління якістю на рівні підприємства. 

5. Наукові основи управління якістю товарів від Демінга до загального 

управління якістю (TQM). 

 

Питання для обговорення: 

1. Який порядок розроблення й впровадження СМЯ в діяльність підприємства?  

2. Які елементи системи управління якістю згідно з вимогами стандарту ДСТУ 

ІСО 9001:2009 можуть документуватися за вибором підприємства?  

3. Для чого необхідно розробляти документацію СМЯ?  

4. Яке місце в напрямках політики підприємства  (технічної,  маркетингової, 

соціальної) посідає політика в області якості?  

5. Що таке процедури та інструкції, що виконуються підрозділами 

підприємства відповідно до вимог стандартів ISO серії 9000?  

 

Практичні завдання до теми:   

 Заступник директора з виробництва попросив надати йому службову записку, 

у якій мають бути вказані переваги та недоліки впровадження системи якості на 

основі стандартів  ISO 9001 версії  2009 року на конкретному підприємстві, а також 

основні елементи СМЯ, що повинні описуватися під час її створення. Напишіть 

таку службову записку обсягом 1-2 сторінки. 

 

Література: [9, 10, 14, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 37, 43, 45, 46, 60] 
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Тема 10. Системи управління якістю. Система якості в стандартах ISO 

серії 9000 

Системний підхід до проблеми управління якістю продукції. Моделі систем 

управління якістю: модель Фейгенбаума, модель Етінгера-Сітінга, модель Джурана. 

Теорії Маслоу та Мак-Грегора. Механізм управління якістю продукції.  

Основні елементи стратегії TQM. Умови успішного впровадження TQM. 

Промислова логіка загального управління якістю. Японська система 

планування необхідних матеріалів (MRP). Західна система планування з 

урахуванням моменту перезамовлення (ROP). Системи Just-In-Time (JIT) та Just-In-

Case (JIC). 

Комплексні системи управління якістю продукції. Порядок розроблення 

галузевих та територіальних систем управління якістю. Впровадження систем 

управління якістю на підприємствах України. Розроблення систем управління 

якістю освітньої діяльності. 

Сутність статистичних методів контролю якості. Порядок збирання 

інформації. Статистичний ряд і його характеристики. Сім інструментів контролю 

якості: контрольний лист, гістограма, діаграма розсіяння, метод стратифікації, 

діаграма Парето, причинно-наслідкова діаграма (Ісікави), контрольна карта 

(Шухарта). Принципи їх побудови та застосування. Вивчення статистичних методів 

контролю якості. 

 

Контрольні питання і навчальні завдання 

1. Назвіть основні елементи стратегії TQM. 

2. Розкрийте механізм управління якістю продукції. 

3. Назвіть інструменти контролю якості. 

4. Які статистичних методів контролю якості ви знаєте? 

5. Розкрийте зміст промислової логіка загального управління якістю 

 

                Теми рефератів: 

1. Огляд наукових публікацій за темою заняття. 

2. Моделі систем управління якістю. 
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3. Порядок розроблення галузевих та територіальних систем управління якістю. 

4. Проблеми впровадження систем управління якістю на підприємствах 

України. 

5. Система управління якістю освітньої діяльності. 

 

Практичні завдання до теми:   

1. Визначте місце служби якості в організаційній структурі підприємства та 

охарактеризуйте склад робіт та основні функції,  що мають виконуватися 

службою якості згідно з вимогами стандарту ISO 9001 версії 2009 року в 

межах системи управління якістю.  

2. Напишіть есе на тему: «Для чого підприємству необхідні стандарти ISO?» 

 

Література: [9, 10, 14, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 37, 43, 45, 46, 60] 

 

 

 

3. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Контрольна робота є формою самостійної роботи студента, метою якої є 

поглиблення та засвоєння знань з дисципліни «Тренінг з ділового адміністрування». 

 Варіант контрольної роботи студент визначає за останньою цифрою номера 

своєї залікової книжки (див. таблицю). 

Остання цифра номера 

залікової книжки студента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Номер варіанту 

контрольної роботи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Структура і зміст теми контрольної роботи визначаються програмою курсу, що 

зумовлює таку послідовність роботи: 

• вибір варіанту, що містить два теоретичних питання; 

• ознайомлення з рекомендованою літературою; 
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• написання та оформлення роботи. 

При написанні роботи та її оформленні варто керуватися такими вимогами: 

- обґрунтування теми; 

- опрацювання відповідної літератури; 

- наявність авторського розділу; 

- наявність списку використаної літератури. 

