
Силабус 

освітнього компоненту 

(за вибором здобувачів освіти) 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 

 

Назва дисципліни: Дослідження систем управління  

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) 

Галузь знань: 07 "Управління та адміністрування" 

Спеціальність: 073 "Менеджмент" 

Освітньо-професійна 

(освітньо-наукова) 

програма: 

Менеджмент організацій і логістика 

Сторінка курсу в 

Moodle: 
https://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?i

d=700 

Рік навчання: 4 

Семестр: 6 (весняний) 

Обсяг освітнього 

компоненту 
4 кредити (120 годин) 

Форма підсумкового 

контролю 
Залік 

Консультації: за графіком 

Назва кафедри: кафедра менеджменту 

Мова викладання: українська 

Керівник курсу: Криворучко Оксана Миколаївна, д.е.н., 

професор 

Контактний телефон: +380973303907 

E-mail: oksana_kryvoruchko@i.ua 

 

 

Короткий зміст освітнього компоненту: 

Метою є підготовка фахівців до професійної діяльності з питань 

проведення, планування та організації досліджень систем управління. 

Предмет: методологічні та теоретичні засади дослідження систем 

управління,їх структури та змісту. 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

- формування розуміння сутності, структури і змісту систем 

управління, концепцій і принципів їх дослідження; 

- формування уявлення про організацію, планування та 

проведення досліджень систем управління; 
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- оволодіння сучасною методологією дослідження систем 

управління; 

- набуття вмінь організовувати індивідуальне і колективне 

дослідження управління, оцінювати стан управління і можливості його 

розвитку, розробляти програму удосконалення процесу управління за 

результатами його дослідження 

Передумови для вивчення освітнього компоненту: 

дисципліна вивчається після вивчення дисциплін економічного 

напрямку. 

 

  Компетентності, яких набуває здобувач:  

 Загальні компетентності:  

Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. 

Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

 

  Спеціальні (фахові) компетентності:  

Здатність визначати та описувати характеристики організації. 

Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між 

ними. 

Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, 

формувати обґрунтовані рішення. 

Здатність до реалізації методичного забезпечення дослідження та 

моніторингу проведення досліджень управління, методології 

дослідницької діяльності. 

 

  Результати навчання відповідно до освітньої програми:  

Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень.  

Застосовувати методи менеджменту для забезпечення 

ефективності діяльності організації.  

 Демонструвати навички аналізу систем управління. 

 

 

 

 

 

 

 



Тематичний план 
№  

Назва тем (ЛК, ЛР, ПР, СЗ, СР) 

Кіль-

кість 

годин 

очна заоч-

на 

 

1 

ЛК Системи і їх закономірності 2 1 

ПР1 Визначення ключових проблем управління 2 1 

СР Управління і кібернетика 9 13 

 

2 

ЛК Системи управління в соціально-економічних 

організаціях 

4 1 

ПР2 Структурний підрозділ підприємства як об'єкт 

дослідження 

2 1 

СР Етапи дослідження об'єкта управління 9 13 

 

 

3 

ЛК Моделі управління: онтологічні та гносеологічні 

виміри 

2 1 

ПР3 Логічний апарат дослідження 2 1 

СР Поняття стилю керування та континууму стилів 

керування 

9 13 

 

 

4 

ЛК Роль методології в дослідженні систем управління 4 1 

ПР 4 Дослідження цілей підприємства 2 1 

СР  «Чорний» і «білий» ящики як наукові методи 9 13 

 

5 

ЛК Методи дослідження систем управління 2 1 

ПР 5 Аналіз організаційної структури 2 1 

СР Експертні оцінки 9 13 

 

 

6 

ЛК Логіко-інтуїтивні методи дослідження систем 

управління 

2 1 

ПР 6 Дослідження принципу зворотного зв’язку в 

системі управління 

2 1 

СР Етапи проектування системи управління методом 

організаційного моделювання 

9 13 

 

7 

ЛК Системний підхід в дослідженні управління 2 1 

ПР7 Статистичний аналіз системи управління 2 1 

СР Планування експериментів 9 13 

 

8 

ЛК Аналіз і синтез систем управління 4 1 

ПР ПЗ 8 Оцінка рівня організації праці працівників 

апарату управління 

2 1 

СР Ефективність інвестицій в системи управління 9 13 

9 ЛКДослідження структур управління 4  

10 ЛККритичний аналіз функціонування систем управління 4  

11 ЛК Оцінка ефективності системи управління 2  

Разом ЛК 32 8 

ПР (ЛР, СЗ) 16 8 

СР 72 104 
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Індивідуальне навчально-дослідне завдання: не передбачене. 

