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ВСТУП 

 

Сучасна система управління господарством потребує великої кількості 

фахівців, які володіють глибокими знаннями в галузі менеджменту. Організації 

повинні за короткий час створити систему управління, що забезпечує високу 

ефективність, конкурентоздатність і надійні позиції на ринку. Для цього 

потрібні спеціальні наукові знання з теорії управління, уміння застосовувати 

наукові методи керівництва організацією. Саме такі знання майбутні фахівці з 

менеджменту повинні отримати під час вивчення навчальної дисципліни 

«Ділове адміністрування (Менеджмент організацій)».  

Студент повинен оволодіти не тільки теоретичними засадами 

управлінської діяльності, але й уміти використовувати їх на практиці. 

Поглибленому вивченню навчальної дисципліни «Ділове адміністрування 

(Менеджмент організацій)» сприяє виконання курсової роботи як важливого 

елемента навчального процесу. 

Мета курсової роботи полягає в тому, щоб закріпити теоретичні знання з 

навчальної дисципліни, оволодіти практичними навичками у галузі управління 

підсистеми та елементами внутрішнього середовища підприємства на всіх 

стадіях його життєвого циклу. 

У результаті виконання курсової роботи студент повинен  

знати: моделі організації як відкритої системи; особливості менеджменту 

на основних етапах життєвого циклу організації; системні правила 

менеджменту; принципи та етапи раціонального розподілу в системі 

менеджменту; елементи організаційно-управлінського аналізу; методологію 

організаційного інжинірингу; різновиди та комбінації управлінських моделей; 

сутність та особливості управлінського ризику; завдання менеджера щодо 

керівництва в організації; комунікаційно-інформаційні аспекти розпорядчої 

діяльності; основні підходи. класифікацію інструментів інтенсифікації розвитку 

підприємства; систему показників оцінювання результативності і якості 

менеджменті організації;  
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уміти: застосовувати методологію проектування системи менеджменту та 

управлінських процедур; здійснювати функції з розподілу праці, організації 

робочих місць, аналізу процесу роботи; застосовувати методи кількісного та 

якісного оцінювання ризику; оцінювати виконання завдань за допомогою 

показників та критеріїв; діагностувати якість менеджменту організації; 

виявляти резерви часу, аналізувати та проектувати раціональну організацію 

праці на робочому місці менеджерів, розробляти технологічні процеси 

інженерно-управлінських робіт; проектувати організаційні структури 

управління підприємницьких організацій різних форм власності та їх 

структурних підрозділів; розробляти заходи, спрямовані на реалізацію 

виявлених резервів щодо підвищення ефективності управлінської роботи. 

Базою для виконання курсової роботи є підприємницькі організації, де 

студенти проходять організаційно-економічну практику. Не менше половини 

відведеного на практику часу студенти повинні присвятити вивченню питань 

операційного менеджменту, економетрії, організації управління та нормування 

праці службовців, що дає можливість зібрати матеріали та забезпечити високу 

якість курсової роботи.  

Для виконання курсової роботи студенти проводять необхідне вивчення й 

аналіз стану організації праці на тих підприємствах, де вони проходять 

практику. В окремих випадках робота може ґрунтуватися на узагальненні 

даних, узятих з офіційних літературних джерел.  

Під час виконання курсової роботи студенти повинні творчо підходити до 

питання розв’язання поставлених у роботі задач і використовувати літературу з 

висвітленням останніх досягнень науки і техніки в управлінні, організації та 

нормуванні праці спеціалістів і службовців, нових нормативних матеріалів. 

Виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Ділове 

адміністрування (Менеджмент організацій)» має характер науково-дослідної 

роботи. 
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1 ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ  

(МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ)» 

 

Під час виконання курсової роботи слід керуватися таким планом: 

1. Вибір теми, визначення мети та об’єкта досліджень. 

2. Визначення завдань досліджень курсової роботи. 

3. Пошук та обробка матеріалу, необхідного для написання курсової 

роботи. 

4. Узагальнення і систематизація матеріалів. 

5. Оформлення курсової роботи. 

6. Захист курсової роботи. 

 

1.1 Вибір теми, визначення мети та об’єкта досліджень 

Тему курсової роботи студент вибирає самостійно або за порадою 

наукового керівника кафедри менеджменту згідно з темами, запропонованими у 

методичних вказівках. 

Вибір теми визначає початок роботи над курсовою роботою. Викладачі 

кафедри проводять зі студентами роботу, спрямовану на орієнтацію вибору 

тем. При цьому необхідно врахувати індивідуальні здібності студентів, 

науково-дослідну роботу, що проводили студенти до написання курсової 

роботи. За необхідності розв’язання комплексної проблеми, виходячи з аналізу 

управлінської та економічної ситуації у відповідній організації, викладач-

керівник визначає студентів, які мають вести розробку теми названої курсової 

роботи. Підхід до вибору теми має бути творчим. Для написання курсової 

роботи студент може запропонувати власну тему. При цьому необхідно 

порадитися з викладачем-керівником. Після завершення етапу вибору тем 

курсових робіт складають поіменний список студентів із зазначенням назви 

теми. Список затверджують на засіданні кафедри. 

Визначення мети та об’єкта курсової роботи спрямовує студента на 
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вирішення конкретних питань, сприяє збиранню необхідної інформації, що 

стосується теми. 

Курсову роботу пишуть за фактичними матеріалами підприємства, 

оскільки вона повинна мати практичне значення. Але, виходячи з досвіду та 

набутих навичок студента, вона може мати і цілком теоретичний характер. 

Об’єктом курсової роботи можуть бути: холдинг, концерн, акціонерне 

товариство, підприємство або їх підрозділи. Вибір теми – це свідомо 

обґрунтоване самостійне рішення студента. Тому він має чітко усвідомлювати 

актуальність вибраної теми дослідження. 

 

1.2 Визначення завдань дослідження курсової роботи 

Після визначення мети курсової роботи виникає необхідність окреслити 

завдання, які ведуть до розкриття сутності поставлених завдань і мають бути 

розв’язані під час виконання роботи. 

Ринкові відносини потребують від фахівця оперативно орієнтуватися у 

змінах економічної політики, уміння професійно оцінювати реальні економічні 

умови і знаходити оптимальні шляхи розв’язання економічних проблем у сфері 

виробничої, позавиробничої та зовнішньоекономічної діяльності. Курсову 

роботу виконують на підставі зібраних і проаналізованих матеріалів. 

Основні завдання курсової роботи: 

– засвоєння й закріплення теоретичних знань студента; 

– виявлення здатності студентів поєднувати набуті теоретичні знання під 

час розв’язання конкретних завдань організації та практики вдосконалення 

управління на рівні підприємства; 

– уміння впроваджувати результати наукових узагальнень у практику 

роботи підприємства; 

– обов’язкове поєднання функцій управління з використанням сучасної 

обчислювальної техніки. 

Окрім того, рівень написання курсової роботи дає об’єктивну 

характеристику підготовки студента для самостійної роботи після закінчення 
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вищого навчального закладу. 

 

1.3 Пошук та обробка матеріалу, необхідного для написання курсової 

роботи 

Якість роботи, її практичне значення залежать від правильно складеної 

програми збору даних. Програма збору вихідних матеріалів може бути 

розроблена лише після ознайомлення студентів зі спеціальною літературою, а 

також об’єктом курсової роботи.  

Збір матеріалів полягає не в тому, щоб механічно накопичити отримані на 

підприємстві матеріали, згідно з програмою дослідження, зібрати схеми 

структури управління організацією, дані планової та звітної документації щодо 

нормування та організації праці різних категорій працівників, а в тому, щоб 

глибоко вивчити найважливіші (щодо завдань курсових робіт) особливості 

виробничо-господарської діяльності підприємницької організації, що 

досліджується. Оцінка виконаної курсової роботи ґрунтується не на кількості 

використаних матеріалів, а виходячи з якості їх обробки; ступеня самостійності 

виконання; особливостей висновків і пропозицій; наявності певної частини 

елементів новизни і оригінальності. 

Матеріал збирають тоді, коли студент почав вивчати особливості об’єкта 

дослідження (з літературних джерел, технічних інструкцій, нормативних 

документів тощо); асортименту випуску продукції (номенклатура, призначення, 

серійність, якість); зв’язку з іншими дільницями, виробництвами, 

представництвами, виробничо-господарською структурою, станом техніки та 

технології, а також станом організації та нормуванням праці в організації. 

 

1.4 Узагальнення і систематизація матеріалів 

У процесі навчально-ознайомлювальної практики студент має набути 

вміння узагальнювати та систематизувати матеріали, працювати над 

пропозиціями з таким розрахунком, щоб мати час для збору матеріалів і 

перевірки доцільності своїх висновків і пропозицій. Таку роботу 
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рекомендується виконувати за вказаною схемою: 

1. Систематизація і обробка матеріалів з кожної пропозиції плану. На 

цьому етапі відбирають матеріал для включення у відповідні розділи курсової 

роботи і складають план викладення (структура, оформлення наочного 

матеріалу тощо), на підставі аналізу робляться висновки. 

2. Висновки та пропозиції. На цьому етапі визначають основні напрями 

розробки висновків і пропозицій, що витікають з основного змісту курсової 

роботи. 

3. Збір додаткових матеріалів, детальна розробка і обґрунтування 

висновків і пропозицій. 

4. Літературна обробка та оформлення курсової роботи з обов’язковим 

включенням графічного матеріалу (план робочого місця спеціаліста або 

службовця, структура управління організації, що досліджується, результати 

економіко-математичного опрацювання матеріалів тощо). 

Під час написання курсової роботи студент зобов’язаний дотримуватися 

таких вимог: 

– правильно застосовувати теоретичні положення з менеджменту; 

– чітко та лаконічно викладати свої думки і пропозиції. 

Важливим моментом під час написання курсової роботи є правильно 

вибрана послідовність її викладення, тобто – структура роботи. 

 

1.5 Оформлення курсової роботи 

Курсова робота (50–55 сторінок) має бути надрукована на принтері з 

використанням середовища WINDOWS з одного боку аркуша форматом А4, 

дотримуючись таких полів: ліве – 25 мм; праве – не менше 10 мм; верхнє і 

нижнє – 20 мм. Міжрядковий інтервал – 1,5, шрифт Тimes New Roman 14 pt. 

Сторінки роботи нумерують арабськими цифрами, які проставляються в 

правому верхньому куті. Титульна сторінка є першою сторінкою курсової 

роботи. Титульна сторінка, завдання та зміст входять до загальної нумерації, 

але номер сторінки на них не проставляють.  
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Приклад оформлення титульної сторінки наведений у додатку А.  

Завдання до курсової роботи заповнюється на початку написання 

курсової роботи разом з керівником курсової роботи. На завершальній стадії 

написання курсової роботи завдання підшивається в розрахунково-

пояснювальну записку. Завдання на курсову роботу наведено в додатку Б. 

Зміст включає перелік розділів і параграфів курсової роботи із зазначенням 

номерів сторінок, на яких розпочинається висвітлення матеріалу цих розділів і 

параграфів у тексті роботи. 

Матеріал курсової роботи слід викладати стисло, чітко, літературною 

мовою, уникати відхилень від теми і повторів, містити посилання на відповідні 

літературні джерела та обов’язково ілюструватися таблицями, рисунками. 

Неприпустимі довільні скорочення слів і понять.  

Заголовки структурних частин курсової роботи «зміст», «вступ», 

«висновки», «список літератури», «додатки» та заголовки розділів розміщують 

по центру рядка і пишуть великими літерами без крапки наприкинці. 

Нумерація підрозділів здійснюється в межах одного розділу двома 

арабськими цифрами, що розділяються крапкою (наприклад: 1.2., 1.3., 1.4.). 

Перший знак номера підрозділу означає номер розділу, другий – порядковий 

номер відповідного параграфа. 

Заголовки підрозділів виконують малими літерами (крім першої великої) 

з абзацу без крапки наприкинці. 

Абзацний відступ має бути однаковий по всьому тексту роботи і 

дорівнювати 1,25 см (або 5 символам).  

Розміщені в тексті таблиці повинні мати змістовні заголовки та 

нумеруватися в межах розділу арабськими цифрами («Таблиця 2.1» з 

вирівнюванням по правому краю). Заголовок розміщують під словом 

«таблиця», симетрично до тексту, не підкреслюючи його. Переносячи частини 

таблиці на інший аркуш (сторінку) слово «Таблиця» і її номер вказують один 

раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова 

«Продовження табл.» і вказують номер таблиці. Наприклад, «Продовження 
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табл. 2.3». Увесь графічний матеріал (схеми, графіки, рисунки, діаграми тощо) 

називаються рисунками. Рисунки, як і таблиці, нумеруються послідовно в 

межах розділу арабськими цифрами і розміщуються безпосередньо після 

посилання на них у тексті. На всі ілюстрації мають бути посилання в роботі. 

Кожний рисунок повинен супроводжуватися змістовним підписом, що 

розташовується під ним (Рис. 1. Графік послідовного виду руху партії деталей). 

У разі посилання на ілюстрований матеріал у тексті, зазначається тільки 

відповідна назва та номер: у табл. 2.1, на рис. 1.1).  

Формули в курсовій роботі нумерують у межах розділу. Номер формули 

складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між 

якими ставиться крапка. Номер формул пишуть біля правого поля аркуша на 

рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (1.1) перша формула 

третього розділу. 

Приклад оформлення формули: 

1

m
i

посл

i i

t
Т n

C

  ,      (1.1) 

де n – розмір партії (кількість деталей у партії); m – кількість операцій, на 

яких обробляється партія деталей (i = 1, ..., т); ti  – час обробки однієї деталі на 

і-й операції, хв; Ci – кількість робочих місць або устаткування, на яких 

здійснюється і операція, хв. 

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів слід подавати 

безпосередньо під формулою в тій послідовності, у якій вони подані у формулі. 

Перший рядок пояснення починають з нового рядка зі слова «де» без 

двокрапки. Пояснення значення кожного символу та числового коефіцієнта 

потрібно подавати з нового рядка, пояснювальні символи мають бути написані 

на однаковій відстані від лівого поля сторінки. 

Використовуючи літературні джерела, студент повинен викладати думки 

автора своїми словами або наводити цитати з обов’язковим посиланням на 

джерела. Після закінчення цитати у квадратних дужках зазначають порядковий 

номер джерела, що міститься у списку використаної літератури; далі через кому 
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– сторінку, звідки взята цитата чи цифра. Наприклад, посилання [4, с. 58] 

означає, що цитату взято з джерела, зазначеного у списку літератури під 

номером 4, на сторінці 58. Список використаної літератури оформляють з 

урахуванням відповідних вимог. 

Перелік літератури розташовують у такій послідовності:  

1) Конституція України; 

2) закони України; 

3) укази Президента України; 

4) постанови Верховної Ради України; 

5) постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України; 

6) інша література подається за абеткою (у тому числі положення 

міністерств і відомств, інструкції міністерств і відомств, доповіді та виступи 

державних діячів України); 

7) якщо джерелом інформації є Internet, то, за наявності прізвища автора, 

його вказують в алфавітному порядку, за відсутності – у кінці переліку 

літератури.  

Відомості про літературу, що включена до списку, необхідно давати згідно з 

вимогами державних стандартів з обов’язковим наведенням назв праць і вихідних 

даних видавництв. 