Контрольну роботи студент виконує у вигляді реферату. У теоретичних 

питаннях цитати та статистичні матеріали слід обов’язково супроводжувати 

посиланнями на джерела інформації, які мають бути відображені у списку 

використаної літератури. Посилання на інформаційні джерела необхідно подавати у 

тексті контрольної роботи у квадратних дужках, наприклад [17, с. 24], 17 – це 

порядковий номер джерела у списку літератури, а 24 – сторінка із вказаного 

джерела. 

Контрольна робота має складатися із вступу (актуальність проблеми, мета, 

завдання), основної частини (визначення проблеми та послідовне її розкриття), 

висновків та списку використаної літератури. Загальний обсяг роботи – до 25 

машинописних сторінки формату А4 з 14 шрифтом та інтервалом 1,5, із полями 

(верхне/нижне – 2,5 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см.). 

Слід мати на увазі, що головною вимогою до контрольної роботи є розкриття 

суті питань, а не кількість сторінок. 

В кінці роботи студент ставить підпис та дату закінчення виконання 

контрольної роботи. 

 

 

4. ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 

Варіант 1 

1.  Системна модель менеджменту організації. 

2.  Значення основних категорій в теорії управління якістю згідно з ДСТУ ISO 

серії 9000.  
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Варіант 2 

1.  Організаційний механізм менеджменту організації 

2.  Системи управління якістю. 

 

Варіант 3 

1.   Організаційний інжиніринг та організаційний дизайн. 

2.   Сутність управління якістю товарів як виду діяльності. 

 

Варіант 4 

1.   Діагностика управління організацією. 

2.   Наукові основи управління якістю товарів від Демінга до загального 

управління якістю (TQM). 

 

Варіант 5 

1.   Теоретичні основи корпоративного управління. 

2.   Послідовність розвитку методів і підходів до управління якістю в світі. 

 

Варіант 6 

1.  Тактичне і стратегічне управління корпораціями. 

2.  Системи управління якістю. 

 

Варіант 7 

1.  Управління витратами та звітність. 

2.  Моделі систем управління якістю. 

 

Варіант 8 

1.  Теоретичні основи управління змінами 

2.  Механізм управління якістю продукції.    
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Варіант 9 

1.  Роль керівництва в управлінні змінами у стратегічному розвитку 

організації 

2.  Принципи та функції системи управління якістю продукції.  

 

Варіант 10 

1.  Управління проектами в системі менеджменту організації.  

2.  Система якості в стандартах ISO серії 9000.  

 

 

5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 

1. Визначити  загальне поняття та закономірності системи адміністрування. 

2. Охарактеризувати   ознаки системи менеджменту організацій.   

3. Охарактеризувати  особливості: нестаціонарність, унікальність, 

непередбачуваність поведінки, поведінська варіативність, сталість, здатність 

до адаптації та цілеформування. 

4.  Сутність організації, її ознаки, різновиди. 

5. Законодавство України про підприємництво та підприємство. 

6. Особливості функціонального та системного бачення організації. 

7. Моделі організації як відкритої системи. 

8. Елементи внутрішнього середовища: цілі, завдання, структура, технологія, 

люди; взаємозв'язок між ними. 

9. Зовнішнє середовище — загальні характеристики (взаємозалежність факторів, 

складність, рухливість, невизначеність).  

10. Фактори прямого та непрямого впливу. 

11. Специфіка менеджменту на кожній стадії еволюції. 

12. Рівні досконалості організації.  

13. Досягнення синергизму в менеджменті організації. 

14. «Жорсткий» та «м'який» системний підхід до управління організаційними 

процесами. Системні правила менеджменту. 
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15. Комплексний механізм управління: економічний, мотиваційний, 

організаційний, правовий, процедурний. Поєднання функціонального, 

процесного та ситуаційного підходів до управління організаціями. 

16. Нормативно-правова регламентація, підстави та порядок організації 

управління. 

17. Методологія проектування системи менеджменту та управлінських процедур. 

Проектування ієрархії менеджменту. Діапазон керованості та фактори, що 

його визначають. 

18. Принципи та етапи раціонального розподілу в системі менеджменту. 

Дотримання субординації. Проектування складу структурних одиниць. 

19. Визначення рівня централізації менеджменту. 

20. Ефективність менеджменту підприємства: економічні та соціальні аспекти. 

Критерії та показники оцінки. Локальна ефективність, кінцева ефективність, 

внутрішній ефект, оцінка потенціалу.                                      

21. Управління результативністю: основні підходи. Класифікація інструментів 

інтенсифікації розвитку організації, таксономія методів. 

