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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників  
Галузь знань, напрям підготовки, 

освітньо-кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  3  

Галузь знань 

07 

Управління і 

адміністрування 
 

Нормативна 

 

Напрям підготовки 

Модулів - 2  

Спеціальність: 

073_менеджмент 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 3 3-й  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин – 90  
5-й  

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи студента –

3 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

 

20 год.  

Практичні, семінарські 

14 год.  

Лабораторні 

0 год. 0 год. 
Самостійна робота 

56 год. 66 год. 

Індивідуальні завдання:  

0 год.  
Вид контролю:  

екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить (50%): 

для денної форми навчання – 50% 

для заочної форми навчання –  50% 
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ІІ. Мета вивчення навчальної дисципліни 

 
Навчальна дисципліна "Управління бізнес процесами" належить до циклу обов’язкових 

дисциплін професійної підготовки. Вона є невід'ємною складовою в комплексі управлінських 

дисциплін. 

Мета навчальної дисципліни - формування у студентів цілісної системи знань щодо 

управління основними сферами бізнес-організації, побудови систем управління окремими бізнес-

функціями та в цілому на підприємстві. 

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання: 

 формуванні у студентів теоретичних знань та навичок застосування методичних підходів 

адміністрування в бізнес-організаціях; 

 набутті навичок формування систем та механізмів адміністративного впливу;  

 оволодінні навичками використання систем адміністративного впливу для забезпечення 

процесу управління організацією;  

 формуванні здатності поєднувати засоби адміністративного впливу, які є адекватними 

вимогам ситуації з урахуванням особливостей різних рівнів та сфер менеджменту ; 

 розвитку навичок Управління бізнес процесами ключовими сферами організації: фінансами, 

інвестиціями, проектами, персоналом, операціями, маркетингом та зв’язками з 

громадськістю; 

 виробленні практичних навичок ідентифікації проблем та відповідним чином реагувати на 

них адміністративними засобами; 

 розумінні труднощів здійснення адміністрування та комплексному поєднанні 

адміністративних із економічними, соціальними, психологічними та іншими методами 

управлінського впливу. 

 

Статус дисципліни 
Обов’язкова 

 

Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 
Вивчення курсу базується на матеріалі нормативних дисциплін магістерського рівня 

освіти: “Менеджмент організацій”, “Управління змінами”, “Управління проектами”. 
 

Компетентності та програмні результати навчання 
Компетентності, які набуває студент при вивченні дисципліни  

№ 
Вид навчальної 

діяльності 
Компетентності 

обсяг, 

кред. 

1 
Управління бізнес 

процесами 

ЗК3, ЗК6, ЗК7 

ПК2, ПК9, ПК10 
3 

Всього 3 

 

Компетентності магістра з менеджменту: 

 -  Інтегральні компетентності 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері управління або у процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог 

 - Загальні компетентності (за вимогами НРК) 

ЗК3 навички використання інформаційно-комунікаційних технологій для пошуку, 

оброблення,  аналізу  інформації з різних джерел та прийняття рішень 

ЗК 6. Вміння виявляти  та вирішувати проблеми, генерувати нові ідеї 

ЗК 7. Здатність до абстрактного мислення, пошуку, опрацювання, аналізу, синтезу та 

встановлення взаємозв’язків між явищами та процесами 
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  - Професійні компетентності магістра за спеціальністю 073 «Менеджмент»,  

07 «Управління та адміністрування» 

 Спеціалізація: 

«Управління бізнес процесами» 

ПК2 Встановлювати критерії, за якими організація визначає подальший напрямки 

розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні  стратегії та плани 

ПК9 Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, ухвалювати 

управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації 

ПК10 Здатність до управління організацією, її змінами 

 

Коротке пояснення можливостей і переваг (для вибіркових дисциплін) 
 

Передумови для вивчення дисципліни 
Функціонування та розвиток організацій нерозривно пов'язаний із формуванням та 

організацією роботи системи управління, яка охоплює керуючу, керовану підсистеми та 

організацію взаємодії складових цих підсистем між собою та зовнішнім оточенням.  

І, якщо, процес менеджменту концентрує увагу на питаннях конкретних дій із впливу на 

об’єкт управління, використовуючи функції, методи, принципи управління та сформовані в 

організації механізми їх здійснення для досягнення економічних цілей, то адміністрування 

спрямоване на побудову та організацію діяльності саме владних механізмів з реалізації процесів 

управління.  