Методи навчання: 

1) словесні: 

1.1 традиційні: лекції, пояснення, розповідь тощо; 

1.2 інтерактивні (нетрадиційні): проблемні лекції, дискусії тощо; 

2) наочні: метод ілюстрацій, метод демонстрацій 

3) практичні: 

3.1 традиційні: практичні заняття, семінари; 

3.2 інтерактивні (нетрадиційні): ділові ігри, тренінги, семінари-

дискусії, «круглий стіл», аналіз реальних проблем, метод мозкової 

атаки. 

 

Система оцінювання та вимоги: 

 Конкретизація, деталізація критеріїв та системи оцінювання з 

урахуванням специфіки освітнього  компоненту  здійснюється  на  

основі  загальних  критеріїв,  наведених  у СТВНЗ 7.1-02:2018 

«Положення про організацію освітнього процесу в ХНАДУ» 

(https://www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_Ychebotdel/norm_dok/stvnz_7_1

_02.pdf)    та СТВНЗ  90.1-01:2021  «Оцінювання  результатів  навчання  

здобувачів  вищої  освіти» 

(https://www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_Standart/pologeniya/stvnz-90.1-

01_2021.pdf). 

 

 

 

 

Поточна успішність 

 Поточний контроль реалізується у формі контролю засвоєння 

лекційного матеріалу, результатів тестування за темами та виконання 

завдань самостійної роботи. Здобувач накопичує бали протягом 

семестру. Бали нараховуються за кожним тижнем навчання (16 тижнів). 

Для визначення рівня засвоювання студентами навчального матеріалу 

використовується така схема розподілу балів за видами робіт: 
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Таблиця 2 – Розподіл балів з дисципліни за 100-бальною шкалою 

 
Тиждень 

навчання 

Види робіт Всього 

балів Опрацювати 

лекцію 

(щотижневе 

поитування) 

Додати 2 

терміни у 

глосарій 

Виконати 

тестові 

завдання 

до теми 

Виконати 

аналітичні 

завдання до 

теми 

Виконати 

практичне 

завдання 

1 20 10 - - 70 100 

2 20 10 - 70 - 100 

3 - 10 20 - 70 100 

4 20 10  70 - 100 

5 20 10 - - 70 100 

6 - 10 25 65 - 100 

7 20 10 - - 70 100 

8 20 10 - 70 - 100 

9 20 10 - - 70 100 

10 20 10 - 70 - 100 

11 20 10 - - 70 100 

12 20 10 - 70 - 100 

13 20 10 - - 70 100 

14 20 10 - 70 - 100 

15 20 10 - - 70 100 

16 20 10 - 70 - 100 

Середньоарифметична оцінка поточного контролю 100 

 

Підсумкове оцінювання 

1 Підсумковий контроль знань здобувачів з навчальної дисципліни 

здійснюється у формі заліку. 

2 Здобувач вищої освіти отримує залік з дисципліни за результатами 

поточного оцінювання.  

3 Результат навчання оцінюється: 

– за двобальною шкалою (зараховано/не зараховано) згідно з таблицею 

3; 

– за 100-бальною шкалою (для диференційованого заліку) відповідно 

до таблиці 4. 

 

Таблиця 3 – Шкала переведення балів у національну систему 

оцінювання 

 

За 100-бальною шкалою За національною шкалою 

від 60 балів до 100 балів зараховано 

менше 60 балів не зараховано 

  

 