Приклади оформлення бібліографічних записів 

Один автор 

Ситник Й. С. Менеджмент організацій : навч. посіб. / Й. С. Ситник. – 

Львів : Тріада плюс, 2008. – 456 с. 

Три автори 

Нємцов В. Д. Менеджмент організацій : навч. посіб. / В. Д. Нємцов, 

Л. Є. Довгань, Г. Ф. Сініок. – К . : ЕксОб, 2001. – 392 с. 

Статті із журналів і збірників наукових праць 

Дорожкіна Г. М. Управлінські аспекти підвищення надійності 

конструкцій виробів машинобудування / Г. М. Дорожкіна // Вісник 

Хмельницького національного університету. – 2014. – № 6. Т.1 (218). – С. 24-30.  
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Додатки слід оформити як продовження роботи на останніх сторінках, 

розміщуючи їх у порядку посилань у тексті. Кожен додаток починається з нової 

сторінки. Посередині рядка над заголовками малими літерами з першої великої 

повинно бути написане слово «Додаток» і велика літера, що позначає додаток. 

Додатки слід позначати послідовно літерами українського алфавіту, за 

винятком літер Ґ Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Наприклад, «Додаток А», «Додаток Б».  

 

1.6 Захист курсової роботи 

Виконану відповідно до встановлених вимог і зброшуровану у м’яку 

обкладинку курсову роботу студенти здають на кафедру у визначений строк. 

Зареєстрована робота передається керівникові для рецензування. Курсову 

роботу рецензує викладач кафедри менеджменту, який призначений керівником 

студента. При цьому всі зауваження, що виникають під час перевірки роботи, 

рецензент повинен зазначити на полях.  

За поданням керівника студент захищає курсову роботу в комісії на 

кафедрі. Захист відбувається у присутності комісії з членів кафедри (у складі 

3 осіб). Процедура захисту курсової роботи складається з таких дій: доповідь 

автора щодо результатів проведеного дослідження тривалістю 10 хвилин; 

відповіді на питання членів комісії; підведення підсумків захисту курсових 

робіт. Курсова робота оцінюється комісією за результатами захисту з 

урахуванням рецензії керівника. Оцінювання виконання курсової роботи 

проводиться за 100-бальною рейтинговою системою, яка доповнюється 

оцінками за національною системою і за європейською кредитно-трансферною 

системою – ЕСТS згідно з критеріями, наведеними у розділі 3 цих методичних 

вказівок. Захист курсових робіт проводиться відповідно до заздалегідь 

установленого кафедрою і доведеного до студентів графіка перед спеціально 

сформованою комісією. Захищена курсова робота залишається на кафедрі. 
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2 СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

 

Важливим моментом під час написання курсової роботи є правильно 

вибрана послідовність її викладення, тобто структура роботи (табл. 2.1). 

 

Таблиця 2.1 – Рекомендована структура курсової роботи 

Елементи курсової роботи Кількість сторінок 

Титульна сторінка 1 

Завдання на курсову роботу та календарний 

графік виконання  
2 

Зміст 1 

Вступ 2–3 

Теоретичний розділ 14–16 

Аналітичний розділ 14–16 

Проектний розділ 14–16 

Висновки 3–4 

Список літератури 2 

Додатки  

 

Титульна сторінка, завдання та календарний графік виконання курсових 

робіт мають відповідати формі, наведеній у відповідних додатках А, Б, та бути 

підписані студентом-автором, науковим керівником роботи та членами комісії. 

Зміст курсової роботи містить назви розділів (підрозділів) згідно з планом, і 

сторінки, на яких вони розміщені. Заголовки змісту мають точно повторювати 

заголовки тексту. Скорочувати або подавати їх у іншому формулюванні, 

послідовності, порівняно із заголовками у тексті, не допускається. 

Важливим елементом курсової роботи є вступ, у якому розкривають 

сутність і стан наукової проблеми, її значущість, підстави та вихідні дані для 

розробки теми, наводять обґрунтування необхідності проведення дослідження. 

Викладаючи вступ, необхідно дотримуватися такої послідовності. 



 15 

Насамперед необхідно вказати на актуальність вибраної теми. 

Актуальність – це значущість, важливість досліджуваної проблеми у сфері 

організації виробництва та обґрунтування причин, за якими вибрана дана тема 

досліджень. Наступним кроком у вступі формулюють мету роботи та завдання, 

які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Мета курсової роботи 

може полягати у «систематизації…», «розробці пропозицій щодо…», 

«установленні…», «обґрунтуванні…» тощо.  

Мету курсової роботи слід формулювати одним реченням, вона має бути 

лаконічною, указувати на бажаний кінцевий результат, а не деталізувати етапи 

її досягнення. Останнє конкретизується у завданнях курсової роботи, 

розкриваючи які шляхи досягнення поставленої мети демонструє студент. 

Правильно визначені завдання дають можливість найбільш оптимальним 

шляхом, без зайвих процедур досягнути мети курсової роботи. Формулювання 

завдань курсової роботи має починатися словами «виявити…», 

«проаналізувати…», «розкрити…», «установити…», тобто вказувати на спосіб 

досягнення мети. Обов’язковим елементом вступу є визначення об’єкта і 

предмета роботи. Об’єкт – це процес або явище, що породжує проблемну 

ситуацію і вибране для вивчення. У курсовій роботі об’єкт слід формулювати 

як «процеси… (вказується предмет)». Предмет міститься в межах об’єкта. 

Об’єкт і предмет як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як 

загальне та часткове. В об’єкті виділяється та його частина, яка є предметом 

роботи.  

Далі у вступі слід назвати найбільш відомих вітчизняних і зарубіжних 

учених, які займалися розв’язанням проблеми дослідження, для порівняння 

підходів і методологій, що використовувалися під час розв’язання проблеми. 

Потрібно виявити ту частину проблеми, яка не досліджувалася або якій не 

приділялося значної уваги, акцентуючи увагу на своєму ставленні до 

розв’язання проблеми. Методи дослідження як інструмент отримання 

фактичного матеріалу є обов’язковим елементом вступу до роботи і 

необхідною умовою досягнення поставленої мети. Серед найбільш поширених 
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методів дослідження є теоретичний аналіз, порівняння, систематизація, 

групування, органолептичні методи та розрахунково-аналітичні методи. У 

закінченні вступу необхідно вказати базове підприємство (установу), матеріали 

якого покладені в основу виконаної курсової роботи, а також сферу його 

функціонування.  

Основна частина курсової роботи складається з розділів, підрозділів, 

пунктів, підпунктів. Найважливішою є основна частина, що складається з трьох 

розділів. Основні розділи роботи: теоретичний, аналітичний, проектний.  

Теоретичний розділ має визначити значення і місце досліджуваних явищ і 

процесів менеджменту організації. У цьому розділі обґрунтовуються теоретичні 

засади вибраної проблеми, наводять огляд літературних джерел, нових 

розробок, опублікованих статистичних даних з посиланням на джерела. На 

підставі вивчення наукової, навчально-методичної літератури розкривають 

підходи різних авторів до розв’язання проблеми, аналізують, у чому полягає 

подібність, а в чому – відмінність їх поглядів, а також обґрунтовуються власні 

погляди на проблему, дають оцінку чинних законів, постанов, указів та інших 

офіційно-розпорядчих документів, нормативної та довідкової бази з 

досліджуваної проблеми, подають власне розуміння цієї бази, обґрунтовують 

необхідність, доцільність окремих документів. Теоретичне обґрунтування, суть, 

значення, класифікаційні ознаки, історія та сучасні тенденції предмета 

дослідження, повинні мати певні елементи наукової новизни, полемічності, 

ствердженої власної позиції щодо вибраних методів дослідження, що дає змогу 

перейти в наступному розділі до конкретного аналітичного дослідження. 

Другий розділ, аналітичний, забезпечуючи логічну послідовність 

дослідження, має стати перехідним до наступного третього розділу і поєднати 

набуті теоретичні знання та вміння використовувати вибрані методи й певний 

методичний інструментарій. Аналітичний розділ має містити: опис, 

характеристику сучасного стану досліджуваної теми на об’єкті дослідження; 

економічне діагностування організації виробництва підприємства щодо 

вибраного напряму дослідження; ґрунтовний аналіз з використанням 
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накопиченого фактичного матеріалу та із залученням усіх теоретичних знань 

певного методичного інструментарію. Проводиться аналіз динаміки основних 

показників діяльності підприємства з обґрунтуванням причин розрахованих 

відхилень значень показників за період аналізу. Усі аналітичні розрахунки, 

таблиці, графіки, діаграми мають супроводжуватися тлумаченням і висновками, 

що дозволяють визначити сутність процесів менеджменту організації, їх 

особливості, тенденції, створити підґрунтя для виявлення невикористаних 

резервів. Особливе значення має правильне узагальнення накопиченого 

фактичного матеріалу, групування та обробка даних, на підставі яких проводять 

кваліфікований аналіз, обґрунтовують пропозиції.  

Завданням третього, проектного розділу є розробка конкретних 

рекомендацій і пропозицій з удосконалення менеджменту організації на 

підставі основних теоретичних положень, методичних підходів, методичного 

інструментарію, що викладені в першому та другому розділах. У цій частині 

студент повинен сформувати системний погляд на проблему, як на керовану 

зміну початкового стану процесу менеджменту організації, пов’язану з 

витратами часу та коштів. Детальні пропозиції з удосконалення діяльності 

об’єкта мають відповідати напряму дослідження: кожна з розгорнутим 

обґрунтуванням, у зв’язку і як наслідок висновків з аналізу, який проведеного в 

другому розділі, ураховуючи виявлені відхилення, проблеми та недоліки. 

Розроблені рекомендації мають містити розрахунково-кількісне обґрунтування. 

Пропозиції студента щодо науково-практичного вирішення досліджуваної теми 

мають відповідати критеріям оптимальності, цільової економічної ефективності 

та практичного впровадження.  

Висновки є стислим викладенням підсумків проведеного дослідження. 

Саме тут коротко наводять найважливіші теоретичні положення, що містять 

формулювання розв’язаної проблеми, оцінюють результати дослідження щодо 

відповідності мети курсової роботи поставленим у вступі завданням, виявляють 

елементи наукової новизни, пропозиції з удосконалення досліджуваного 

напряму організації виробництва підприємства, які було детально обґрунтовано 
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в третьому розділі. У висновках не можуть надаватися пропозиції, які не були 

розглянуті в основній частині курсової роботи. 

 

 

3 ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 

 

 

1. Удосконалення механізму функціонування підприємницької 

організації відповідної організаційно-правової форми (індивідуальне, сімейне, 

приватне, мале, державне, спільне підприємство, акціонерне товариство, 

товариство з обмеженою відповідальністю, з додатковою відповідальністю, 

повне, командитне, концерн, холдинг компанія, промислово-фінансова група). 

2. Формування підрозділів організаційної структури господарського 

суб’єкта (відповідно до бази виробничої практики). 

3. Проектування організаційної структури органічного типу в умовах 

ринкової економіки. 

4. Розробка заходів підвищення ефективності дивізіональної 

організаційної структури (з продуктовою спеціалізацією, орієнтованої на 

споживача, регіональної). 

5. Впровадження сучасних методів в управлінні організацією (системний, 

комплексний підхід, моделювання, застосування економіко-математичних 

методів, соціальних досліджень тощо). 

6. Застосування математичного програмування в управлінні 

функціональними підсистемами організації. 

7. Використання кореляційно-регресійного аналізу для визначення 

шляхів підвищення конкурентоспроможності підприємства. 

8. Дослідження інвестиційно-інноваційного розвитку підприємства в 

умовах розбудови ринкових відносин. 

9. Дослідження шляхів підвищення конкурентоспроможності 

підприємства в умовах загострення конкуренції. 
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10. Дослідження організації управління та оплати праці менеджерів і 

спеціалістів на підприємстві.  

11. Дослідження шляхів підвищення ефективності роботи та 

удосконалення організаційної структури управління підприємства. 

12. Дослідження та удосконалення процесів управління підприємством в 

умовах ринкових відносин. 

Тематика курсових робіт розроблена з урахуванням проблем, що 

відбивають зміст навчальної дисципліни «Ділове адміністрування 

(Менеджмент організацій)». Якщо курсова робота виконується на основі 

літературних джерел, вона має містити узагальнення теоретичних засад і 

передового досвіду з проблем управління, організації та нормування праці 

менеджерів. У аналітичній частині такого проекту слід детально розглянути 

принципи аналізу та узагальнення відповідного передового досвіду. 

 

4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

 

У процесі захисту курсової роботи оцінюється глибина знань студента в 

досліджуваній сфері менеджменту організації, його вміння вести дискусію, 

обґрунтовувати та відстоювати власну точку зору, відповідати на запитання. 

Узагальнені критерії оцінювання захисту курсової роботи та деталізовані бальні 

шкали наведено в табл. 4.1. 

 

Таблиця 4.1 – Критерії оцінювання виконання курсової роботи 

Параметри оцінювання 

Діапазон 

оцінки, 

балів 

Критерії оцінювання за бальною шкалою 

1 2 3 

1 Оцінювання якості 

курсової роботи 

0–60  
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Продовження табл. 4.1 

 

1 2 3 

1. 1.1Відповідність змісту та 

структури курсової роботи 

темі, меті та поставленим 

завданням 

0–10 0–4 – зміст і структура не відповідають 

темі роботи, визначеній меті та 

поставленим завданням 

5–8 – зміст і структура частково 

відповідають назві роботи, визначеній меті 

та поставленим завданням 

9–10 – зміст і структура відповідають назві 

роботи, визначеній меті та поставленим 

завданням 

1. 1.2 Ступінь розкриття 

теоретичних аспектів 

проблеми, вибраної для 

дослідження, і коректність 

використання понятійного 

апарату 

0–10 0–3 – понятійний апарат не сформовано; 

теоретичні аспекти проблеми не розкриті 

4–6 – понятійний апарат сформовано, але 

теоретичні аспекти проблеми не розкриті 

7–8 – понятійний апарат сформовано, 

теоретичні аспекти проблеми розкриті 

частково 

9–10 – понятійний апарат сформовано, 

теоретичні аспекти проблеми розкриті 

1.3 Ступінь розкриття 

практичних аспектів 

проблеми, вибраної для 

дослідження, і ступінь 

використання 

фактологічного матеріалу; 

висвітлення особливостей 

прояву та розв’язання 

досліджуваної проблеми у 

практиці вітчизняних 

підприємств 

0–10 0–4 – практичні аспекти проблеми 

дослідження не розкриті, фактологічний 

матеріал не використаний 

5–8 – практичні аспекти проблеми 

дослідження не повністю розкриті, 

залучений фактологічний матеріал, 

особливості прояву та розв’язання 

проблеми на вітчизняних підприємствах не 

висвітлені 

9–10 – практичні аспекти проблеми 

дослідження розкриті, залучений 

фактологічний матеріал, досвід 

вітчизняних підприємств висвітлений 

1. 1.4 Оцінка дослідницького 

характеру та наукової 

новизни рекомендацій 

0–10 0–4 – робота не має дослідницького 

характеру, базується на некоректному 

використанні методів дослідження, не 

розроблені практичні рекомендації (3 бали)  

5–8 – робота має дослідницький характер, 

але базується на не завжди коректному 

використанні методів дослідження 
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Продовження табл. 4.1 

 

1 2 3 

  