 

  ІІІ. Очікувані результати 
 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: 

 принципи, методи та функції управління сучасними організаціями; 

 системи адміністративного впливу для забезпечення процесу управління організацією; 

 теоретичні основи інвестиційної та фінансової діяльності; 

 систему внутрішніх і зовнішніх комунікацій організації. 

вміти: 

 проводити організаційну діяльність; 

 вміти проводити аналіз фінансового та інвестиційного стану підприємства; 

 формувати зв’язки із громадкістю; 

 формувати маркетингову та цінову стратегію підприємства;  

 формувати бренд товарів та послуг. 

В свою чергу, знання з даної дисципліни забезпечують формування бази знань для 

оволодіння управлінськими дисциплінами. 

 

ІV. Критерії оцінювання результатів навчання 

Рекомендована шкала балів за видами навчальних робіт  

 

№ 

з/п  

Види навчальних робіт  Максимальна оцінка у 

балах за виконання  

Примітка  

1.  Відповіді на семінарах  0-5  За семінар, незалежно від 

кількості відповідей  

2.  Доповнення  2,5  За семінар  

3.  Розв'язок ситуаційних 

задач:  

 

0-5 

За практичне заняття незалежно 

від кількості задач;  
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- індивідуальний; 

- участь у колективному 

розв'язку  

2,5  За заняття  

4.  Тестування  0 -5  За одне правильно виконане 

завдання  

5.  Фіксований виступ (аналіз 

проблеми)  

0-5  За один виступ  

6.   контрольні роботи: КР№1  0- 10  Загалом за 1-ну контрольну  

7. KP№2  0- 10   За роботу  

 

Контрольні роботи проводяться у формі тестів, оскільки такий варіант контролю знань 

оптимальний як з точки зору зручності перевірки робіт.   У разі потреби контрольні роботи 

можуть здійснюватися і у традиційній формі письмової відповіді на поставлені запитання. У 

такому випадку завданнями контрольних робіт можуть виступати питання підсумкового кон-

тролю, кількість яких буде обмежена тематичним спрямуванням відповідного модулю. 

Критерії оцінки знань студентів за сумарним рейтингом: 

Відмінно – 90-100 балів, А; 

Дуже добре – 82-89 балів, В; 

Добре -75-81 бал, С; 

Задовільно – 68-74 бали , Д; 

Достатньо, задовільно – 60-67 балів, Е 

Незадовільно – 35-59 балів, FХ, можливість повторного складання. 

Незадовільно – 1-34 бали, F- повторне вивчення. 

У останньому випадку студенту рекомендується повторне слухання курсу.  

 

V. Засоби діагностики  результатів навчання 

 
Засобами діагностики з дисципліни «Управління бізнес процесами» є навчальні 

матеріали, які використовуються для перевірки рівня навчальних досягнень студентів: тести, 

питання для усного опитування, завдання для самостійної роботи, конспекти, завдання для 

письмової контрольної роботи. 

В процесі вивчення дисципліни  використовуються наступні методи діагностики 

успішності навчання: поточне опитування, розв’язування тестових завдань, виконання творчих 

завдань, написання рефератів та контрольні роботи. 

 

VІ. Програма навчальної дисципліни 
«УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС ПРОЦЕСАМИ» 

 

Заочна  форма 

 
 Курс_____1_______ Семестр _____2______ Кількість годин, з них: 

№  

Обсяг в кредитах ЄКТС-3,  

Всього годин у семестрі  -   90 

 

Теми 

лекції 

(Л) 

семі-

нар. 

зан. 

(СЗ) 

практ., 

лаб. 

зан. 

(ПЗ, 

ЛЗ) 

інд.-

конс. 

роб. 

(ІКР) 

сам. 

роб. 

студ. 