22. Цільові програми управління ефективністю та розвитком організації. Області 

обмеження розвитку організації. 

23. Якість менеджменту організації. Діагностування якості менеджменту 

організації. 

24. Інжиніринговий опис процесів в організації. Методологія організаційного 

інжинірингу. Умови інжинірингового підходу. Учасники процесу 

інжинірингу. Сфери інжинірингу. 

25. Загальні правила інжинірингу: уніфікація різноманіття робіт, автономність 

прийняття рішень, процесний підхід, функціональна доцільність, підсумкова 

багатоваріантність, зменшення параметрів «входу» «шумів», нівелювання 

контролюючих заходів, зниження частки погоджень, персоніфікованість 

відповідальності, поєднання централізації та децентралізації. 

26. Дизайн організації як набір параметрів, що визначають рівні поділу праці та 

координування. Координаційні механізми дизайну. 
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27. Модель розвитку внутрішнього потенціалу підприємства та конкурентного 

статусу підприємства. 

28. Діагностика управління підприємства як визначення чинників, що 

обумовлюють виникнення проблем.  

29. Методи проведення діагностичних досліджень: евристичні, аналітичні, 

математичного програмування, графічні, статистичні. 

30. Показники діагностичного дослідження: економічні, фінансові, соціально-

психологічні. 

31. Самодіагностика як інструментарій підвищення якості управління  

підприємством. Управлінське консультування як вид діяльності.  

32. Загальні проблеми консалтингу. Досвід організації роботи консультаційних 

фірм за кордоном. 

33. Сутність корпоративного управління та його роль в процесі господарювання.  

34. Характеристика елементів корпоративного управління. Принципи 

корпоративного управління та вплив міжнародного співтовариства на їх 

узагальнення.  

35. Моделі корпоративних відносин: світовий досвід та особливості управління 

корпораціями в Україні.  

36. Основні характеристики інтеграційних процесів, типи та форми інтегрування.  

37. Корпоративна культура та її роль в корпоративному управлінні. 

38.  Різновиди організаційних об'єднань корпоративного типу в різних секторах 

економіки. 

39. Особливості тактичного і стратегічного управління корпораціями. 

40.  Тактичне і стратегічне управління як інструмент реалізації потенціалу 

корпоративного управління.  

41. Визначення параметрів системи тактичного і стратегічного планування 

корпорації.  

42. Система погодження та затвердження стратегічних і поточних планових 

документів.  
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43. Сутність та критерії формування системи тактичного і стратегічного 

моніторингу. Зв'язок результатів моніторингу з цілями та стратегією 

корпорації. Визначення цілей діяльності корпорацій.  

44. Характеристика підходів та загальні закономірності встановлення 

корпоративних цілей.  

45. Особливості визначення корпоративної місії та забезпечення її взаємозв'язку з 

місіями корпоративних формувань. 

46. Управління корпоративними витратами. Сутність, класифікація та підходи до 

ідентифікації витрат.  

47. Особливості формування корпоративних витрат. Планування витрат 

корпорації. Організування центрів відповідальності.  

48. Мотивування працівників за оптимізацію витрат.  

49. Контролювання та регулювання корпоративних витрат.  

50. Резерви зниження корпоративних витрат. Форми фінансового забезпечення 

корпоративних витрат. 

51. Природа виникнення змін. Сутність змін у природі та у відкритих соціально-

економічних системах (їх взаємозв'язок).  

52. Організаційна досконалість — основа організаційних змін. Основні складові 

організаційної досконалості за Харінгтоном (процеси, проекти, зміни, знання, 

ресурси). Класифікація видів змін. 

53. Еволюція організації. 

54. Зміни як об'єктивний процес розвитку організації. Значення змін в діяльності 

організації.  

55. Еволюційні погляди на процеси змін в діяльності організацій. 

56.  Життєвий цикл діяльності організації та стадії виникнення змін. 

57.  Управління процесами змін. Використання системного підходу в управлінні 

в умовах змін. 

58. Особливості менеджменту на основних етапах життєвого циклу організації. 

59. Індивідуальні та командні зміни 

60. Навчання та зміни. Особа і зміни. Види компетентностей. 
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61.  Біхевіористичний, когнітивний, психодинамічний, гуманістично-

психологічний підходи до змін. Управління «своїми» та «чужими» змінами. 

62.  Опрацювання індивідуальних планів управління поліпшенням результатів 

роботи. Заходи перед початком та після ініціювання змін.  

63. Характеристика концепції організації, що навчається, як провідника змін. 

Теорії навчання.  

