
 
 

 

 



 
 

 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4  

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування» 

(шифр і назва) 

Нормативна 

 

 

 

Змістових модулів – 3 
 

Спеціальність 

073 « Менеджмент» 

 

Рік підготовки: 

4-й 6-й 

Семестр 

Загальна кількість годин – 

120 год. 

7-й 11-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 2 год. 

самостійної роботи 

студента – 3 год. 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

 

30 год. 6 год. 

Практичні, 

семінарські 

14 год. 2 год. 

Лабораторні 

- год. - год. 

Самостійна робота 

76 год. 112 год. 

Індивідуальні 

завдання:  

20                - 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання –  44:76 

для заочної форми навчання – 8:112  

 

 

 

 



2.  Мета та завдання навчальної дисципліни 

        Мета навчальної дисципліни сформувати в студентів потрібний рівень 

професіоналізму діяльності у сфері управління, оволодіння технологією 

прийняття ефективних УР в обсязі класифікаційних вимог до фахівця. 

Завдання дисципліни «Управлінські рішення» полягають в наступному: 

 сформувати уявлення про теоретичні основи прийняття  рішень; 

 придбати теоретичні знання та практичні навички  

розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень як  

основного елемента професійної діяльності менеджера; 

 виробити вміння ідентифікації та класифікації проблем  

організації; 

 вибору найбільш раціональних методологічних  

та організаційних схем, розробки прийняття і реалізації  

рішень, вміння аналізу альтернатив дій; 

 вивчити моделі, методи, алгоритми та детермінанти (фактори) 

прийняття рішень;  

вивчити вплив зовнішнього середовища на реалізацію альтернатив; 

 вміти застосовувати критерії розробки і вибору рішень в умовах 

невизначеності та ризику; 

 вміти обґрунтовувати ефективність рішень; 

 опанувати інноваційними підходами прийняття творчих нестандартних 

(унікальних) рішень. 

В результате изучения дисциплины «Управленческие решения» 

студент повинен: 

 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен отримати: 

а) загальні компетентності: 

1. ЗК04 - Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

2. ЗК05 - Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.; 

3. ЗК08 -  Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій.; 

4. ЗК09  - Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.; 

5. ЗК10 - Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні 

6. ЗК11 - Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.; 

7. ЗК12 - Здатність  генерувати нові ідеї (креативність); 

8. ЗК13 - Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.  

 

б) фахові компетентності: 

 

 

 

 



Фахові компетентності, яких набувати здобувачі вищої освіти в 

процесі вивчення навчальної дисципліни «Управлінські рішення» 
Компетенції згідно освітньої програми Складові компетентності 

СК02 Здатність аналізувати результати 

діяльності організації, зіставляти їх з 

факторами впливу зовнішнього та 

внутрішнього середовища; 

Здатність визначати сутність, цілі і завдання, 

функції, методи, структуру і категорії теорії 

прийняття рішень.    

  
 

СК03 Здатність визначати перспективи 

розвитку організації; 

Знати основні поняття передбачення. 

основи прогнозування, методи прогнозування. 

СК05 Здатність управляти організацією 

та її підрозділами через реалізацію 

функцій менеджменту; 

Здатність на практиці застосовувати класичну,  

адміністративну, політичну  моделі прийняття 

рішень.            

 
 

СК06 Здатність діяти соціально 

відповідально і свідомо; 

 

Володіти методами оцінювання ефективності 

управлінських рішень; знати  узагальнюючі 

показники соціальної ефективності. приватні 

показники соціальної ефективності. 
  

СК07 Здатність обирати та 

використовувати сучасний 

інструментарій менеджменту; 

Здатність на практиці застосовувати метод 

групової роботи. метод ключових питань, 

метод вільних асоціацій. метод інверсій.  

метод номінальної групи. Знати досвіт 

прийняття рішень різними школами 

управління. 

СК08 Здатність планувати діяльність 

організації та управляти часом; 

Знати особливості стратегічних управлінських 

рішень. Здатність  обґрунтувати  механізм 

управління організацією, що реалізує 

стратегічні управлінські рішення; зміст і 

послідовність дій персоналу управління при 

розробці, прийнятті та реалізації стратегічних 

рішень. 