https://dl2022.khadi.kharkov.ua/mod/glossary/view.php?id=203243


Таблиця 4 – Шкала оцінювання знань здобувачів за результатами 

підсумкового контролю з навчальної дисципліни  

 
Оцінка 

в балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ЄКТС 

Оцінка Критерії 

екзамен залік 

90-100 

В
ід

м
ін

н
о
 

З
а
р

а
х
о
в

а
н

о
 A Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, без 

прогалин, необхідні практичні навички роботи з 

освоєним матеріалом сформовані, усі передбачені 

програмою навчання навчальні завдання 

виконані, якість їхнього виконання оцінено 

числом балів, близьким до максимального 

80–89 

Д
о
б
р

е 

З
а
р

а
х

о
в

а
н

о
 

B Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, без 

прогалин, необхідні практичні навички роботи з 

освоєним матеріалом в основному сформовані, 

усі передбачені програмою навчання навчальні 

завдання виконані, якість виконання більшості з 

них оцінено числом балів, близьким до 

максимального 

75-79 С Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, без 

прогалин, деякі практичні навички роботи з 

освоєним матеріалом сформовані недостатньо, усі 

передбачені програмою навчання навчальні 

завдання виконані, якість виконання жодного з 

них не оцінено мінімальним числом балів, деякі 

види завдань виконані з помилками 

67-74 

З
а
д

о
в

іл
ь

н
о
 

D Теоретичний зміст курсу освоєний частково, але 

прогалини не носять істотного характеру, 

необхідні практичні навички роботи з освоєним 

матеріалом в основному сформовані, більшість 

передбачених програмою навчання навчальних 

завдань виконано, деякі з виконаних завдань, 

можливо, містять помилки 

60–66 E Теоретичний зміст курсу освоєний частково, 

деякі практичні навички роботи не сформовані, 

багато передбачених програмою навчання 

навчальних завдань не виконані, або якість 

виконання деяких з них оцінено числом балів, 

близьким до мінімального. 

35–59 

Н
ез

а
д

о
в

іл
ь

н
о
 

Н
е 

за
р

а
х
о
в

а
н

о
 

FX Теоретичний зміст курсу освоєний частково, 

необхідні практичні навички роботи не 

сформовані, більшість передбачених програм 

навчання навчальних завдань не виконано, або 

якість їхнього виконання оцінено числом балів, 

близьким до мінімального; при додатковій 

самостійній роботі над матеріалом курсу можливе 

підвищення якості виконання навчальних завдань 

(з можливістю повторного складання) 



Оцінка 

в балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ЄКТС 

Оцінка Критерії 

екзамен залік 

0–34 

Н
еп

р
и

й
н

я
т
н

о
 

F Теоретичний зміст курсу не освоєно, необхідні 

практичні навички роботи не сформовані, усі 

виконані навчальні завдання містять грубі 

помилки, додаткова самостійна робота над 

матеріалом курсу не приведе до якого-небудь 

значущого підвищення якості виконання 

навчальних завдань (з обов’язковим повторним 

курсом) 

 

 

Політика курсу: 

– курс  передбачає  роботу  в  колективі,  середовище  в  

аудиторії  є  дружнім, творчим, відкритим до конструктивної 

критики; 

– освоєння дисципліни передбачає обов'язкове відвідування 

лекцій і практичних занять, а також самостійну роботу; 

– самостійна робота передбачає вивчення окремих тем 

навчальної дисципліни, які винесені відповідно до програми на 

самостійне опрацювання, або ж були розглянуті стисло; 

– усі  завдання,  передбачені  програмою,  мають  бути  виконані  у  

встановлений термін; 

– якщо  здобувач  вищої  освіти  відсутній  на  заняттях  з  

поважної  причини,  він презентує виконані завдання під час 

самостійної підготовки та консультації викладача; 

– під час вивчення курсу здобувачі вищої освіти повинні 

дотримуватись правил академічної  доброчесності,  викладених  у  

таких  документах:  «Правила  академічної доброчесності учасників  

освітнього  процесу ХНАДУ» 

(https://www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_Standart/pologeniya/stvnz_67

_01_dobroch_1.p     df),    «Академічна    доброчесність.    Перевірка    

тексту    академічних,    наукових    та кваліфікаційних  робіт  на   

плагіат» 

(https://www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_Standart/pologeniya/stvnz_85

_1_01.pdf), 

«Морально-етичний кодекс учасників освітнього процесу ХНАДУ 

(https://www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_Standart/pologeniya/stvnz_67

_01_MEK_1.pdf). 

– у разі виявлення факту плагіату здобувач отримує за завдання 0 

балів і повинен повторно виконати завдання, які передбачені у 

силабусі; 

– списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

https://www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_Standart/pologeniya/stvnz_67_01_dobroch_1.pdf
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https://www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_Standart/pologeniya/stvnz_85_1_01.pdf
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https://www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_Standart/pologeniya/stvnz_67_01_MEK_1.pdf


(в т.ч. із використанням  мобільних  пристроїв). Мобільні пристрої      

дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування. 
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