64. Цикл втручань у процес змін. Модель Д. Колба. Таксономія Блума. 

65. Рівні організаційних змін. Етапи організаційних змін.  

66. Компоненти організаційних перетворень.  

67. Об'єкти організаційних перетворень. 

68. Характеристика управління проектами: специфічність мети, визначена 

тривалість, неповторність, комплексність, централізм у керуванні, гнучкість, 

здатність до змін.  

69. Функції та процеси проектного менеджменту. Піраміда проектного 

менеджменту: механізми, інструменти, методи, засоби, функції. 

70.  Модель управління проектами як поєднання основних функцій проектного 

менеджменту та інструментів їх реалізації. 

71. Основні риси проекту. Види проектів, їх характеристика. Учасники проекту. 

Фази життєвого циклу проекту. 

72.  Обґрунтування проекту та аналіз можливих ризиків 

73. Можливі стратегії поведінки компанії щодо ризиків: стратегія усунення 

ризиків, стратегія розподілу ризиків, стратегія зменшення ризиків, стратегія 

сприйняття ризиків. Дії компанії в межах кожної стратегії.  

74. Формування програм реагування на ризик. 

75.  Планування проекту та його ресурсного забезпечення 

76. Компоненти структуризації проекту. Методологія структуризації, її 

характеристика та значення.  

77. Підсистеми робочої структури: кінцеві результати, субпроекти, робочі 

модулі, робочі елементи; їх характеристика.  

78. Основні ознаки робочого пакета як найнижчого рівня робочої структури. 

Переваги робочої структури проекту. 
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79. Планування послідовності робіт. Методи календарного планування. Сітьові 

графіки: основна мета та завдання розробки.  

80. Основні принципи побудови та відмінності стрілчастих графіків (АДМ) та 

графіків передування (РДМ). Види логічних зв'язків у сітьових графіках.  

81. Проблема якості продукції на сучасному етапі.  

82. Взаємозв'язок якості товарів з успіхом та ефективністю розвитку національної 

економіки, конкурентоспроможністю продукції, національним престижем 

країни. 

83. Керівництво ISO/IEC 2 «Загальні терміни та визначення в галузі 

стандартизації та суміжних видів діяльності» - основний документ зі 

стандартизації термінів щодо управління якістю. З 

84. Значення основних категорій в теорії управління якістю згідно з ДСТУ ISO 

серії 9000-2007.  

85. Системи управління якістю.   

86. Сутність управління якістю товарів як виду діяльності, спрямованого на 

виконання вимог до їх якості. 

87. Система номенклатури показників якості продукції. Понятійний ряд якості: 

характеристика, властивість, загальна якість. 

88. Значення та сутність управління якістю товарів. Якість та розвиток науково-

технічного й соціального прогресу. 

89. Управління якістю на рівні підприємства. Сучасний підхід до управління 

якістю на виробництві.  

90. Функції виробництва, спрямовані на покращення якості продукції залежно від 

характеру діяльності підприємства, організації, фірми. 

91. Фактори, що формують та забезпечують якість. 

92. Наукові основи управління якістю товарів від Демінга до загального 

управління якістю (TQM). 

93. Міжнародний та вітчизняний досвід управління якістю. 

94. Послідовність розвитку методів і підходів до управління якістю в світі: 

перевірка якості та випробування; контроль якості (QC); системи 
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забезпечення якості (QA); управління якістю (QM); загальне управління 

якістю (TQM).  

95. Характеристика етапів розвитку управління якістю та їх удосконалення. 

96. Системний підхід до проблеми управління якістю продукції. 

97. Моделі систем управління якістю: модель Фейгенбаума, модель Етінгера-

Сітінга, модель Джурана. Теорії Маслоу та Мак-Грегора. 

98. Механізм управління якістю продукції. Принципи та функції системи 

управління якістю продукції. 

99. Комплексні системи управління якістю продукції. Порядок розроблення 

галузевих та територіальних систем управління якістю.   

100.  Базова концепція загального управління якістю. Основні елементи стратегії 

TQM. Умови успішного впровадження TQM. 

101. Загальна характеристика стандартів ISO серії 9000, еволюція розвитку 

стандартів якості.  

102. Структура базових стандартів ISO серії 9000. Організація робіт з 

впровадження стандартів ISO серії 9000 в Україні.  

103. Забезпечення відповідності систем якості стандартам ISO серії 9000 як 

першочергова вимога при сертифікації.  

104. Удосконалення систем управління якістю відповідно до рекомендацій ISO 

серії 9000.   

105. Стандарти ISO серії 9000 і TQM. 