(СРС) 

форм

а кон-

тролю 

При

мітк

а 

 Змістовий модуль 1. Управління бізнес процесами 

організаційно-економічною сферою управління 

підприємством 

       

1.  Менеджмент в організації. 2 1   5 У  

2.  Основи операційного менеджменту. 2 1   6 У  

3.  Фінансовий менеджмент. 2 2   6 У  
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4.  Інвестиційний менеджмент. 2 2   5 У  

5.  Діагностика фінансового стану підприємства. 2 1   6 У  

 Змістовий модуль 1. Управління бізнес процесами 

сферою ринково-соціальної взаємодії підприємства 

з його оточенням 

       

6.  Паблік рилейшнз в менеджменті. 2 1   5 У  

7.  Основи маркетингу. 2 1   6 У  

8.  Ціноутворення. 2 2   6 У  

9.  Маркетинговий менеджмент. 2 2   5 У  

10.  Брендинг товарів та послуг. 2 1   6 КР  

 Разом годин: 90 20 14   56   

 
Форми контролю: усне опитування – У 

                               контрольні роботи – КР 

                               перевірка конспектів – ПК 

                               перевірка завдань для самостійної роботи – СР 

                               тестування – Т 

 

6.1. План лекцій 

 

Модуль 1. Управління бізнес процесами організаційно-економічною 

сферою управління підприємством. 

 

Тема 1. Менеджмент в організації. 

Сутність і значення менеджменту. Історія розвитку менеджменту. 

Організація як об’єкт управління. Управлінські рішення. Планування в організації. 

Організування як загальна функція менеджменту. Мотивування як загальна 

функція менеджменту. Управлінський контроль. Лідерство і влада в організації. 

Інформація та комунікація в менеджменті. Ефективність управління організацією.  

Джерела інформації     [2, 7, 10, 21, 23, 26, 28, 34-38, 42, 45] 

 

Тема 2. Основи операційного менеджменту. 

Операційний менеджмент та його функції. Обґрунтування рішень в 

операційному менеджменті. Планування і контроль реалізації операційної функції 

організації. Забезпечення сталого функціонування операційної системи. 

Управління якістю та продуктивністю операційної діяльності. Розвиток 

операційної системи. Інструментарій проектного менеджменту.  

Джерела інформації     [9, 15, 16, 22] 

 

Тема 3. Фінансовий менеджмент. 

Фінансовий менеджмент: цілі та зміст. Фінансове прогнозування і 

планування. Методи визначення фінансових потреб. Методи фінансового 

планування. Фінансове управління на основі бюджетування. Схеми та джерела 

фінансування. Довгострокові пасиви. Методи середньо-  та короткострокового 

фінансування. Вартість капіталу. Середньозважена вартість капіталу. Оптимізація 

структури капіталу. Управління прибутком. Поняття і класифікація фінансових 

ризиків підприємства. Управління фінансовими ризиками. 

Джерела інформації     [1, 3, 25, 29, 30, 32] 
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Тема 4. Інвестиційний менеджмент. 

Теоретичні основи інвестиційної діяльності. Завдання та функції 

інвестиційного менеджменту. Управління реальними інвестиціями підприємства. 

Управління фінансовими інвестиціями підприємства.  

Джерела інформації     [1, 3, 4, 12, 13, 17, 43] 

 

Тема 5. Діагностика фінансового стану підприємства.  

Сутність та зміст діагностики фінансового стану підприємства. Економічна 

оцінка балансу підприємства. Діагностика основних показників фінансового стану 

підприємства. Оцінювання використання капіталу підприємства. 

Джерела інформації     [2, 3, 25, 29, 30, 44] 

 

Модуль 2. Управління бізнес процесами сферою ринково-соціальної 

взаємодії підприємства з його оточенням. 

 

Тема 6. Паблік рилейшнз в менеджменті.  

Паблік рилейшнз: історія розвитку. Сутність та основні визначення зв’язків з 

громадськістю. Основні комунікації в паблік рилейшнз. Зв’язки з громадськістю та 

засоби масової комунікації. Паблік рилейшнз у промисловості. Паблік рилейшнз у 

політиці та державній службі. Лобіювання. Імідж. Види та методи сприйняття. 

Система внутрішніх комунікацій. Етичні норми в паблік рилейшнз.  

Джерела інформації     [19, 21, 27, 40] 

 

Тема 7. Основи маркетингу.  

Сучасна концепція маркетингу. Основи маркетингової діяльності. 

Маркетингові дослідження та сегментація ринку. Маркетингова товарна політика і 

планування нових товарів. Маркетингова цінова політика. Маркетингова політики 

комунікацій. Маркетингова політика розподілу. Організація і контроль 

маркетингової діяльності на підприємстві.  

Джерела інформації     [5, 11, 24, 40, 41] 

 

Тема 8. Ціноутворення.  