9–10 – робота має дослідницький характер, 

базується на коректному використанні 

доцільних методів дослідження, розроблені 

практичні рекомендації мають елементи 

наукової новизни 

1. 1.5 Обсяг та адекватність 

використаних під час 

написання роботи 

першоджерел і дотримання 

етики посилань 

0–10 0–4 – залучені матеріали лише навчальних 

підручників і посібників (до 10 джерел), 

етика посилань не дотримана 

5–8 – залучені матеріали навчальних 

підручників і посібників, періодичних 

видань (11–15 джерел), етика посилань 

дотримана частково 

9–10 – залучені матеріали навчальних 

підручників і посібників, монографій, 

статистичних збірників і довідників, 

періодичних видань і мережі Internet 

(більше 15 джерел) 

2. 1.6 Аргументованість 

висновків, їх відповідність 

одержаним результатам 

0–10 0–4 – у роботі відсутні висновки як 

результати дослідження, або вони не є 

конкретними та не ґрунтуються на 

положеннях роботи (не відповідають її 

змісту) 

5–8 – робота містить конкретні висновки 

щодо результатів дослідження, однак вони 

не є належно аргументованими та чітко 

викладеними 

9–10 – результати дослідження чітко 

сформульовані, належно обґрунтовані, 

мають науковий характер і практичне 

значення 

2 Оцінювання захисту 

курсової роботи 

0–40  

1. 2.1 Уміння чітко та стисло 

викласти основні результати 

дослідження 

0–10 0–3 – студент неспроможний чітко та 

стисло викласти основні результати 

дослідження 

4–7 – студент невпорядковано викладає 

основні результати дослідження 

8–10 – студент спроможний чітко та стисло 

викласти основні результати дослідження 
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Продовження табл. 4.1 

1 2 3 

1. 2.2 Використання 

роздаткового 

ілюстративного матеріалу 

0–5 0–3 – роздатковий ілюстративний матеріал 

не використано 

4–5 – доповідь супроводжена роздатковим 

ілюстративним матеріалом 

1. 2.3 Повнота, глибина, 

обґрунтованість відповідей 

на питання 

0–25 0–8 – студент неспроможний надати 

відповіді на поставлені питання 

9–17 – студент надає неповні, поверхові, 

необґрунтовані відповіді на поставлені 

питання 

18–25 – студент надає повні, глибокі, 

обґрунтовані відповіді на поставлені 

питання 

2. Разом 0–100  

 

Остаточне оцінювання рівня виконання та захисту курсової роботи 

здійснюється за 100-бальною шкалою (табл. 4.2), яка доповнюється оцінками за 

національною системою і за європейською кредитно-трансферною системою – 

ЕСТS. 

Таблиця 4.2 –  Шкала оцінок 

Шкала оцінок 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Проміжок за 

накопичувальною 

бальною шкалою 

Оцінка ЕСТS 

відмінно 90 – 100 А відмінно 

добре 
82 – 89 В дуже добре 

74 – 81 С добре 

задовільно 
64 – 73 D задовільно 

60 – 63 Е достатньо 

незадовільно 

35 – 59 
F

X 

незадовільно (дозволяється 

перескладання) 

1 – 34 F 

неприйнятно (повторне 

вивчення навчальної 

дисципліни) 
 

Рішення щодо оцінки курсової роботи оголошується в день захисту, після 

чого оцінку записують на титульній сторінці курсової роботи та проставляють в 

екзаменаційну відомість та залікову книжку студента. 
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5 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ 

ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

 

5.1 Побудова та використання моделі прогнозування прибутку від 

реалізації продукції підприємства 

Переважна більшість економічних процесів або явищ змінюється в часі. 

Тому основна маса економічних процесів подана у вигляді часових 

(динамічних) рядів. Такі ряди описують зміну характеристики або показника 

процесу Y у часі. Кожний член (рівень) такого ряду пов’язаний із відповідним 

моментом часу або часового інтервалу, тобто Y = Y(t) = Yt, t = 1; 2; 3;…; T, де t – 

момент, що вимірюється у днях, місяцях, кварталах, роках.  

Показник часового ряду Yt формується під сукупним впливом множини 

довгострокових або короткочасних факторів, і в тому числі різного роду 

випадковостей. Але головним у таких рядах є послідовність розташування 

досліджуваних даних у часі, тобто час t є одним з визначальних для 

досліджуваного процесу факторів. Тому завдання і засоби аналізу подібних 

рядів відрізнятимуться від того, із чим має справу математична статистика під 

час вивчення рядів розподілу. Але водночас їх застосування під час обробки 

часових рядів багато в чому спирається на ті методи і характеристики, які 

розроблені математичною статистикою для рядів розподілу.  

Для побудови та обґрунтування ймовірності прогнозної моделі потрібно 

виконати такі дії: 

1. Побудувати графік динаміки прибутку за 12 місяців для визначення 

тенденції її змін і можливого зображення у вигляді прямолінійної функції. 

2. Розрахувати параметри функції методом найменших квадратів і 

побудувати прогнозну (трендову) модель на графіку динаміки. 

3. Визначити тісноту зв’язку між прибутком і фактором часу, оцінити її 

істотність. За допомогою коефіцієнта детермінації визначити частку впливу 

часу на зміну прибутку. 
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4. Оцінити точність прогнозної моделі шляхом розрахунку й аналізу 

середньої похибки прогнозу та показника його зміщення. 

5. Розрахувати прогнозні значення прибутку на наступний період. 

6. Обчислити довірчий інтервал прогнозних значень показника на 

наступний період. 

7. Ряд значень рівня прибутку від реалізації подати у вигляді графіка 

динаміки прибутку за місяцями.  

Опишемо ряд значень прибутку від реалізації продукції підприємства 

(табл. 5.1) функцією, для якої розкид фактичних значень прибутку (Yt – Ŷt)
2 з 

обох сторін від неї був би найменшим. Як таку функцію (ще її називають 

прогнозною чи трендовою моделлю) можна використовувати пряму лінію як 

найбільш просту і таку, що не потребує складних обчислень: 

Ŷt = a + bt,       (5.1) 

 

де Ŷt – вирівняне значення Yt, що  відповідає моменту  часу t; a і b – константи: 

a – оцінює вплив інших факторів; b – вплив фактора часу t; t – номер періоду 

(місяця). 

Розв’язати кореляційну модель – це значить визначити числові значення 

параметрів залежностей, знаючи які, можна розрахувати значення планових 

показників і на цій основі розробляти ліміти, нормативи. 

Параметри кореляційної моделі можна знайти різними способами. 

Найбільш розповсюджений метод найменших квадратів (мінімум суми 

квадратів неув’язок), за допомогою якого можна одержати систему лінійних 

рівнянь з n невідомими (за кількістю параметрів моделі).  

Розв’язання задачі МНК було розпочато у працях Лежанра (1805 р.), 

Гаусса (1809 р.) і Маркова (1904 р.). Відтоді теорія методу найменших 

квадратів (МНК) суттєво розвинулася, а завдяки комп’ютерним технологіям 

можливо виявляти та описувати статистичні зв’язки за допомогою широкої 

гамми моделей (лінійних і нелінійних). 
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Таблиця 5.1 – Визначення тенденції методом найменших квадратів 
 

Період 

(місяць) 

Прибуток,

тис. грн, 

Yt 

Номер 

періоду 

t 

t2 Yt t Ŷt Yt
2 

2017 р. 

Січень 1052 1 1 1052 1042,73 1106704 

Лютий 1029 2 4 2058 1050,41 1058841 

Березень 1068 3 9 3204 1058,07 1140624 

Квітень 1025 4 16 4100 1065,74 1050625 

Травень 1070 5 25 5350 1073,41 1144900 

Червень 1122 6 36 6732 1081,08 1258884 

Липень 1081 7 49 7567 1088,75 1168561 

Серпень 1103 8 64 8824 1096,41 1216609 

Вересень 1172 9 81 10548 1104,08 1373584 

Жовтень 1089 10 100 10890 1111,75 1185021 

Листопад 1101 11 121 12111 1119,42 1212201 

Грудень 1107 12 144 13284 1127,09 1225449 

 13019 78 650 85720 13018,94 14142903 

 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

 ∑Yt ∑t ∑t2 ∑Yt t ∑Ŷt ∑Yt
2 

 

Параметри a і b обчислюють за допомогою методу найменших квадратів: 











  

 
2tbtatY

tbanY

t

t

.    (5.2) 

Звідси:  

 
;

2

2



 







n

t
t
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    (5.3) 

.
n

tbY
a

t 
      (5.4) 

Параметр b називають коефіцієнтом регресії, що характеризує нахил лінії 

регресії або швидкості зміни функції; параметр a – вільним членом, що 

характеризує рівень перетину лінії регресії з віссю ординат або вплив 

неврахованих факторів. Процедуру визначення тенденції методом найменших 

квадратів див. у табл. 5.1.  
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За даними табл. обчислюємо параметри a і b:  

;668,7
143

5,1096

12

78*78
650

12

78*13019
85720







b  

1,1035
12

78*668,713019



a . 

Таким чином, прогнозна модель прибутку від реалізації продукції 

підприємства має вигляд:   

Ŷt  =  1035,1 +7,668 t .     (5.5) 

Графік динаміки прибутку за 12 місяців 2017 р. у вигляді тренду, 

побудованого з використанням засобів MS Exel, наведений на рис. 5.1. 

y = 7,6678x + 1035,1
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Рисунок 5.1 – Тренд прибутку за місяцями 2017 р. 
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Для цієї моделі характерно, що зі збільшенням номера періоду прибуток 

зростає протягом досліджуваного періоду часу в середньому за місяць на 

7,668 тис. грн. Правильність розрахунків параметрів a і b підтверджує рівність 

сум ∑Yt  = ∑Ŷt  (13019 = 13019,94). 

Для оцінювання тісноти зв’язку між розглянутими показниками 

розрахуємо коефіцієнт кореляції: 

 
2

2

2 2

.

t

t

t

t

Y t
Y t

nR

t Y
t Y

n n




  
       

 


 
 

     (5.6) 

На підставі його визначимо також коефіцієнт детермінації R2, тобто 

квадрат коефіцієнта кореляції, який визначає частку загальної дисперсії, що 

пояснюється змінами параметра t: 

1096,506
0,676;

143*18374
R            

2 0,457.R   

Отже, 45,7 % змін прибутку відбувається під впливом вибраного 

фактора – часу. 

Значущість R і R2 залежить від кількості спостережень. Меншим 

значенням кількості спостережень має відповідати більша кореляція 

тимчасового ряду. У табл. 5.2 наведено граничні значення (нижня границя) для 

R і R2 з відповідними обсягами спостережень у випадку використання рівняння 

регресії (тренда) у прогнозуванні.  

Граничні значення для нашого прикладу: R = 0,46 і R 2 = 0,21 при n = 10;  

R = 0,39 і R 2 = 0,15 при n = 12.  

Розрахункові значення R і R2 набагато вищі, отже, модель може бути 

використана для прогнозування показника. 

Тепер перевіримо придатність лінійної функції як тренда ряду динаміки 

прибутку. Тут є два способи вибору функції: вибір функції методом мінімуму 

середньоквадратичної похибки та застосування дисперсійного аналізу. 
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Таблиця 5.2 – Граничні значення R і R2 з використанням регресії у 

прогнозуванні при 90 % рівні довіри  

Кількість 

спостере-

жень 

n 

Значення 

коефіцієн-

та 

кореляції        

R 

Значення 

коефіцієнта 

детермінації 

R2 

Кількість 

спостере-

жень 

n 

Значення 

коефіцієнта 

кореляції        

R 

Значення 

коефіцієнта 

детермінації 

R2 

5 0,58 0,34 30 0,29 0,08 

6 0,55 0,30 35 0,27 0,07 

7 0,52 0,27 40 0,25 0,06 

8 0,50 0,25 45 0,23 0,05 

9 0,48 0,23 50 0,22 0,05 

10 0,46 0,21 60 0,20 0,04 

15 0,39 0,15 70 0,19 0,04 

20 0,34 0,12 80 0,18 0,03 

25 0,31 0,10 90 0,16 0,03 
 

 

Перший спосіб полягає в тому, що на підставі логічного аналізу й 

особистого досвіду дослідника вибирають ряд різних функцій і розраховують їх 

параметри. 

Після цього визначається середньоквадратична похибка для кожної 

функції за формулою: 

 
.

1

1

2









kn

YY

S

n

t

tt

r



,     (5.7) 

де Yt – значення ряду динаміки; Ŷt – згладжене значення ряду динаміки; k – 

кількість параметрів функції (без врахування вільного члена). 

9967,77
996,777 31,57 .

12 1 1
rS тис грн   

 
 

Оскільки ми досліджуємо тільки одну функцію, то порівнювати помилку 

немає з чим. Якщо ж буде кілька функцій, то функція, у якої ця помилка 

найменша, і буде вважатися кращою апроксимуючою функцією чи трендом. 

Сутність другого способу застосування дисперсійного аналізу полягає в 

порівнянні дисперсій. Загальну дисперсію V досліджуваного ряду можна 



 29 

подати як суму двох доданків: варіації тенденцій V1 і випадкову варіацію V2, 

тобто: 

V = V1 + V2. 

Загальна дисперсія визначається за формулою: 

 



n

t

tt YYV
1

2
,     (5.8) 

де Yt – середній рівень ряду динаміки    .1

n

Y

Y

n

t

t

t


  

Дисперсія, що пояснюється регресією, V = V1 – V2 ,  t = 12 + 2 = 14 (τ = 2). 

Порядок розрахунку показників у процесі оцінювання надійності 

побудованої моделі наведено в табл. 5.3. 

 

Таблиця 5.3 – Оцінювання надійності моделі 
 

Прибуток,  

тис. грн 

Yt 

Період 

t 

Прогнозне 

значення 

прибутку, 

тис. грн 

Ŷt 

ttt YY


  %100
t

t

Y


  22

ttt YY


   2tt YY   

1052 1 1042,73 9,27 0,88 85,9 1437,93 

1029 2 1050,41 -21,41 -2,08 458,4 3711,25 

1068 3 1058,07 9,93 9,30 98,6 480,49 

1025 4 1065,74 -40,74 -3,97 1659,7 4214,61 

1070 5 1073,41 -3,41 -0,32 11,63 396,81 

1122 6 1081,08 40,92 3,65 1674,45 1029,13 

1081 7 1088,75 -7,75 -0,72 60,06 79,57 

1103 8 1069,41 6,59 0,6 43,43 171,09 

1172 9 1104,08 67,92 5,8 4613,13 6737,13 

1089 10 1111,75 -22,76 -2,09 517,56 8,46 

1101 11 1119,42 -78,42 -7,12 339,3 122,77 

1107 12 1127,09 -20,09 -1,81 403,61 291,73 

13019  13019,94 2,117 38,34 9966,77 18680,97 

↓  ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

 tY    tY


 
 100

t

t

Y


  100

t

t
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tYY
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tt YY
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Середньоабсолютна похибка прогнозу (MAPE) характеризує відносну 

точність прогнозу і визначається за такою формулою, %:  





n

t t

t

Yn
MAPE

1

.100
||1 

      (5.9) 

Якщо MAPE менше 10 %, то модель має високу точність прогнозів. У 

нашому прикладі МАРЕ = 
12

34,38
= 3,195 %. 