 

 

 

6.  КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТА 

при підсумковому контролі 

Контроль знань з дисципліни «Тренінг з ділового адміністрування» 

складається з двох блоків планових заходів: 

1) поточний контроль знань студентів; 

2) підсумковий контроль знань студентів. 
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Загальна підсумкова оцінка (в балах) складається з суми балів за 

результатами поточного контролю знань та за виконання завдань, що виносяться на 

залік (екзамен), де студент повинен набрати не менше 15 балів. 

Порядок оцінювання знань студентів 

за результатами вивчення дисципліни 

№ 

з/п 

Форма оцінювання знань Кількість балів Результат 

1 

 

1.1 

 

 

 

 

1.2 

 

 

Оцінювання поточної роботи за 

семестр, в  т. ч. : 

Виконання обов'язкових завдань: 

1. систематичність та активність 

роботи протягом семестру 

2. виконання індивідуальних 

завдань  

Ініціатива студента та творчий підхід 

у виконанні робіт, додаткова участь 

у освітньо-науковій роботі 

від 1 до 70 балів в т. 

ч. з них: 

1. до 50 балів 

 

2. до 20 балів 

 

до 10 балів 

(додаткові мотивуючі 

бали) 

 

 

 

 

 

 

 

допуск до заліку 

(екзамену) 

 

 

2 

 

Оцінювання  заліку (екзамену) 

 

від 1 до 30 балів 

проходження 

підсумкового 

контролю знань  з 

дисципліни  
 

Проведення підсумкового контролю передбачає виконання студентом всіх 

завдань поставлених навчальною програмою з предмету «Тренінг з ділового 

адміністрування» і отримання необхідної кількості балів для отримання допуску до 

заліку (екзамену).  

Підсумковий контроль знань по даній дисципліні проводиться у формі заліку 

за заліковими білетами, кожен з яких включає 3 питання. Відповідь на кожне 

питання білета оцінюється окремо з диференціацією в 10, 5, 1 балів. 

Відповідь на кожне з питань білета оцінюється в: 

10 балів — якщо відповідь студента : 

− є повною, правильною та обґрунтованою; 
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− вказує на високі знання усієї програми навчальної дисципліни, з 

використанням різноманітних методів наукового аналізу тощо; 

− свідчить про знання назв і змісту передбачених програмою документів;  

5 балів – якщо відповідь студента має недоліки: 

− є неповною, не містить усіх необхідних відомостей по темі питання; 

− є не зовсім правильною у розкритті змісту понять, категорій, 

закономірностей, назв та змісту нормативно-правових актів тощо; 

− не є аргументованою: не містить посилань на нормативно-правові акти (у разі 

необхідності), інші джерела, аналізу відповідних теорій, концепцій, наукових 

течій і т. ін. свідчить про наявність прогалин у знаннях студента; 

1 бал – якщо студент не відповів на поставлене запитання, або відповідь є 

неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістовні 

помилки, які свідчать про відсутність знань у студента або їх безсистемність та 

поверховість, не вміння сформулювати думку та викласти її, незнання основних 

положень навчальної дисципліни. 

Результат заліку складається з суми балів, одержаних за всі питання. В разі, 

коли відповіді студента оцінені менше ніж у 15 балів, залік (екзамен) вважається не 

складеним. 

Таблиця відповідності шкали оцінювання ECTS 

з національною системою оцінювання в Україні  

 

Оцінка за 

 бальною  

 

Оцінка за 

шкалою 

ЕСТS 

 

Визначення 

 

Оцінка за національною 

шкалою 
90-100 А Відмінно (відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок) 

за
ра

хо
ва

но
 

5  

(відмінно) 

82-89 В Дуже добре ( вище середнього рівня з 

кількома помилками) 

 

4 

(добре) 75-81 С Добре  (в загальному правильна робота з 

певною кількістю значних помилок) 

 

 

67-74 D Задовільно (непогано, але зі значною 

кількістю недоліків) 
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60-66 Е Достатньо (виконання задовольняє 

мінімальні критерії) 

 

3 

(задовільно) 

 35-59 FХ Незадовільно (серйозне доопрацювання з 

можливістю повторного складання)  

не
 за

ра
хо

ва
но

  

2 

(незадовільно) 

 
1-34 F Незадовільно з обов'язковим повторним 

вивченням  дисципліни)  

 

Загальне підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється з урахуванням 

результатів оцінювання поточної роботи в семестрі (в діапазоні від 1 до 70 балів) та 

результатів заліку (екзамену) (не менше 15 та не більше 30 балів) за 100-бальною 

системою . 
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