Ціна як економічна категорія. Функції цін. Основи методології 

ціноутворення. Система цін. Механізм ціноутворення. Формування цін в умовах 

ринку. Правове регулювання ціноутворення в Україні.  

Джерела інформації     [6, 11, 21, 41] 

 

Тема 9. Маркетинговий менеджмент. 

Маркетинговий менеджмент: сутність, проблеми впровадження. 

Маркетингові стратегії. Цінові стратегії. Алгоритм формалізованого вибору 

маркетингових стратегій. Сутність, зміст і основні завдання розроблення 

маркетингових програм.  

Джерела інформації     [14, 20, 24, 40] 

 

Тема 10. Брендинг товарів та послуг. 
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Поняття бренду. Моделі побудови брендів. Етапи формування бренда. 

Взаємовідносини брендів. Архітектура брендів.  

Джерела інформації     [8, 18, 31, 33, 39] 

 

6.2. Плани семінарських, практичних занять (для студентів денної 

форми навчання) 
 

6.3. Завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти  

Самостійна робота студента (СРС) - це форма організації навчального процесу, за якої 

заплановані завдання виконуються студентом самостійно під методичним керівництвом 

викладача. 

Перелік тем самостійних занять 

 

1. Менеджмент в організації. 

2. Основи операційного менеджменту. 

3. Фінансовий менеджмент. 

4. Інвестиційний менеджмент. 

5. Діагностика фінансового стану підприємства. 

6. Паблік рилейшнз в менеджменті. 

7. Основи маркетингу. 

8. Ціноутворення. 

9. Маркетинговий менеджмент. 

10. Брендинг товарів та послуг. 

 

Мета СРС - засвоєння в повному обсязі навчальної програми та формування у студентів 

загальних і професійних компетентностей, які відіграють суттєву роль у становленні 

майбутнього фахівця вищого рівня кваліфікації. 

 

6.5.  Індивідуально-консультативна робота 
 

Індивідуально-консультативна робота здійснюється за графіком індивідуально-

консультативної роботи у формі індивідуальних занять, консультацій, перевірки виконання 

індивідуальних завдань, перевірки та захисту завдань, що винесені на поточний контроль, тощо. 

Формами організації індивідуально-консультативної роботи є: 

а) за засвоєнням теоретичного матеріалу: 

консультації: індивідуальні (запитання - відповідь), групові (розгляд типових 

прикладів - ситуацій); 

б) за засвоєнням практичного матеріалу: 

консультації індивідуальні та групові; 

в) для комплексної оцінки засвоєння програмного матеріалу: 

індивідуальне здавання виконаних робіт. 

 

VІІ. Форми поточного та підсумкового контролю    

 

У процесі вивчення курсу "Управління бізнес процесами" здійснюється поточний та 

підсумковий контроль знань студентів. Екзаменаційна оцінка виставляється відповідно до сумарного 

рейтингу студента. Приблизне рекомендоване співвідношення між балами за роботу протягом 

семестру та безпосередньо за екзаменаційну роботу складає 65:35. 

Поточний контроль знань, який здійснюється протягом семестру, базується на таких видах 

навчальних робіт: 
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а) робота на семінарах над теоретичними питаннями курсу: ґрунтовні відповіді, фіксовані 

виступи, доповнення; 

б) розв'язок ситуаційних завдань,   розробка проектів та виконання тестів; 

в) написання контрольних робіт: міні контрольних (за поточною темою) 

та модульних контрольних робіт (підсумкових за рядом тем). 

 

Структура  контрольної роботи 

Мета контрольної роботи — закріпити й поглибити теоретичні знання, здобуті в процесі 

вивчення дисципліни "Теорія організації", сформувати вміння самостійно працювати з 

навчальною, спеціальною літературою, законодавчими актами та статистичними матеріалами, а 

також з матеріалами власних досліджень в організаціях. 

Робота складається з наступних завдань: 

1) теоретичне питання; 

2) тестів. 

 

Перелік питань до іспиту 

1. Сутність і значення менеджменту.  

2. Функції менеджменту. 

3. Принципи менеджменту. 

4. Закономірності управління. 

5. Історія розвитку менеджменту.  

6. Організація як об’єкт управління.  

7. Управлінські рішення.  

8. Планування в організації.  

9. Організування як загальна функція менеджменту.  

10. Мотивування як загальна функція менеджменту.  