Наступний показник, що оцінює середню відсоткову похибку прогнозу 

(МРЕ): 





n

t t

t

Yn
MPE

1

.100
1 

    (5.10) 

Для побудованої моделі МРЕ = 2,117/12 = 0,176 % (вихідні дані для 

розрахунку взято з табл. 5.3, гр. 5), що значно менше 5 % – граничного 

значення. Отже, прогноз дає незміщену оцінку. 

Далі прогноз має супроводжуватися розрахунком двосторонніх границь, у 

яких з достатнім ступенем упевненості варто очікувати появи прогнозованого 

показника. Для визначення довірчого інтервалу треба знати стандартну похибку 

прогнозу
tY

S  , для розрахунку якої необхідно попередньо обчислити стандартну 

похибку рівняння Sr , 

 
,

2

1

1
1

2

2

2













 





n

t
t

n

n
SS rYt






    (5.11) 

де τ – період упередження; n – обсяг спостережень. 

Знаючи стандартну похибку, можна визначити довірчий інтервал з 

різними ймовірностями: для ймовірності 99,74 % довірчий інтервал дорівнює: 

;3






tYt SY 


 для 95,4 % ; 

;2






tYt SY 


 для 68,3 % .







tYt SY 
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Залишкова (випадкова) дисперсія, яку не можна пояснити впливом даного 

фактора t: 

 



n

t

tt YYV
1

2

2 .


     (5.12) 

Обчислимо ці дисперсії за допомогою табл. 5.3. 
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2 ;77,9966
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2
.97,18680  

Звідси    ;677,996
212

77,9966

2

22
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n

V
S  

.2,871477,996697,18680621

2

1  VVVS  

Тепер знайдемо критерій Фішера F:   

.74,8
677,996

2,8714
2

2

2

1 
S

S
F  

Згідно з даними таблиці значень F-критерію Фішера з рівнем значущості 

α = 0,05 (Додаток Г), для заданого рівня значущості α та кількості ступенів 

вільності k визначено граничні значення критерію Фішера Fα. Для розрахунку 

беремо α = 0,05, кількості ступенів вільності для більшої дисперсії (8414,2) 

дорівнює k1 = 1, для меншої  k2 = n – 2 = 12 – 2 = 10, Fα = 4,96.  

Оскільки F > Fα, то лінійну функцію можна застосовувати для 

характеристики зміни прибутку на даному підприємстві, тобто 

використовувати її як тренд. 

Прогнозування за допомогою тренда здійснюється так: замість t до 

рівняння підставляється потрібне його значення, наприклад t = 13, чи 14, або 

t = 15 і обчислюється значення функції (табл. 5.4, гр. 3).  

Якщо прогноз робити на 2018 р., тоді період упередження дорівнює τ і до 

рівняння треба підставити значення t = n + τ . 

Необхідно спрогнозувати рівень прибутку підприємства у січні 2018 р. 

Період упередження дорівнює 1, за нуль беремо останнє значення ряду.  



 32 

Таблиця 5.4 – Розрахунок прогнозів і довірчих інтервалів 
 

Період 

(місяць) 

t 

Фактичне 

значення 

прибутку, 

тис. грн 

Yt 

Прог-

нозне 

значення 

прибутку, 

тис. грн 

Ŷt 

Період 

уперед-

ження 

τ 

 












 




n

t
t

n

n 2

2

2

2

1

1
1



 

95 %-й довірчий 

інтервал, межа 

нижня 







tYt SY 


2

 

верхня 







tYt SY 


2

 

2017 р. 

Січень-1 1052 1042,73 -1    

Лютий-2 1029 1050,41 -2    

Березень-3 1068 1065,07 -3    

Квітень-4 1025 1065,74 -4    

Травень-5 1070 1073,41 -5    

Червень-6 1122 1081,08 -6    

Липень-7 1081 1088,75 -5    

Серпень-8 1103 1096,41 -4    

Вересень-9 1172 1104,08 -3    

Жовтень-10 1089 1111,75 -2    

Листопад-11 1101 1119,42 -1    

Грудень-12 1107 1127,09 0 1,1379 1062,9 1206,6 

2018 р. 

Січень-13 - 1134,78 1 1,1742 1060,61 1208,89 

Лютий-14 - 1142,45 2 1,215 1065,7 1219,14 

Березень-15 - 1150,13 3 1,260 1070,53 1229,65 

 

Тоді t дорівнює  12 + 1 =13, що і підставимо в рівняння тренда.  

Одержимо: 

Ŷt = 1035,1 + 7,668 * 13 = 1134,78 тис. грн. 

У лютому 2018 р. очікується рівень прибутку 1142,45 тис. грн. 

Для нашого прикладу з імовірністю 95 % для прогнозних значень 

визначимо довірчі інтервали.  

Для грудня 2017 р.  τ =0, а  Sr=31,57; 

;1379,1
143

2

112
0
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2










 


  

    ;92,351379,1*57,31
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S     .85,7193,35*22
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S   

Нижня межа для імовірності 95 % буде: 
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0
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Y S


  = 1134,75 – 71,85 = 1062,9 тис. грн. 

Верхня межа: 

0
0 2

t
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Y S


   = 1134,75 + 71,85 = 1206,6 тис. грн. 

Для січня 2018 р. 
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Нижня межа зміни прибутку для січня 2018 р. складе:  

1142,42 – 74,14 = 1069,28 тис. грн;  

верхня межа прибутку: 1142,42 + 74,14 = 1216,56 тис. грн. 

Отже, знаючи очікуваний діапазон зміни прибутку (від 1068,28 до 1216,56 

тис. грн) у прогнозованому періоді, підприємство, виходячи з конкретних умов 

виробництва і можливостей їх зміни, має розробити заходи, що забезпечують 

одержання визначеної суми прибутку. 

 

5.2 Застосування багатофакторного регресійного аналізу у 

моделюванні економічних процесів 

Функціонування українських підприємств визначається процесами 

становлення ринкових відносин та адаптацією до циклічних змін ринкових 

умов. Концепцією управління підприємством в умовах ринку є маркетинг, який 

являє собою системний підхід до управління, що передбачає, як аналіз ринкової 

ситуації, так і цілеспрямований вплив на неї. Одним з найважливіших завдань 

маркетингу на сучасному етапі розвитку економіки є розробка гнучкої стратегії 

функціонування підприємства. Підґрунтям такої маркетингової стратегії 

підприємства є формування прогнозу збуту продукції, заснованого на 

всебічному аналізі ринкових тенденцій. Питання аналізу та прогнозування 

збуту продукції підприємства набувають особливої гостроти в умовах 

нестабільного ринку через необхідність оцінювання та врахування впливу на 
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збут усього комплексу факторів, що його визначають. Тому для підвищення 

якості й своєчасності прийняття рішень щодо управління збутом продукції 

підприємства та його маркетингової діяльності необхідне застосування 

комплексу економіко-математичних методів і моделей. Ефективність 

функціонування підприємства в умовах нестабільного ринку обумовлюється 

якістю та гнучкістю його маркетингової діяльності. Із збільшенням складності 

та динамічності ринкового середовища, маркетингова стратегія підприємства 

має сприяти пристосуванню до швидкозмінних умов господарювання. Для 

моделювання гнучкої, адаптивної маркетингової стратегії підприємства 

необхідний комплексний аналіз динаміки збуту продукції та впливу на нього 

різноманітних факторів і випадкових дій. Ці вимоги вирішуються шляхом 

застосування механізму аналізу та прогнозування збуту продукції 

підприємства, заснованого на всебічному аналізі ринкової ситуації, що 

враховує специфіку вітчизняного ринку.  

Для підвищення ефективності функціонування підприємства 

використовується механізм аналізу та прогнозування збуту продукції, що 

включає у себе три основних етапи: аналіз виробничо-економічної діяльності 

підприємства; прогнозування збуту продукції підприємства; формування 

маркетингової стратегії підприємства.  

На першому етапі проводиться оцінювання економіко-виробничої та 

маркетингової діяльності підприємства на ринку, що дозволяє визначити коло 

завдань, які стоять перед підприємством, та напрями удосконалення 

маркетингової діяльності для досягнення найбільших обсягів продажу 

продукції. На другому етапі здійснюється прогнозування збуту продукції на 

підставі декомпозиції часового ряду продажів та аналізу впливу зовнішніх 

факторів на кількість збуту. На третьому етапі проводиться сегментація ринку 

збуту продукції, оцінювання привабливості визначених сегментів і формування 

маркетингової стратегії підприємства по сегментах і по ринку в цілому. 

Цей механізм дозволяє підвищити ефективність функціонування 

підприємства шляхом підвищення якості прийняття управлінських рішень 
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відносно виробництва та збуту продукції, оцінювання та вибору привабливого 

ринку збуту продукції, маркетингової стратегії підприємства. Одним із 

центральних етапів запропонованого механізму є етап прогнозування збуту 

продукції. Прогнозування збуту продукції підприємства здійснюється за 

допомогою двох економетричних моделей: моделі збуту на підставі аналізу 

часового ряду продажів та багатофакторної моделі залежності збуту від 

зовнішніх факторів. 

Часові ряди даних відображують вплив усього комплексу, як зовнішніх 

так і внутрішніх факторів, на величину продажів. Тому для оцінювання 

тенденцій, властивих процесам збуту продукції на ринку, і прогнозування збуту 

продукції на підставі аналізу часового ряду продажів використовується 

алгоритм, що включає у себе такі основні блоки: попередній аналіз часового 

ряду на наявність тренду; побудова адитивної моделі збуту; прогнозування 

обсягів збуту продукції. Моделювання обсягів збуту на підставі 

багатофакторної моделі збуту виконується відповідно до алгоритму, який 

включає у себе два основних блоки: побудова багатофакторної моделі 

залежності збуту від зовнішніх факторів і прогнозування обсягів збуту 

продукції. Побудова багатофакторної економетричної моделі збуту передбачає 

виконання таких процедур: 

– формування за допомогою методів експертного та кореляційного 

аналізу системи факторів, що обумовлюють динаміку обсягів продажів 

продукції на ринку; 

– виявлення найбільш значущих факторів на підставі аналізу залежності 

факторів між собою та обсягом збуту продукції шляхом розрахунку та аналізу 

кореляційної матриці, а також виключення мультиколінеарних факторів; 

– аналіз лагів у впливі факторіальних ознак на збут; 

– побудова рівняння регресії, що відображає залежність збуту продукції 

від виявлених найбільш значущих факторів; 

– оцінювання адекватності моделі. 

Прогнозування обсягів збуту продукції за багатофакторною моделлю 
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виконується шляхом виділення синхронних та асинхронних факторів і 

прогнозування факторіальних ознак на підставі комплексу моделей: 

експоненціального згладжування, змінної середньої, трендових моделей. Вибір 

прогнозного значення факторіальної ознаки здійснюється шляхом вибору 

найкращого прогнозу за критерієм мінімальності середньоквадратичної 

помилки. Кінцевим етапом механізму аналізу та прогнозування збуту продукції 

є моделювання маркетингової стратегії підприємства. Реальна маркетингова 

стратегія розглядається як складена з двох частин: запланованої стратегії та 

адаптивної реакції на зміну ситуації. Адаптивна реакція на зміну ситуації має 

передбачатися керівництвом підприємства для швидкого та якісного прийняття 

рішень під час коливань деяких маркетингових змінних. Для оцінювання 

можливих змін і структурних зрушень в обсягах збуту продукції, пропонується 

використовувати на підставі побудованої багатофакторної моделі збуту 

емпіричні коефіцієнти еластичності, що характеризують інтенсивність 

динаміки збуту з відхиленням на один відсоток фактору, що його визначає.  

Отже, для виявлення тенденцій динаміки обсягів реалізації продукції та 

факторів, які найбільше впливають на цей обсяг, потрібен статистичний аналіз 

економічних показників, що характеризують процес реалізації продукції на 

підприємстві.  

Статистичний аналіз спрямований на розв’язання таких завдань: 

– виявлення економічних факторів, що найбільше впливають на обсяг 

реалізованої продукції підприємства, а також характеру цього впливу; 

– побудову моделі множинної регресії цієї залежності виду: 

y =


n

i 1

bixi     (5.13) 

де у – залежна змінна; bi – коефіцієнт регресійної моделі; хi – фактори моделі, 

i= 1, … n; 

– виконання кількісного аналізу внеску кожного із факторів, що впливає 

на обсяги реалізації. Значення встановлених факторів і результуючого 

показника подані у табл. 5.5. 



Таблиця 5.5 – Початкові дані дослідження за 2012–2017 рр. 

 
П

ер
іо

д
 

Обсяг 

реалізації 

продукції 

підприємства, 

тис. грн 

Обсяг 

виробництва 

товарної 

продукції  

(у цінах 

відповідного 

року),  

тис. грн 

Залишки 

готової 

нереалізова-

ної 

продукції на 

складах,  

тис. грн 

Питома вага 

продукції, на 

яку були подані 

скарги та 

рекламації, у 

загальному 

обсязі 

реалізації, % 

Відсоток 

браку, % 

Витрати на просування 

товару, стимулювання 

попиту, підтримання 

іміджу, рекламу, 

соціальну 

відповідальність,  

тис. грн 

Рівень цін на 

одиницю 

основної 

продукції, 

тис. грн 

Витрати на 

гарантійне 

обслуговуван-

ня, сервіс, 

консультації і 

технічну 

підтримку,  

тис. грн 

2012 108853,40 121637,60 21075,40 0,40 0,05 1286,23 1075,19 3154,10 

2013 165392,90 145778,10 5125,40 0,15 0,04 1326,32 1806,73 3615,70 

2014 275632,70 275858,10 6742,00 0,11 0,03 1926,18 1891,58 4025,30 

2015 367271,00 380287,60 20459,00 0,30 0,07 2563,74 2341,81 4690,80 

2016 149322,90 153560,30 24498,00 0,24 0,08 1238,76 3304,26 1972,90 

2017 230290,30 234270,70 29743,00 0,12 0,05 1342,05 3126,50 2711,60 

 

 

 

 



Для дослідження прийнята така система кодування аналізованих 

факторів: 

Y – обсяг реалізації продукції підприємства, тис. грн (залежна змінна); 

Х1 – обсяг виробництва товарної продукції (у цінах відповідного року), 

тис. грн (пояснювальна змінна); 

Х2 – залишки готової нереалізованої продукції на складах, тис. грн. 

(пояснювальна змінна); 

Х3 – питома вага продукції, на яку були подані скарги та рекламації, у 

загальному обсязі реалізації, % (пояснювальна змінна); 

Х4 – відсоток браку у загальному обсязі продукції, % (пояснювальна 

змінна); 

Х5 – витрати на просування товару, стимулювання попиту, підтримання 

іміджу, рекламу, соціальну відповідальність, тис. грн (пояснювальна змінна); 

Х6 – рівень цін на одиницю основної продукції, тис. грн (пояснювальна 

змінна); 

Х7 – витрати на гарантійне обслуговування, сервіс, консультації і технічну 

підтримку, тис. грн (пояснювальна змінна). 

Вибираючи методи дослідження, необхідно орієнтуватися на вибір 

простих залежностей. При цьому в рівняння множинної лінійної регресії 

відбирають фактори, які є значущими та лінійно незалежними. Для здійснення 

аналізу побудуємо кореляційну матрицю, подану табл. 5.6, значення якої дають 

певну інформацію про істотність зв’язку між залежними змінними, а також 

залежними змінними й результуючим показником.  

Автоматизувати розрахунок коефіцієнтів парної кореляції можна за 

допомогою MS Excel: Сервіс → Аналіз данних → Корреляція.  

Перевіряємо мультиколінеарність за алгоритмом Фаррара–Глобера. Для 

цього розраховуємо визначник кореляційної матриці rxx за допомогою функції в 

Excel МОПРЕД: Визначник = 1,74957E-34. Значення дуже наближається до 

нуля, що означає наявність досить сильної мультиколінеарності.  
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Таблиця 5.6 – Коефіцієнти парної кореляції (кореляційна матриця) 

 
Фактори X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

X1 1 0,031559 -0,15139 0,094386 0,935115 0,205041 0,630718 

X2 0,031559 1 0,32467 0,651459 -0,15718 0,561181 -0,59065 

X3 -0,15139 0,32467 1 0,476102 0,073707 -0,41056 0,108175 

X4 0,094386 0,651459 0,476102 1 0,088639 0,569106 -0,29869 

X5 0,935115 -0,15718 0,073707 0,088639 1 -0,06504 0,825126 

X6 0,205041 0,561181 -0,41056 0,569106 -0,06504 1 -0,55057 

X7 0,630718 -0,59065 0,108175 -0,29869 0,825126 -0,55057 1 

 

Щоб позбавитися від мультиколінеарніості, необхідно поетапно 

виключати з моделі певні фактори і, будуючи кореляційну матрицю, вести 

спостереження за величиною її визначника. Досягнення максимальної величини 

показника означатиме мінімізацію впливу незалежних змінних одна на одну. 

Якщо значення парних коефіцієнтів кореляції не перевищує 0,8, 

мультиколінеарність у моделі відсутня. Шляхом підбору знаходимо 

найоптимальнішу комбінацію факторів впливу на досліджувану змінну, що 

відображено у табл. 5.7. 

Таблиця 5.7 – Відібрані значення факторів, що забезпечують необхідну 

точність і адекватність шуканої моделі 

Показник 

Обсяг 

реалізації 

продукції 

підприємства, 

тис. грн 

Обсяг 

виробництва 

товарної 

продукції (у 

цінах 

відповідного 

року), тис. грн 

Рівень цін на 

одиницю 

основної 

продукції,  

тис. грн 

Витрати на 

гарантійне 

обслуговування, 

сервіс, 

консультації і 

технічну 

підтримку,  

тис. грн 

Рік Y X1 X6 X7 

2012 108853,40 121637,60 1075,19 3154,10 

2013 165392,90 145778,10 1806,73 3615,70 

2014 275632,70 275858,10 1891,58 4025,30 

2015 367271,00 380287,60 2341,81 4690,80 

2016 149322,90 153560,30 3304,26 1972,90 

2017 230290,30 234270,70 3126,50 2711,60 
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Кореляційна матриця для цього випадку матиме наступний вигляд 

(табл. 5.8). 

 

Таблиця 5.8 – Кореляційна матриця для остаточного варіанта моделі 

 
Фактори X1 X6 X7 

X1 1 0,205043472 0,702782066 

X6 0,205043472 1 -0,49298596 

X7 0,702782066 -0,492985956 1 

 

Визначник матриці = 0,07894 – мультиколінеарність скоротилася до 

прийнятного рівня. Після використання функції MS Excel: Сервіс → Аналіз 

данних → Регресія, отримуємо таблицю, що містить дані, необхідні для 

побудови і оцінювання математичної моделі досліджуваної змінної (табл. 5.9). 

Доповнимо таблицю регресії табличним значенням t-розподілу Стьюдента, що 

розраховується за допомогою функції СТЬЮДРАСПОБР. Оскільки 

розрахункові значення t-критерію не перевищують табличне, наведене у 

додатку В, мультиколінеарність відсутня. Обґрунтування визначених 

показників аналізу моделі (табл. 5.9) наводимо нижче. 

Регресійна статистика 

Множинний R – коефіцієнт кореляції; 

R-квадрат – квадрат коефіцієнта кореляції (коефіцієнт детермінації), 

показує ступінь пояснення експериментальних даних моделлю. 

Коефіцієнт детермінації R2 указує на те, яка частка варіації поясненної 

змінної зумовлена варіацією змінної, що її пояснює ( 10 2  R ). Чим ближче R2 

до одиниці, тим краще регресія апроксимує емпіричні дані. Якщо ж R2 = 1, то 

між X і Y існує функціональна залежність, тоді як R2 = 0 свідчить про те, що 

пояснена змінна не залежить від вибраного набору змінних. 

Нормований R-квадрат має зміст «песимістичного прогнозу» R-

квадрата. Нормований (скоригований чи адаптований) коефіцієнт детермінації 

визначається так:  

  ,
1

1
11 22






kn

n
RRadj

    (5.14) 



Таблиця 5.5 

Таблиця 5.9 – Звіт регресійного аналізу в MS Excel 
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На відміну від R2 може зменшуватися з уведенням в модель нових 

змінних, що пояснюють, але не здійснюють істотного впливу на залежну 

змінну, тоді як R2 таких випадках збільшується. 

Стандартна похибка – середньоквадратичне відхилення моделі: 

2SS  ,      (5.15) 

Спостереження – кількість експериментальних точок (спостережень). 


 


n

t

t

kn

e
S

1

2

1 .      (5.16)  

Дисперсійний аналіз 

df – кількість ступенів свободи: на регресію, залишкова та загальна; 

SS – сума квадратів відхилень між експериментальними та розрахованими 

згідно з моделлю значеннями; 

Комірка С12 містить пояснену суму квадратів, зумовлену регресією. 

Комірка С13 містить залишкову суму квадратів, що пояснює відхилення 

від регресії. 

Метод найменших квадратів полягає у виборі такого набору коефіцієнтів 

серед усіх можливих, що забезпечує мінімальне значення SSoст. 

MS – дисперсія; 

F – F-статистика; 

Вибіркове значення F, що має розподіл Фішера, у комірці Е12 

застосовується для оцінювання значущості коефіцієнта детермінації R2. 

Значущість F – показує ймовірність можливості хибного висновку на 

підставі одержаних даних. 

F і значущість F дозволяють перевірити значущість рівняння регресії, 

тобто встановити відповідність результатів регресійної моделі емпіричним 

даним і достатність незалежних змінних, внесених до неї, для опису залежної 

змінної. 

За емпіричним значенням статистики F перевіряється гіпотеза рівності 

нулю всіх коефіцієнтів моделі одночасно. Значущість F – це теоретична 
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імовірність того, що під час виконання цієї гіпотези F-статистика більша за 

емпіричне значення F. 

Рівняння регресії значуще на рівні α, якщо F > Fc, де Fc – табличне 

значення F-критерію Фішера Fc  = F(α, k. n – k – 1). 

На рівні значущості α = 0,05 гіпотеза Но: β1 = β2 = … = βk = 0 

відкидається, якщо значущість F < 0,05, і приймається, якщо значущість 

05,0F . 

Результати регресійного аналізу 

Y-пересічення – вільний член рівняння регресії (у цьому випадку – b); 

X1 – член регресійної моделі. Кількість рядків відповідає кількості 

функцій у моделі регресії; 

Коефіцієнти – коефіцієнти за відповідних членів регресійного рівняння; 

Стандартна похибка – середньоквадратична похибка під час визначення 

значення відповідного коефіцієнта регресійного рівняння; 

t-статистика – t-статистика, показує значимість цього коефіцієнта; 

P-значення – імовірність можливості хибного висновку на підставі 

одержаних даних; 

P-значення – імовірність, що дозволяє визначити значущість коефіцієнтів 

регресії άi. 

Порівнюючи  P-значення  з  рівнем  значущості  α = 0,05  маємо:  якщо   

P-значення більше або дорівнює α, то коефіцієнт αi незначущий, через те 

гіпотеза Но : αi = 0 приймається. 

Нижні 95 %, Верхні 95 % – межі довірчого інтервалу для значення 

коефіцієнта (параметра αi) з рівнем достовірності 95 %. 

Отже, рівняння множинної регресії має вигляд: 

Y = 8959,539+ 0,823 X1 – 1,156 X6 +10,503 X7,   (5.17) 

тобто отримуємо рівняння математичної моделі. 

Розраховані значення наведені у табл. 5.10. 
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Таблиця 5.10 – Розрахунок значень Y за отриманою моделлю і даних для 

визначення точності моделі 

Показник 

Обсяг реалізації 

продукції фактичний, 

тис. грн 

Обсяг реалізації 

продукції, 

розрахований за 

допомогою моделі,  

тис. грн 

abs ((Yстат.-

Yрозр.)/Yстат.) 

Рік Y статист. Y розрах. 

2012 108853,4202 140914,9423 0,2945 

2013 165392,9412 164777,6594 0,0037 

2014 275632,7152 275998,0982 0,0013 

2015 367271,0538 368381,2447 0,0030 

2016 149322,9416 152194,2563 0,0192 

2017 230290,3321 226558,6125 0,0162 

Усього 1296763,2703 1328824,7412 0,3380 

Середні 

значення 
216127,2525   

 

Перевіримо точність моделі за середньою відносною похибкою 

апроксимації за формулою: 
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Eвідн., % = 5,63 < 15 %, що свідчить про високу точність моделі. 

Визначимо коефіцієнт еластичності, що показує, на скільки відсотків 

зміниться значення результативної ознаки (Y) зі зміною певного фактора на 1 % 

при фіксованому (середньому) значенні інших факторів і розраховується за 

формулою: 
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                                             (5.19) 

Ei1 = 0,831979; Ei6 = -0,012078; Ei7 = 0,163368. 

Інтерпретація коефіцієнтів моделі. 

З нульовими значеннями всіх факторів впливу обсяг реалізації продукції 

дорівнюватиме β0 = 8959,54. 

Оскільки P-значення цього коефіцієнта дорівнює 0,912, то він незначуще 

відрізняється від нуля. 
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Те, що коефіцієнт β1 = 0,823, означає, що зі збільшенням обсягу випуску 

товарної продукції на 1 тис. грн. реалізація зростає на 823 грн. Ця залежність не 

є економічно обґрунтованою, оскільки на практиці у ринковій економіці збут 

продукції відбувається відповідно до портфелю попередніх замовлень, а не 

власних, зумовлених ресурсним забезпеченням, планів підприємства на 

виробництво, і лише незначна частина продукції може реалізовуватися 

внаслідок незапланованих продажів. Знайдений коефіцієнт означає, що 

планування виробництва і реалізації налагоджено недостатньо і на підприємстві 

відбувається перевиробництво продукції, не реалізованої протягом поточного 

року; додаткові поточні замовлення не здатні перекрити надлишок. Особливо 

відчутно перевиробництво виявилося в умовах кризи, коли переважна 

більшість замовлень були скасовані і продукція не відвантажувалася. Іншим 

фактом, що може пояснити цю ситуацію, є тривалий виробничий цикл і досить 

трудомістке транспортування виготовленої продукції, а також порушення умов 

розрахунків (невчасна оплата за договором). 

Значення коефіцієнта β2 = -1,156, означає, що збільшення середньої ціни 

на основні види продукції підприємства на 1000 грн. призводить до зменшення 

обсягів реалізації на 1156 тис. грн.  

Значне підняття цін, спричинене кризою, призвело до ще більшого 

падіння реалізації, ніж це було викликано спадом в економіці. На сьогодні ціни 

тримаються на досягнутому рівні, що створює передумови до поступового 

збільшення реалізації, підкріпленого стабілізацією економіки. 

Коефіцієнт β3 в отриманій моделі дорівнює 10,503, що в свою чергу також 

означає позитивний вплив фактору на результуючий показник, який, між 

іншим, є найбільш значущим у створеній моделі. Із збільшенням витрат на 

гарантійне обслуговування, сервіс, консультації і технічну підтримку на 

1000 грн; обсяг реалізації продукції підприємства в середньому зростає на 

10503 тис. грн. 

Отже, слід відмітити високу ефективність заходів з обслуговування 

споживачів, ремонтів і консультаційної підтримки, що проводяться на 
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підприємстві. Тому можна запропонувати збільшити бюджет на подібні заходи, 

скорочуючи тим самим обсяги нереалізованої продукції та створюючи імідж 

надійного партнера, що продає якісну продукцію і надає широкий спектр 

послуг  з подальшого її обслуговування. 

Аналіз P-значень показує, що всі коефіцієнти значущі. 

Використовуючи створену модель і застосовуючи прогнозні та попередні 

значення факторних показників на 2018 р. (табл. 5.11), можна спрогнозувати 

такий показник обсягу реалізації продукції: 

Y = 8959,539 + 0,823*282400 – 1,156*3033,203 + 10,503*3005,4 = 

269348,127 тис. грн. 

 

Таблиця 5.11 – Значення факторних показників, необхідні для визначення 

прогнозного значення обсягів реалізації продукції на 2018 р. 

Показник 

Прогнозований 

підприємством 

обсяг реалізації 

продукції,  

тис. грн 

Обсяг випуску 

товарної 

продукції (у 

діючих цінах 

відповідного 

року),  

тис. грн 

Рівень ціни на 

одиницю 

основної 

продукції,  

тис. грн. 

Витрати на 

гарантійне 

обслуговування, 

сервіс, 

консультації і 

технічну 

підтримку,  

тис. грн 

Рік Y X1 X6 X7 

2018 295000 282400 3033,203 3005,40 

 

 

На етапі виходу з кризи найбільш прагматичною точкою зору буде 

вважати, що попит на продукцію підприємства знаходиться в процесі 

стабілізації і незначного переходу до зростання. Невірний розрахунок обсягів 

реалізації і відповідно надходжень фінансових коштів може негативно 

вплинути на фінансовий стан підприємства. 

Слід підкреслити головні ризиковані моменти, здатні перешкодити 

досягненню прибутковості і торгівельного успіху підприємства. Тому 

необхідно ретельно зважити і проаналізувати всі фактори, що можуть завадити 
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досягненню визначених обсягів реалізації, і обмежитися реалістичними 

показниками у прогнозі. Ризикованими ситуаціями, які виникають 

підприємством, галуззю через зовнішні причини, можуть стати: ефект від 

скорочення обсягу продажів; затримка з досягненням запланованого рівня 

продуктивності та ін. Також ураховують такі види убезпечення діяльності 

підприємства, як спеціальні види страхування, що охоплюють кредитний ризик. 

Отже, необхідно застосовувати ефективні заходи щодо подальшого 

підвищення обсягів реалізації продукції підприємства як у поточному періоді, 

так і на перспективу.  

 

5.3 Оптимізація сіткової моделі у ТОВ «Райдуга» 

 

Сіткові методи планування і управління засновані на теорії графів. Галузь 

застосування теорії графів відноситься до детермінованих процесів. Граф – це 

сукупність елементів, над якими відбуваються дії, що переводять ці елементи з 

одного стану в інший. Граф може бути зображений стрілковою діаграмою. 

Елементи графа позначають кружками, що є вершинами графа, а дії над ними – 

стрілками, це дуги графа. Вершина, що має тільки вихідні дуги, – початок 

графа, що має тільки вхідні дуги – кінець. Дуги, що мають спільну вершину, 

називаються суміжними. 

Граф, використовуваний як графічне зображення складного виробничого 

процесу, уважається сітковим графіком. У сітковому графіку вершини 

позначають події, а дуги – зв’язок між подіями. Вершини мають упорядковану 

нумерацію, а над дугами надписують тривалості процесів, що вони 

відображають.  