11. Управлінський контроль.  

12. Лідерство і влада в організації.  

13. Інформація та комунікація в менеджменті.  

14. Ефективність управління організацією.  

15. Організаційна культура.  

16. Операційний менеджмент та його функції.  

17. Операційна система. 

18. Обґрунтування рішень в операційному менеджменті.  

19. Планування і контроль реалізації операційної функції організації.  

20. Забезпечення сталого функціонування операційної системи.  

21. Управління якістю та продуктивністю операційної діяльності.  

22. Розвиток операційної системи.  

23. Інструментарій проектного менеджменту.  

24. Операційна стратегія організації. 

25. Фінансовий менеджмент: цілі та зміст.  

26. Фінансове прогнозування і планування.  

27. Методи визначення фінансових потреб.  

28. Методи фінансового планування.  

29. Фінансове управління на основі бюджетування.  

30. Схеми та джерела фінансування.  

31. Довгострокові пасиви.  

32. Методи середньо- та короткострокового фінансування.  

33. Вартість капіталу.  

34. Середньозважена вартість капіталу.  

35. Оптимізація структури капіталу.  

36. Управління прибутком.  



10  

37. Поняття і класифікація фінансових ризиків підприємства.  

38. Управління фінансовими ризиками. 

39. Теоретичні основи інвестиційної діяльності.  

40. Завдання та функції інвестиційного менеджменту.  

41. Управління реальними інвестиціями підприємства.  

42. Управління фінансовими інвестиціями підприємства.  

43. Статичні показники ефективності інвестиційних проектів. 

44. Динамічні показники ефективності інвестиційних проектів. 

45. Підходи до визначення вартості компанії.  

46. Лізинг як інструмент інвестування.  

47. Сутність та зміст діагностики фінансового стану підприємства.  

48. Економічна оцінка балансу підприємства.  

49. Діагностика основних показників фінансового стану підприємства.  

50. Оцінювання використання капіталу підприємства. 

51. Паблік рилейшнз: історія розвитку.  

52. Сутність та основні визначення зв’язків з громадськістю.  

53. Основні комунікації в паблік рилейшнз.  

54. Зв’язки з громадськістю та засоби масової комунікації.  

55. Паблік рилейшнз у промисловості.  

56. Паблік рилейшнз у політиці та державній службі.  

57. Лобіювання.  

58. Імідж.  

59. Види та методи сприйняття.  

60. Система внутрішніх комунікацій.  

61. Етичні норми в паблік рилейшнз.  

62. Сучасна концепція маркетингу.  

63. Еволюція концепцій маркетингу. 

64. Маркетинг-мікс. 

65. Основи маркетингової діяльності.  

66. Маркетингові дослідження та сегментація ринку.  

67. Маркетингова товарна політика і планування нових товарів.  

68. Маркетингова цінова політика.  

69. Маркетингова політики комунікацій.  

70. Маркетингова політика розподілу.  

71. Реклама. 

72. Організація і контроль маркетингової діяльності на підприємстві.  

73. Ціна як економічна категорія.  

74. Функції цін.  

75. Основи методології ціноутворення.  

76. Система цін.  

77. Механізм ціноутворення.  

78. Формування цін в умовах ринку.  

79. Правове регулювання ціноутворення в Україні.  

80. Маркетинговий менеджмент: сутність, проблеми впровадження.  

81. Маркетингові стратегії. 

82. Цінові стратегії.  

83. Алгоритм формалізованого вибору маркетингових стратегій.  

84. Сутність, зміст і основні завдання розроблення маркетингових програм.  

85. Поняття бренду.  

86. Моделі побудови брендів.  

87. Етапи формування бренда.  

88. Взаємовідносини брендів.  
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89. Архітектура брендів.  

90. Оцінка ефективності бренду.  

 

VІІІ. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких передбачає 

навчальна дисципліна 

 

Це можуть бути підручники та навчальні посібники, а також авторські матеріали, розроблені 

викладачем: 

 конспекти лекцій; 

 методичні вказівки та рекомендації; 

 індивідуальні завдання; 

 збірники ситуаційних завдань (кейсів); 

 приклади розв’язування типових задач чи виконання типових завдань; 

 комп’ютерні презентації; 

 ілюстративні матеріали; 

 каталоги ресурсів тощо; 
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ІХ.  Рекомендовані джерела інформації 

 

 Основні 

1. Конституція України. Верховна Рада України Конституція, Закон Україні від 28.06.1996 

№ 254к/96-ВР. – [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/page. 