Подія – це момент завершення одного чи декількох процесів (миттєва в 

часі точка – результат виконання тих чи інших робіт), наприклад: машина 

зібрана, креслення готове, інструмент виготовлений, розроблені технічні 

процеси. Такого поняття немає в лінійних графіках, оскільки позиції стрічкових 

графіків не виражають певних результатів. Подія вважається завершеною після 
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завершення самого тривалого з попередніх процесів. Події в сітковій моделі 

зображують кружечками, квадратом чи іншою геометричною фігурою. У події 

немає тривалості, а є тільки термін здійснення.  

Робота – це кінцевий процес, що зв’язує між собою події чи переводить 

одну подію в іншу. Поняття «робота» використовується в широкому значенні і 

може мати такі значення: «дійсна робота», «фіктивна робота», «очікування». 

Дійсними є роботи, що вимагають витрат часу та ресурсів.  

Тривалість роботи позначають tij, де i – номер події, з якого виходить 

робота; j – номер події, яким закінчується робота. Наприклад, робота 0-1 має 

тривалість п’ять днів:  t 0,1 = 5. 

Фіктивні роботи (залежності) зображають логічні зв’язки між роботами 

та не вимагають витрати часу й ресурсів. На сіткових графіках їх показують 

штриховими лініями.  

Очікування – це робота, що вимагає витрат часу, а не ресурсів. 

Прикладом можуть бути процеси твердіння бетону, сушіння пофарбованих 

поверхонь, охолодження. 

Для побудови сіткового графіка складають докладний перелік необхідних 

робіт і відповідних їм результатів. Залежно від конкретних умов перелік може 

бути деталізований більшою чи меншою мірою, але так, щоб тривалості роботи 

були порівняні за розміром. Спочатку будують мережну схему розробки, чи 

каркасну модель, яку можна скласти з початку або з кінця. Мережу можна 

починати будувати ліворуч, зверху чи знизу (як зручно виконавцеві), але 

потрібно прагнути до простоти зображення: менше перетинань, повернень, 

звивистих ліній. Мережа має відображати хід виробничого процесу і 

будуватися без масштабу часу. Для побудови мережі необхідний перелік 

операцій і послідовність їхнього виконання. Для повноти охоплення об’єкта 

можна побудувати мережу в зворотному порядку та порівняти результати, що 

дозволить виявити помилки й усунути їх. 

Після складання мережі необхідно її перевірити: чи немає коротко 

замкнутих циклів, помилок. Для деталізації мережі потрібно пам’ятати, що не 
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повинно бути операцій, тривалість яких менша, ніж інтервал між контрольними 

датами. Хід таких операцій засобами сіткового планування важко перевірити. 

Мережі зазвичай складають для візуального спостереження і розрахунку; у 

останньому випадку потрібні тільки коди і тимчасові оцінки. Для візуальних 

спостережень потрібно більше даних. На складання мережі з 500–600 подій 

(робіт зазвичай буває в два рази більше) втрачається приблизно тиждень, а на 

мережу в 2–3 тис. подій – у середньому 2–3 тижні. 

При створенні складних об’єктів і систем сіткові графіки розробляють 

зазвичай уроздріб, а потім часткові сіткові графіки зшивають у єдиний графік. 

Ці роботи за характером мають різний час виконання, терміни початку і 

закінчення неоднакові. Моментом здійснення події вважається момент, до 

якого закінчуються усі вхідні в нього роботи, і може бути почата будь-яка 

вихідна. Особливими подіями в мережі є вихідна (у неї не входить жодна 

робота) і завершальна (з неї не виходить жодна робота). Вихідна подія означає 

факт початку роботи, завершальна – факт досягнення мети дослідження. 

Для розробки мережної моделі необхідно дотримуватися ряду правил.  

1. У мережі не повинно бути (окрім вихідної) хвостових подій, тобто 

подій, у які не входить жодна робота. 

2. Не повинно бути (окрім завершальних) тупикових подій, тобто подій, з 

яких не виходить жодна робота. Наявність хвостових і тупикових подій може 

бути наслідком технічної помилки. Так, тупикова подія може з’явитися в 

результаті того, що визначена робота нікому не потрібна чи, навпаки, не 

виявлена необхідність визначеної роботи. У таких випадках ретельне вивчення 

взаємозв’язків подій і робіт дозволить виправити помилку. Поява хвостової 

події може бути результатом того, що попередні роботи взагалі не передбачені. 

Знайшовши такі події, необхідно визначити попередні роботи і включити їх у 

мережу. 

3. У мережі не повинно бути коротко замкнутих контурів, тобто 

замкнутих шляхів, що з’єднують подію з ним же самим. 
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4. Кожна пара суміжних подій має бути пов’язана тільки однією роботою. 

Це істотна умова для зображення рівнобіжних робіт. Наприклад, дві роботи 

починаються і закінчуються тією ж самою подією. Якщо не врахувати цю 

умову для побудови сіткового графіка, то дві роботи будуть мати те саме 

позначення. Для усунення цього потрібно пам’ятати, що рівнобіжні роботи 

зображуються на сітковому графіку за допомогою фіктивних. 

5. Якщо які-небудь роботи можуть бути початі до повного закінчення  

попередньої роботи, то вона може бути зображена як ряд послідовно виконаних 

робіт, кожна з яких завершується визначеною подією (вихідна подія може 

складатися з ряду додаткових подій). 

6. Сітковий графік будується без масштабу часу. Потрібно прагнути до 

мінімального перетинання робіт. Спочатку будують мережну схему, у якій за 

допомогою стрілок і кружків зображають послідовність і взаємозв’язок робіт.  

Під час зображення роботи на графіку не потрібно поспішати завершити 

її подію, тому що часто буває невідомо, якою саме подією вона буде завершена. 

Після того як побудована мережна схема, тобто зображена вся послідовність 

робіт, роблять нумерацію подій і проставляють тривалість робіт. 

Правильною вважається така нумерація, за якої номер кожної наступної 

події більший за номер будь-якої попередньої. Одним зі способів нумерації 

подій є метод викреслювання дуг, що полягає в тому що вихідній події 

присвоюють номер 0, або 1, або який-небудь конкретний номер.  

Потім викреслюють усі вихідні з нього дуги. Після цього кілька подій 

виявляться без вхідних дуг. Назвемо ці події подіями першого рангу та 

присвоїмо їм номери в порядку черговості: 1, 2, 3, ... k. Потім викреслюють усі 

дуги, що виходять з подій першого рангу. З’являється нова група подій, що не 

має вхідних дуг. Назвемо їх подіями другого рангу та присвоїмо їм у 

довільному порядку номери від k + 1 і далі. Цей процес продовжують доти, 

поки не будуть викреслені всі дуги та пронумеровані всі події сіткового 

графіка. Як бачимо, ранг події показує максимальну кількість робіт у шляху, що 

з’єднують початкову подію з даним. Після нумерації подій кожна робота 
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одержує своє цифрове позначення з двох чисел, перше з яких – номер 

попередньої (i), а друге (j) – наступної за роботою події, причому номер j 

завжди більший за номер i (рис. 5.2): 

 

tij   
 

 

Рисунок 5.2 – Схема графу роботи 

 

Варто врахувати, що сама по собі мережна модель, яка відображає склад і 

взаємозв’язки робіт, ще не може слугувати засобом керування розробками. Для 

того, щоб оцінити стан розробки в цілому і прийняти обґрунтовані рішення 

щодо керування ходом її виконання, необхідно розташовувати кількісні оцінки 

елементів мережі. Розглянемо основні показники сіткових графіків за умови, 

що для кожної роботи (і, j) мережі задано час її виконання. Важливо пам’ятати, 

що шляхом у графі є будь-яка послідовність дуг (робіт), у якій кінцева вершина 

кожної попередньої дуги збігається з початковою вершиною наступної дуги. 

У сіткових графіках розрізняють серед інших такі види шляхів: повний 

шлях; шлях, що передує події; шлях, що випливає за подією.  

Повний шлях – це шлях, початкова вершина якого збігається з вихідною 

подією, а кінцева – із завершальною подією. Шлях, що передує події, – це шлях 

від вихідної події до даного. Шлях, що випливає за даною подією, – це шлях від 

даної події до завершальних. Як правило, кожен граф має кілька повних шляхів, 

а кожна подія може мати трохи попередніх і кілька наступних шляхів. Поняття 

шляху має важливе значення, тому що воно використовується для розрахунку 

параметрів мережі.  

Якщо відомо тривалість кожної роботи, то для будь-якого шляху можуть 

бути обчислені його довжина або тривалість, рівна сумі тривалості його робіт. 

Повний шлях, що має найбільшу тривалість, є критичним. Роботи і події, що 

належать критичному шляхові, також критичні. Оскільки всі роботи, що лежать 

на критичному шляху, мають бути виконані, то тривалість критичного шляху 

i j 
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визначає загальну тривалість виконання проекту в цілому. Отже, щоб 

скоротити терміни виконання проекту чи розробки, необхідно скоротити 

терміни виконань робіт, що лежать на критичному шляху. Для будь-якої події 

мережі можна розрахувати найбільш ранній термін здійснення події Тj
p – із 

можливих і найбільш пізній Тj
n із припустимих термінів здійснення (чи для 

стислості: ранній і пізній терміни здійснення події). 

Будь-яка подія вважається завершеною, якщо виконані усі вхідні в неї 

роботи, а ті, у свою чергу, є результатом виконання якихось попередніх робіт. 

Отже, ранній термін здійснення події дорівнює тривалості найдовшого шляху з 

усіх попередніх йому шляхів, тобто це максимальний шлях, що веде від 

початкової до даної події: 



















ij
t

p
i

T
ij

p
j

Т max .      (5.20) 

Якщо задано термін виконання розробки, то будь-яка подія має наступити 

в такий момент, щоб залишилося досить часу для виконання усіх робіт, що 

випливають за ним. 

Тому пізній термін здійснення події дорівнює різниці між часом, 

відведеним на виконання всієї розробки, і тривалістю найдовшого з усіх 

наступних шляхів: 

об
j

Tn
j

T  ,       (5.21) 

де Тоб
j – ранній термін здійснення події під час зворотного рахунку, або 

максимальний шлях від даної події до кінцевого. 

Різниця між пізнім і раннім термінами здійснення складає резерв часу цієї 

події: 

p
j

Tn
j

T
j

R  .      (5.22) 

Резерв часу показує, на який гранично допустимий термін може 

затриматися його здійснення без зміни термінів закінчення завершальної події. 

У подій, що лежать на критичному шляху, ранні та пізні терміни здійснення 

збігаються і резерв часу дорівнює нулю. 
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Розрахунок тимчасових характеристик подій можна робити як 

табличним, так і матричним способами. Матриця являє собою таблицю, у якій 

кількість стовпців дорівнює кількості рядків, або кількості подій плюс три. 

Розрахунки тимчасових характеристик подій розглянемо для процесу складання 

машини у ТОВ «Райдуга», сітковий графік якого зображено на рис. 5.3 (у 

чисельнику – тривалість складання машини, у знаменнику – чисельність 

працівників).  

 

 

                                5/4                                          0/0 

 

                                                  7/3 

 

                               4/2                                              3/4              6/5 

 

 

Рисунок 5.3 – Сітковий графік складання машини 

 

Матриця для розрахунку тимчасових характеристик подій наведена в 

табл. 5.12. 

Таблиця 5.12 – Розрахунок тимчасових характеристик подій 
 

Tp t      j 0 1 2 3 4 Tоб 

0 0  5 7 4  16 

5 1   0   9 

7 2    3  9 

10 3     6 6 

16 4      0 

обTnT   0 7 7 10 16  

p
TnTR   0 2 0 0 0  

0 

1 

3 

2 

4 
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У лівому стовпці табл. 5.12 містяться значення ранніх термінів 

здійснення подій Тр, номери яких наведені в наступному стовпці i. У 

останньому стовпці праворуч зазначений ранній термін здійснення зі зворотним 

рахунком для тих же подій, коли розрахунок іде від кінцевої події до 

початкового. Унизу містяться пізні терміни здійснення подій Тn і резерви часу 

подій, номери яких розташовані у верхньому рядку j. 

Кожна робота має номер, що обумовлює її місце на сітковому графіку. 

Наприклад, номер 0-1 означає, що ця робота знаходиться між нульовою і 

першою подіями, а в матриці тривалість цієї роботи t0,1 = 5 буде записана в 

клітці на перетинанні рядка i = 0 і стовпця j = 1. Оскільки в кожної роботи 

перший номер менше другого, то тривалості усіх робіт будуть поміщені у 

верхній частині таблиці, тобто над діагоналлю, що виходить шляхом 

перетинання клітинок з однаковими індексами i і j.  

У табл. 5.12 має бути заповнено стільки клітинок, скільки робіт зазначено 

в сітковому графіку з урахуванням фіктивних. Ранній термін здійснення подій 

Tp визначається у такий спосіб. Для нульової події ранній термін 

установлюється рівним нулеві (Тp = 0). Потім визначається ранній термін 

здійснення першої події. Для цього проводиться лінія від i = 1 до діагоналі, 

паралельно рядкам і від точки перетину з нею зверху до першої заповненої 

клітинки. Виявилося, що це клітинка на перетині рядка i = 0 і стовпця j = 1, де 

поміщена тривалість роботи 0-1, рівна 5. 

Робота 0-1 пов’язує першу подію з нульовим терміном, здійснення якого 

знаходиться в крайньому стовпці ліворуч і Tp
0 = 0. Звідси ранній термін 

завершення події 1 дорівнює 5 (0 + 5 = 5), записуємо його ліворуч від t = 1.  

До події 2 підходить дві роботи, тому необхідно з двох шляхів вибрати 

один максимальний, і це буде ранній термін здійснення події 2. Проводимо 

лінію від i = 2 по діагоналі та вгору до стовпця з j = 2, де є дві заповнені 

клітинки. Це означає, що подія 2 – результат завершення двох робіт: 0-2 і 1-2, 

Перший шлях проходить через роботи 0-1 і дорівнює 7 (0 + 7 = 7), а другий 

шлях – 5 (5 + 0 = 5), приймаємо Тр
2 = 7. 
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В останньому рядку стовпця Тр знаходиться ранній термін здійснення 

останньої події 4, це тривалість критичного шляху t = 16. 

Розрахунок ранніх термінів здійснення події, але зі зворотним терміном, 

робиться аналогічно, тільки рахунок ведеться від останньої події. Так, 

приймаємо, що ранній термін здійснення події 4 дорівнює нулю (Т4
об = 0). 

Потім визначаємо ранній термін здійснення події 3, вона дорівнює 6 (0 + 6). 

Якщо до події ведуть кілька шляхів, то в рядку буде заповнено кілька клітинок і 

з усіх шляхів потрібно вибрати максимальний. Так, до події 0 підходять три 

роботи з різними шляхами (10, 16, 14); приймаємо, що ранній термін здійснення 

нульової події зі зворотним рахунком Т6
об =16. Варто пам’ятати, що, знаючи 

терміни здійснення всіх подій, можна визначити для будь-якої роботи її ранній 

tpн
ij і пізній tпн

ij терміни початку, ранній tрок
ij і пізній tпок

ij терміни закінчення.  

Очевидно, ранній термін початку роботи дорівнює ранньому терміну 

здійснення її початкової події tpн
ij = Тр

і , пізній термін закінчення роботи 

дорівнює пізньому термінові здійснення кінцевої події tпок
ij = Тн

j. Пізній термін 

початку роботи (граничний) дорівнює пізньому (граничному) терміну її 

закінчення (пізньому терміну здійснення її кінцевої події) мінус тривалість 

роботи: 

ij
tn

j
T

ij
tпок

ij
tпн

ij
t  .     (5.23) 

Ранній термін закінчення роботи дорівнює ранньому термінові початку 

роботи чи ранньому термінові здійснення її початкової події плюс її тривалість: 

ij
tр

i
T

ij
tрн

ij
tрок

ij
t  .    (5.24) 

Отже, терміни початку і закінчення робіт можуть знаходитися в межах 

між Тр
і і Тн

j. Робота, як і подія, може мати деякий резерв часу. Розрізняють 

чотири види резервів часу робіт: повний Rпол
ij, вільний Rсв

ij, пізній Rп
ij і 

незалежний Rнез
ij .  

Повний резерв часу роботи Rпол
ij являє собою інтервал часу між 

найпізнішим і раннім термінами закінчення робіт: 
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p
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R  .     (5.25) 

Повний резерв часу показує, у яких межах можна пересунути початок 

роботи (або наскільки можна розтягти її тривалість з раннім початком), не 

змінюючи при цьому терміну виконання всієї розробки. Дійсно, робота i-j не 

може бути почата раніше моменту Тp
i, обумовленого максимальною тривалістю 

всіх попередніх робіт.  

З іншого боку, щоб не порушився термін завершення всієї розробки, її не 

можна починати пізніше моменту Тн
j – tij. Повний резерв часу роботи є 

резервом часу найбільшого за тривалістю шляху, що проходить через цю 

роботу, й однаковий для всіх робіт ланцюжка. Тому використання повного 

резерву часу повністю на одній з робіт анулює повні резерви часу всіх інших 

робіт, що лежать на цьому шляху. 

Для робіт, що лежать на критичному шляху, як повний резерв, так і інші 

резерви дорівнюють нулю. 

Наступний важливий резерв часу робіт – вільний резерв Rсв
ij. 

Якщо попередня подія здійснилася в найбільш ранній досяжний термін, 

то і наступна подія також повинна відбутися у свій найбільш ранній термін. 

Резерв часу для роботи: 
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Отже, вільний резерв часу – це запас часу, на який можна збільшити 

тривалість окремої роботи чи відкласти її початок, якщо початкова і кінцева 

події цієї роботи здійснюються у свої ранні терміни. 

Незалежний резерв часу Rнез
ij – це запас часу, який можна використати 

для виконання цієї роботи, якщо її початкова подія відбувається у свій 

найпізніший термін, а кінцева подія має відбутися у свій ранній термін:  
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i
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ij
R  .     (5.27) 

Цей резерв існує не в кожній роботі. Може статися, що інтервал часу між 

пізнім терміном здійснення початкової події і раннім терміном кінцевої події 
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цієї роботи дорівнює або менше тривалості роботи. Для таких робіт Rнез
ij може 

бути негативним. 

Пізній резерв часу Rп
ij – це запас часу, яким можна оперувати в 

припущенні, що кінцева і початкова події роботи здійснюються у найпізніші 

терміни: 
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ij
R  .    (5.28) 

Пізній резерв часу показує, наскільки можна відкласти початок 

виконання роботи чи збільшити її тривалість, щоб не зірвати припустимий 

строк настання кінцевої події, якщо початкова подія відбулася у свій пізній 

термін. Розрахунок тимчасових характеристик робіт зручно здійснювати в 

табл. 5.13. 

 

Таблиця 5.13 – Розрахунок тимчасових характеристик робіт 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0-1 5 0 5 7 2 5 0 2 0 2 0 

0-2 7 0 7 7 0 7 0 0 0 0 0 

0-3 4 0 4 10 6 10 0 6 6 6 6 

1-2 0 5 5 7 7 7 7 2 2 0 0 

2-3 3 7 10 10 7 10 7 0 0 0 0 

3-4 6 10 16 10 10 10 10 0 0 0 0 
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Розрахунок названих показників сіткового графіка у великих мережах 

(понад 500 подій) роблять, як правило, за допомогою комп’ютерних програм. 

Для мереж менших розмірів використовують графічні і табличні методи 

розрахунків. 

Розрахунки в табл. 5.13 роблять у такий спосіб. Насамперед слід звернути 

увагу на нумерацію робіт: перший індекс – це номер попередньої події і, другий 

j номер наступної події. У формулах унизу вказують індекс і чи j. Значення 

індексів наводять у табл. 5.13 (гр. 1), ранні й пізні терміни здійснення подій – у 

табл. 5.12. 

Наприклад, необхідно визначити ранній початок роботи 0-1. Для цієї 

роботи попередня подія 0, тому і = 0, наступна подія j = 1. Для визначення 

раннього початку роботи потрібно знати ранній термін здійснення попередньої 

події j = 0 (табл. 5.13, гр. 1), що виявився рівним Tp
0 = 0. Це і буде раннім 

початком роботи 0-1. 

Інший приклад: робота 2-3. Для цієї роботи попередня подія має номер і = 

2, наступна j = 3. За допомогою  табл. 5.13 (гр. 1) знаходимо, що ранній початок 

роботи 2-3 дорівнює  Tp
2 = 7.  

Розрахунок пізнього закінчення роботи Тn
j виконують аналогічно. Для 

цього розглядаються рядок Тn  і другий індекс роботи j. За табл. 5.13 для j 

вибираємо Tn
j . Для тієї ж роботи 0-1 номер наступної події j = 1. З табл. 5.13 

(рядок Тn) випливає, що Тn
1 = 7. Для роботи 2-3 номер наступної події j = 3, і 

тоді пізній термін здійснення цієї події буде становити Tn
3 = 10. 

Тепер зробимо розрахунок ранніх термінів здійснення для наступних 

подій Tp
j. Для індексу j з табл. 5.13 (графа Тp ) вибираємо відповідну величину. 

Наприклад, для роботи 0-1 індекс j = 1, тоді Tp
1 = 5. Для роботи 2-3 індекс j = 3 і 

тоді Tp
3 = 10. 

Розрахунок пізніх термінів здійснення подій роблять аналогічно: для 

роботи 0-1 індекс i = 0 і тоді Tn
0 = 0. Для роботи 2-3 індекс i = 2 і тоді Тn

2 = 7. 

Найбільш поширеними системами сіткового планування є ті, у яких 

об’єктом планування і контролю є терміни виконання робіт. Оптимізація в 
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таких системах зводиться до скорочення тривалості критичного шляху, що 

здійснюється за рахунок резервів часу, виявлених під час аналізу мережі, і 

проводиться доти, поки його тривалість не збіжиться із заданим терміном. 

Досить часто здійснюється перепланування у два прийоми. Насамперед, 

за рахунок перегляду складу, взаємозв’язку чи послідовності робіт проводиться 

зміна топології мережі. Так, наприклад, доцільно перейти від рівнобіжного 

виконання робіт, що не лежать на критичному шляху і великих резервах, що 

мають час, до послідовного. Якщо такий перехід допускається технологією, то 

ресурси, що звільнилися, можна використовувати для прискорення виконання 

критичних робіт. Іноді з більш детальним поділом критичних робіт можна 

наблизити термін їхнього завершення за рахунок більш раннього початку 

окремих етапів. 

Другий етап – це перегляд тимчасових оцінок робіт. Оцінки тривалості 

робіт можуть змінюватися в таких випадках: зі значною зміною умов 

виконання робіт за рахунок збільшення чисельності працівників, закріплених за 

окремими виконавцями; зміною вимог, запропонованих до роботи, чи зміною 

трудомісткості робіт у результаті їхньої механізації або зміні складу; у випадку 

зменшення організації робіт, зі зміною технології робіт; з переміщенням 

ресурсів з некритичних робіт на критичні; перекиданням виконавців з 

некритичних шляхів на критичні; скороченням обсягу робіт.  

Варто зауважити, що довільна зміна оцінок, не обґрунтована 

організаційно-технічними заходами, не може спричинити реальної зміни 

термінів виконання проекту. 

Найчастіше враховують тільки час виконання робіт і при цьому 

передбачається, що інші ресурси практично необмежені, що часто не відповідає 

дійсності. Облік ресурсів обумовлює одне із завдань оптимізації: 

1) за обмежених ресурсів розподілити їх так, щоб при цьому мінімізувати 

час виконання розробки; 

2) із заданим етапом виконання розробки враховувати рівномірність 

споживання ресурсів. 
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На сьогодні не існує точних методів розв’язання цих завдань. Водночас 

друге завдання має ряд модифікацій залежно від способу оцінювання 

рівномірності. 

Розглянемо оптимізацію за часом розподілу обмежених ресурсів. Для 

цього необхідно, насамперед, скласти лінійну діаграму виконання робіт. У 

діаграмі кожну роботу позначають горизонтальним відрізком, довжина якого 

дорівнює часу виконання цієї роботи у відповідному масштабі, а початок 

кожної роботи збігається з раннім терміном настання події Тp
i. 

Під лінійним графіком у тому ж масштабі будують діаграму потреби в 

робочій силі, у якій по осі абсцис відкладають довжину критичного шляху, по 

осі ординат – чисельність працівників на кожний день роботи. 

Необхідно використати побудовані лінійний графік виконання робіт з 

ранніх термінів і вільних резервів та діаграму потреби в робочій силі. У перші 

чотири дні розробки виконуються паралельно три роботи (0-1, 0-2, 0-3), а 

чисельність працівників у ці дні залишається незмінною (9 осіб). Потім в один 

день виконуються дві роботи (1-2 і 0-2), чисельність працівників змінюється (7 

осіб). Згідно з графіком, потреба в працівниках у дні розробки різна. Найбільше 

всього працівників було в перші чотири дні – 9 осіб, а з п’ятого по сьомий дні – 

тільки три. Щоб забезпечити рівномірне завантаження працівників по днях, 

можна скористатися вільним резервом робіт. Так, наприклад, роботу 0-3 можна 

змістити за часом і почати з п’ятого дня розробки, а завершити дев’ятим. У 

цьому випадку буде забезпечене більш рівномірне завантаження працівників. 

Якщо спочатку в середньому на кожен день потрібно було: 

 

4*9 + 1*7 + 3*4 + 5*6  
= 5,3 особи, 

16 
то тепер необхідно: 

7*5 + 5*2 + 6*2 + 5*6 + 4 
= 5,4 особи. 

16 
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Із мінімізацією часу виконання робіт загальний термін виконання 

розробки варто скорочувати насамперед за рахунок зміни тривалості критичних 

робіт. Цей крок не пов’язаний зі зміною топології, мережа не викреслюється 

спочатку, змінюються лише тимчасові оцінки.  

Якщо робота, тривалість якої підлягає скороченню, не має у собі 

рівнобіжних робіт, не входить у критичний шлях, то скорочення тривалості її 

на деяку величину призводить до такого ж скорочення тривалості критичного 

шляху. Якщо скорочується тривалість критичної роботи, що має у собі 

рівнобіжні некритичні роботи, то потрібно враховувати величину вільного 

резерву рівнобіжного некритичного ланцюжка. 

Варто знати, що при значному скороченні термінів виконання критичних 

робіт зменшуються і резерви часу некритичних шляхів, у результаті чого 

поступово виникає усе більше і більше критичних шляхів, а в перспективі всі 

шляхи можуть стати напруженими і мати однакову тривалість. 

Для оптимізації моделі за вартістю (витратами) необхідно мати для 

кожної роботи залежність прямих витрат на її виконання від тривалості роботи. 

Для кожної роботи фіксується два варіанти її виконання: нормальний і 

терміновий. Нормальному режиму виконання відповідають нормальні витрати 

Сн і нормальний час виконання tн, а терміновому – найменший час tmin і 

найбільша вартість Сmax. Збільшення часу виконання роботи на одиницю 

приводить до підвищення її вартості на величину, що називається коефіцієнтом 

додаткових витрат. 

min

С С
mах нК

з t t
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.      (5.29) 

Процес оптимізації за вартістю здійснюється так: спочатку будують 

мережу для нормальних режимів виконання робіт, потім визначають критичний 

шлях та резерви часу робіт і витрати на їхню реалізацію. На критичному шляху 

визначають роботи, що мають найменший коефіцієнт додаткових витрат.  

Скорочують тривалість однієї з цих робіт, поки один з нових шляхів не 

буде критичним (одна з робіт мережі вичерпає свій резерв або прискорена 
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робота не досягне своєї мінімальної тривалості). Так повторюють доти, поки всі 

роботи, що лежать на критичному шляху, не будуть виконані. Тоді подальше 

скорочення їхньої тривалості неможливе, а скорочення тривалості некритичних 

робіт збільшуватиме вартість розробки, не впливаючи на термін його 

завершення. 

Сіткові методи планування і управління забезпечили ТОВ «Райдуга» 

підвищення ефективності виробництва за рахунок більш чіткого й 

обґрунтованого взаємозв’язку між роботами. 

Використання сіткової моделі дозволяє чітко відобразити структуру 

комплексу необхідних робіт та їх взаємозв’язок, а також проводити 

багатоваріантний аналіз різних рішень за всіма виробничими напрямками. 

Сіткова модель дозволяє знаходити скриті резерви виробництва, а також 

ефективно використати виробничі чинники. 

Математична модель робить більш зрозумілою загальну структуру ТОВ 

«Райдуга», доцільно також упроваджувати сіткові моделі у виробництво на 

підприємстві. 

 



 63 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV // Голос 

України. – 2003. – 14 березня. 

2. Закон України «Про господарські товариства» від 9 вересня 1991 р. 

№1576- XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 49. – Ст. 682. 

3. Авдеенко В. И. Производственный потенциал промышленного 

предприятия / В. И. Авдеенко, В. А. Котлов. – М. : Экономика, 1995. – 208 с. 

4. Бараз В. Р. Корреляционно-регрессионный анализ связи показателей 

коммерческой деятельности с использованием программы Excel / В. Р. Бараз. – 

Екатеринбург : Дело, 2005. – 103 с. 

5. Береза А. М. Основи створення інформаційних систем : навч. посіб. / 

А. М. Береза. – К. : КНЕУ, 2001. – 211 с. 

6. Виноградський М. Д. Менеджмент в організації : навч. посіб. / 

М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська. – К. : КОНДОР, 2002. – 654 с. 

7. Воронкова А. Э. Поддержка конкурентоспособного потенциала 

предприятия / А. Э. Воронкова, В. П. Пономарев, Г. И. Дибинис. – К. : Техніка, 

2000. – 152 с.  

8. Геєць В. М. Моделі та методи соціально-економічного прогнозування : 

підручник / В. М. Геєць , Т. С. Клебанова, О. І. Черняк та ін. – Харків : ВД 

«ІНЖЕК», 2005. – 396 с. 

9. Гужва В. М. Інформаційні системи і технології на підприємствах : навч. 

посіб. / В. М. Гужва – К. : КНЕУ, 2001. – 400 с. 

10. Дубровина Н. А. Эконометрия : учеб. пособ. / Н. А. Дубровина, 

Т. С. Клебанова, Е. В. Раевнева. – Х. : ИД «ИНЖЭК», 2005. – 160 с. 