2. Господарський кодекс України. Верховна Рада України; Кодекс України, Кодекс, Закон 

від 16.01.2003 № 436-IV – [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/436-15.  

3. Податковий кодекс України Верховна Рада України; Кодекс України, Кодекс, Закон від 

02.12.2010 № 2755-VI [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/2755-17.  

4. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 № 1560-XII – [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1560-12. 

5. Закон України «Про рекламу» від 03.07.1996 № 270/96-ВР – [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/270/96-вр. 

6. Закон України «Про ціні і ціноутворення» від 21.06.2012 № 5007-VI – [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5007-17.  

 

7. Управління бізнес процесами: магістерський курс: [підручник]: За ред. д.е.н., проф. Л.Г. 

Мельника, д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка та к.е.н., доц. І.М. Сотник. – Суми: ВТД 

«Університетська книга», 2008. – 896 с.  

8. Бренд-менеджмент: теорія і практика.-навч. посібник / укл.: І. В. Струтинська. – 

Тернопіль: Прінт-офіс, 2015. – 204 с. 

9. Васильков В. Г.  Організація операційної діяльності підприємства [Електронний ресурс]: 

підручник / В. Г. Васильков, Н. В. Василькова. — К. : КНЕУ, 2015. — 502 с. – Режим 

доступу: http://www.studfiles.ru/preview/5774523/  

10. Ігнатьєва І. А. Менеджмент організацій (малого та середнього бізнесу) : підручник / І. А. 

Ігнатьєва, О. М. Паливода, Р. В. Янковой. – К. : КНУТД, 2014. – 360 с.  

11. Драбаніч Анна Вікторівна. Маркетинг [Текст]: навч. посіб. [для студентів екон. спец.] / А. 

В. Драбаніч; Вінниц. фінанс.-екон. ун-т. - Вінниця: ВФЕУ, 2014. - 195 с. 

12. Інвестування: підручник (модульний варіант) / В. П. Ільчук, Г. В. Кравчук, М. В. Дубина, 

А. В. Тарасенко ; кер. авт. колект. і наук. ред. проф. В. П. Ільчук. – Чернігів: Черніг. нац. 

технол. ун-т, 2014. – 355 с. 

13. Инвестиционный менеджмент: [учебник] / коллектив авторов; под ред. Н.И. Лахметкиной. 

— М.: КНОРУС, 2016. — 262 с. 

14. Капінос Г.І. Операційний менеджмент текст: навчальний посібник / Г.І. Капінос, І.В. 

Бабій. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 352 с. 

15. Кіріліна М. А. Операційний менеджмент: методичний посібник для студентів напряму 

підготовки 6.030601 «Операційний менеджмент» / М. А. Кіріліна. – Одеса: «Одеський 

національний університет імені І. І. Мечникова», 2015.– 38 с. 

16. Кропельницька С.О. Інвестування: у питаннях і відповідях: [навч. посіб]. / 

С.О. Кропельницька; [за ред. І. Г. Ткачук.] – Івано-Франківськ: ДВНЗ ―Прикарп. нац. ун-

т ім. В. Стефаника, 2013. – 224 с. 

17. Курбан Олександр Васильович. PR у маркетингових комунікаціях [Текст]: навч. посіб. / 

Курбан О. В. - Київ: Кондор, 2014. - 244 с. 

18. Маркетинговий менеджмент [Текст]: навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл., які 

навчаються за освіт.-проф. програмою магістра зі спец. "Маркетинг" / [В. В. Россоха та 

ін.]; за ред. д-ра екон. наук В. В. Россохи. - Київ: Національний науковий центр "Інститут 

аграрної економіки", 2014. - 242 с.  

19. Менеджмент: учебник для прикладного бакалавриата / под общ. ред. Н. И. Астаховой, Г. 

И. Москвитина. — М.: Издательство Юрайт, 2014. — 422 с. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/go/436-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/436-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/2755-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/270/96-вр
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5007-17
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%87%20%D0%90$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%20%D0%9E$


13  

20. Операционный менеджмент: учебник / коллектив авторов; под ред. А.В. Трачука. — 

Москва: КНОРУС, 2017. — 360 с. 
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