11. Інформаційні системи і технології в економіці: навч. посіб. / За ред. 

В.С. Пономаренка. – К. : Видавничий центр «Академія», 2002. – 542 с.  

12. Информационные системы в экономике : учебник / Под ред. 

В. В. Дика. – М. : Финансы и статистика, 1996. – 272 с. 

13. Лук’яненко І. Г. Економетрика : підручник / І. Г. Лук’яненко, 



 64 

Л. І. Краснікова. – К. : Товариство «Знання», 1998. – 494 с. 

14. Козырев А. А. Информационные технологии в экономике и 

управлении : учебник / А. А. Козырев. – М. : Изд-во Михайлова, 2005. – 448 с. 

15. Мескон М. Основы менеджмента [пер. с англ.] / М. Мескон, 

М. Альберт, Ф. Хедоури. – М. : Дело, 1997. – 704 с. 

16. Менеджмент : навч. посіб. / За ред. Г. В. Фокіна, М. Ф. Головатого, 

О. В. Антонюка, В. П. Сладкевича – К. : МАУП, 2007. – 816 с. 

17. Менеджмент організацій : підручник / За заг. ред. Л. І. Федулової. – 

К.: Либідь, 2004. – 448 с. 

18. Менеджмент для магистров : учеб. пособ. / Под ред. А. А. Епифанова, 

С. Н. Козьменко. – Сумы : Университетская книга, 2003. – 762 с. 

19. Нємцов В. Д. Менеджмент організацій : навч. посіб. / В. Д. Нємцов, 

Л. Є. Довгань, Г. Ф. Сініок. – К. : ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2001. – 392 с. 

20. Осовська Г. В. Менеджмент організацій : навч. посіб. / Г. В. Осовська, 

О. А. Осовський. – К. : Кондор, 2005. – 860 с. 

21. Пінчук Н. С. Інформаційні системи і технології в маркетингу : навч. 

посіб. / Н. С. Пінчук, Г. П. Галузинський. – К. : КНЕУ, 1999. – 328 с. 

22. Пономаренко О. С. Системні методи в економіці, менеджменті, бізнесі 

/ О. С. Пономаренко. – К. : Основи, 1997. – 390 с. 

23. Ситник В. Ф. Основи інформаційних систем : навч. посіб. / 

В. Ф. Ситник. – К. : КНЕУ, 2001. – 420 с. 

24. Ситник Й. С. Менеджмент організацій : навч. посіб./ Й. С. Ситник. – 

Львів : Тріада плюс, 2008. – 456 с. 

25. Сладкевич В. П. Сучасний менеджмент організацій : навч. посіб. / 

В. П. Сладкевич, А. Д. Чернявський. – К. : МАУП, 2007. – 488 с. 

26. Твердохліб М. Г. Інформаційне забезпечення менеджменту : навч. 

посіб. / М. Г. Твердохліб. – К. : КНЕУ, 2000. – 208 с. 

27. Хміль Ф. І. Основи менеджменту : підручник / Ф. І. Хміль. – К. : 

Академвидав, 2005. – 608 с. 



 65 

      Додаток А 
 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 
 

 

Кафедра менеджменту 
 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА 

з навчальної дисципліни 

«ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ (МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ)» 

 
на тему: _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
Студента(ки) ___ курсу _______групи 

спеціальності ___________________________ 

________________________________________ 
(прізвище та ініціали) 

Керівник _______________________________ 
 (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)    

 

Національна шкала ______________________   
                                                      оцінка             

Кількість балів: _______ ECTS _____  
 

 

 

  Члени комісії         ________________  __________________________________ 

                                                                                                                                             (підпис)                        (прізвище та ініціали) 

                                                                                                    ________________  __________________________________ 

                                                                                                                                              (підпис)                        (прізвище та ініціали) 

                                                                                                                             ________________  __________________________________ 

                                                                                                                                              (підпис)                         (прізвище та ініціали 
 

 

 

 

 

 

 

 

м. Кременчук   20__ рік 
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Додаток Б 

Лист-завдання на курсову роботу 

 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 
Форма № Н-9.01у 

Кафедра____________________________________________________________ 

Дисципліна__________________________________________________________ 

Спеціальність ________________________________________________________ 

Курс_________група___________________семестр________________________ 

 

ЗАВДАННЯ 

на курсову роботу студенту 

 

___________________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові) 

1. Тема роботи_______________________________________________________   

____________________________________________________________________ 

2. Термін здачі студентом роботи________________________________________ 

3. Вихідні дані до роботи_______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної роботи (перелік питань, що підлягають 

розробці)____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

5. Перелік графічного матеріалу_________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

6. Дата видачі завдання________________________________________________ 



Продовження додатка Б 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

№ 

пор. 

Назва етапів курсової 

роботи 

Терміни 

виконання 

етапів роботи 

Вказівки та 

зауваження 

викладача (з 

зазначенням 

дати 

консультації) 

Оцінювання етапів 

роботи 

за націо-

нальною 
шкалою 

за 

шкалою  
ECTS 

кількість 

балів 

 Етап 1    

     

     

     

 Етап 2    

     

     

     

 Етап 3    

     

     

     

     

___________________ 
(Усього балів не більше 60 балів) 

     

 Захист курсової 

роботи 

   

___________________ 

(не більше 40 балів) 

 Разом    

 

 

Студент (ка)            ____________________  _____________________ 
                                                (підпис)                                        (ініціали та прізвище) 

 

 

Керівник  _____________________    ______________________________ 
                                     (підпис)                                      (ініціали та прізвище) 

«______»_______________20___  р. 
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Додаток В 

Таблиця значень критерію Стьюдента  

f 
p 

0,80 0,90 0,95 0,98 0,99 0,995 0,998 0,999 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 3,0770 6,3130 12,7060 31,8200 63,6560 127,6560 318,3060 636,6190 

2 1,8850 2,9200 4,3020 6,9640 9,9240 14,0890 22,3270 31,5990 

3 1,6377 2,35340 3,1820 4,5400 5,8400 7,4580 10,2140 12,9240 

4 1,5332 2,13180 2,7760 3,7460 4,6040 5,5970 7,1730 8,6100 

5 1,4759 2,01500 2,5700 3,6490 4,0321 4,7730 5,8930 6,8630 

6 1,4390 1,9430 2,4460 3,1420 3,7070 4,3160 5,2070 5,9580 

7 1,4149 1,8946 2,3646 2,9980 3,4995 4,2293 4,7850 5,4079 

8 1,3968 1,8596 2,3060 2,8965 3,3554 3,8320 4,5008 5,0413 

9 1,3830 1,8331 2,2622 2,8214 3,2498 3,6897 4,2968 4,7800 

10 1,3720 1,8125 2,2281 2,7638 3,1693 3,5814 4,1437 4,5869 

11 1,3630 1,7950 2,2010 2,7180 3,1050 3,4960 4,0240 4,4370 

12 1,3562 1,7823 2,1788 2,6810 3,0845 3,4284 3,9290 4,1780 

13 1,3502 1,7709 2,1604 2,6503 3,1123 3,3725 3,8520 4,2200 

14 1,3450 1,7613 2,1448 2,6245 2,9760 3,3257 3,7870 4,1400 

15 1,3406 1,7530 2,1314 2,6025 2,9467 3,2860 3,7320 4,0720 

16 1,3360 1,7450 2,1190 2,5830 2,9200 3,2520 3,6860 4,0150 

17 1,3334 1,7396 2,1098 2,5668 2,8982 3,2224 3,6458 3,9650 

18 1,3304 1,7341 2,1009 2,5514 2,8784 3,1966 3,6105 3,9216 

19 1,3277 1,7291 2,0930 2,5395 2,8609 3,1737 3,5794 3,8834 

20 1,3253 1,7247 2,0860 2,5280 2,8453 3,1534 3,5518 3,8495 

21 1,3230 1,7200 2,0790 2,5170 2,8310 3,1350 3,5270 3,8190 

22 1,3212 1,7117 2,0739 2,5083 2,8188 3,1188 3,5050 3,7921 

23 1,3195 1,7139 2,0687 2,4999 2,8073 3,1040 3,4850 3,7676 

24 1,3178 1,7109 2,0639 2,4922 2,7969 3,0905 3,4668 3,7454 

25 1,3163 1,7081 2,0595 2,4851 2,7874 3,0782 3,4502 3,7251 

26 1,3150 1,7050 2,0590 2,4780 2,7780 3,0660 3,4360 3,7060 

27 1,3137 1,7033 2,0518 2,4727 2,7707 3,0565 3,4210 3,6896 

28 1,3125 1,7011 2,0484 2,4671 2,7633 3,0469 3,4082 3,6739 

29 1,3114 1,6991 2,0452 2,4620 2,7564 3,0360 3,3962 3,8494 

30 1,3104 1,6973 2,0423 2,4573 2,7500 3,0298 3,3852 3,6460 
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Продовження додатка В 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

32 1,3080 1,6930 2,0360 2,4480 2,7380 3,0140 3,3650 3,6210 

34 1,3070 1,6909 2,0322 2,4411 2,7284 3,9520 3,3479 3,6007 

36 1,3050 1,6883 2,0281 2,4345 2,7195 9,4900 3,3326 3,5821 

38 1,3042 1,6860 2,0244 2,4286 2,7116 3,9808 3,3190 3,5657 

40 1,3030 1,6839 2,0211 2,4233 2,7045 3,9712 3,3069 3,5510 

42 1,3200 1,6820 2,0180 2,4180 2,6980 2,6930 3,2960 3,5370 

44 1,3010 1,6802 2,0154 2,4141 2,6923 3,9555 3,2861 3,5258 

46 1,3000 1,6767 2,0129 2,4102 2,6870 3,9488 3,2771 3,5150 

48 1,2990 1,6772 2,0106 2,4056 2,6822 3,9426 3,2689 3,5051 

50 1,2980 1,6759 2,0086 2,4033 2,6778 3,9370 3,2614 3,4060 

55 1,2997 1,6730 2,0040 2,3960 2,6680 2,9240 3,2560 3,4760 

60 1,2958 1,6706 2,0003 2,3901 2,6603 3,9146 3,2317 3,4602 

65 1,2947 1,6686 1,9970 2,3851 2,6536 3,9060 3,2204 3,4466 

70 1,2938 1,6689 1,9944 2,3808 2,6479 3,8987 3,2108 3,4350 

80 1,2820 1,6640 1,9900 2,3730 2,6380 2,8870 3,1950 3,4160 

90 1,2910 1,6620 1,9867 2,3885 2,6316 2,8779 3,1833 3,4019 

100 1,2901 1,6602 1,9840 2,3642 2,6259 2,8707 3,1737 3,3905 

120 1,2888 1,6577 1,9719 2,3578 2,6174 2,8598 3,1595 3,3735 

150 1,2872 1,6551 1,9759 2,3515 2,6090 2,8482 3,1455 3,3566 

200 1,2858 1,6525 1,9719 2,3451 2,6006 2,8385 3,1315 3,3398 

250 1,2849 1,6510 1,9695 2,3414 2,5966 2,8222 3,1232 3,3299 

300 1,2844 1,6499 1,9679 2,3388 2,5923 2,8279 3,1176 3,3233 

400 1,2837 1,6487 1,9659 2,3357 2,5882 2,8227 3,1107 3,3150 

500 1,2830 1,6470 1,9640 2,3330 2,7850 2,8190 3,1060 3,3100 
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Додаток Г 

Таблиця значень F-критерію Фішера з рівнем значущості 0,05   

1k  

2k  
1 2 3 4 5 6 8 12 24   

1 161,5 199,5 215,7 224,6 230,2 233,9 238,9 243,9 249,0 254,3 

2 18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,37 19,41 19,45 19,50 

3 10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,84 8,74 8,64 8,53 

4 7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,04 5,91 5,77 5,63 

5 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,82 4,68 4,53 4,36 

6 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,15 4,00 3,84 3,67 

7 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,73 3,57 3,41 3,23 

8 5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,44 3,28 3,12 2,93 

9 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,23 3,07 2,90 2,71 

10 4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,07 2,91 2,74 2,54 

11 4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 2,95 2,79 2,61 2,40 

12 4,75 3,88 3,49 3,26 3,11 3,00 2,85 2,69 2,50 2,30 

13 4,67 3,80 3,41 3,18 3,02 2,92 2,77 2,60 2,42 2,21 

14 4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,70 2,53 2,35 2,13 

15 4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,64 2,48 2,29 2,07 

16 4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,59 2,42 2,24 2,01 

17 4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,55 2,38 2,19 1,96 

18 4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,51 2,34 2,15 1,92 

19 4,38 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,48 2,31 2,11 1,88 

20 4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,45 2,28 2,08 1,84 

21 4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,42 2,25 2,05 1,81 

22 4,30 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,40 2,23 2,03 1,78 

23 4,28 3,42 3,03 2,80 2,64 2,53 2,38 2,20 2,00 1,76 

24 4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,36 2,18 1,98 1,73 

25 4,24 3,38 2,99 2,76 2,60 2,49 2,34 2,16 1,96 1,71 

26 4,22 3,37 2,98 2,74 2,59 2,47 2,32 2,15 1,95 1,69 

27 4,21 3,35 2,96 2,73 2,57 2,46 2,30 2,13 1,93 1,67 

28 4,20 3,34 2,95 2,71 2,56 2,44 2,29 2,12 1,91 1,65 

29 4,18 3,33 2,93 2,70 2,54 2,43 2,28 2,10 1,90 1,64 

30 4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,27 2,09 1,89 1,62 

35 4,12 3,26 2,87 2,64 2,48 2,37 2,22 2,04 1,83 1,57 

40 4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,18 2,00 1,79 1,51 

45 4,06 3,21 2,81 2,58 2,42 2,31 2,15 1,97 1,76 1,48 

50 4,03 3,18 2,79 2,56 2,40 2,29 2,13 1,95 1,74 1,44 

60 4,00 3,15 2,76 2,52 2,37 2,25 2,10 1,92 1,70 1,39 

70 3,98 3,13 2,74 2,50 2,35 2,23 2,07 1,89 1,67 1,35 

80 3,96 3,11 2,72 2,49 2,33 2,21 2,06 1,88 1,65 1,31 

90 3,95 3,10 2,71 2,47 2,32 2,20 2,04 1,86 1,64 1,28 

100 3,94 3,09 2,70 2,46 2,30 2,19 2,03 1,85 1,63 1,26 

125 3,92 3,07 2,68 2,44 2,29 2,17 2,01 1,83 1,60 1,21 

150 3,90 3,06 2,66 2,43 2,27 2,16 2,00 1,82 1,59 1,18 

200 3,89 3,04 2,65 2,42 2,26 2,14 1,98 1,80 1,57 1,14 

300 3,87 3,03 2,64 2,41 2,25 2,13 1,97 1,79 1,55 1,10 

400 3,86 3,02 2,63 2,40 2,24 2,12 1,96 1,78 1,54 1,07 

500 3,86 3,01 2,62 2,39 2,23 2,11 1,96 1,77 1,54 1,06 
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Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної 

дисципліни «Ділове адміністрування (Менеджмент організацій)» для студентів 

денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 073 – «Менеджмент» за 

освітньою програмою «Менеджмент організацій і адміністрування», 281 – 

«Публічне управління та адміністрування» за освітніми програмами 

«Муніципальний менеджмент» і «Бізнес-адміністрування» освітнього ступеня 

«Магістр» 
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