СК09  Здатність працювати в команді 

та налагоджувати міжособистісну 

взаємодію при вирішенні професійних 

завдань 

Знати модель мислення людини, що приймає 

рішення; закони, керуючі людиною в процесі 

прийняття рішень. 

 

СК10 Здатність оцінювати виконувані 

роботи, забезпечувати їх якість та 

мотивувати персонал організації. 

 

Здатність забезпечувати процес оцінювання  

ефективності управлінських рішень, 

результативності праці спеціалістів усіх 

рівнів. 

СК11 Здатність створювати та 

організовувати ефективні комунікації в 

процесі управління. 

 

Знати сутність управлінського рішення в циклі 

управління; управлінського рішення як 

психологічного процесу, управлінського 

рішення як процесу діяльності. 

СК13 Розуміти принципи і норми права 

та використовувати їх у професійній 

діяльності. 

Розуміти закони, керуючі людиною в процесі 

прийняття рішень. 

 

 

 



Очікувані програмні результати навчання: 

1. ПР3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій 

менеджменту, сучасних концепцій лідерства  

2. ПР4. Демонструвати навички виявлення проблеми та 

обґрунтування управлінських рішень; 

3. ПР5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності 

організації; 

4. ПР6.  Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу 

інформації, розрахунку показників для обґрунтування 

управлінських рішень; 

5. ПР7. Виявляти навички організаційного проектування; 

6. ПР8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення 

ефективності діяльності організації; 

7. ПР9. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної 

роботи ; 

8. ПР10. Показувати навички обґрунтування дієвих інструментів 

мотивування персоналу організації. 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади прийняття 

управлінських рішень. 

Тема 1. Основи теорії прийняття управлінських рішень.   

     Поняття теорії прийняття рішень.   

          Сутність, цілі і завдання, предмет, об’єкт і функції теорії прийняття 

рішень. 

          Методи, структура і категорії теорії прийняття рішень.    

Тема 2. Природа управлінських рішень. 

Загальне поняття про управлінські  рішенні. 

Управлінське рішення в циклі управління.   

          Управлінське рішення як психологічний процес. 

          Підготовка управлінського рішення як процес діяльності. 

Тема 3. Моделі теорії прийняття рішень. 

          Класична модель.  

          Адміністративна модель.  

          Політична модель.             

Тема 4. Людина як суб'єкт прийняття управлінських рішень. 

          Людина та інформація. 

 Модель мислення людини, що приймає рішення. 

 Закони, керуючі людиною в процесі прийняття рішень. 

Змістовий модуль 2. Методи і прийоми, використовувані персоналом 

управління при розробці та прийнятті рішень. 

Тема 5.  Сутність методів обґрунтування та прийняття управлінських 

рішень, їх класифікація. 

Методи групової роботи.  



Метод ключових питань.  

Метод вільних асоціацій.  

Метод інверсій.  

Метод номінальної групи. 

Тема 6. Передбачення в розробці та прийнятті управлінських рішень. 

Основні поняття передбачення. 

Основи прогнозування. 

Методи прогнозування. 

Змістовий модуль 3. Технологія розробки, прийняття та реалізації 

управлінських рішень. 

Тема 7. Розробка пропозицій щодо прийняття управлінських рішень. 

Аналіз прийняття рішень різними школами управління.  

Американська школа прийняття управлінських рішень.  

Німецька школа прийняття управлінських рішень.  

Японська школа прийняття управлінських рішень.  

Російська школа прийняття управлінських рішень. 

Тема 8. Етапи процесу прийняття управлінських рішень. 
Збір, обробка та аналіз інформації.  

Опис проблемної ситуації.  

Діагностика виявленої проблеми.  

Розробка альтернатив.  

Вибір альтернативи.  

Оцінка альтернативи.  

Остаточне рішення.  

Реалізація управлінського рішення. 

Тема 9. Облік типових особливостей вирішуваних проблем.  

Стандартні проблеми.  

Добре визначені проблеми. 

  Слабо визначені проблеми. 

Невизначені проблеми. 

Тема 10. Прийняття рішень в умовах невизначеності і ризику. 

Поняття умов невизначеності і ризику.  

Правила та критерії прийняття рішень в умовах невизначеності і ризику.  

Методи обліку невизначеності і ризику. 

Тема 11. Удосконалення прийняття стратегічних управлінських рішень. 

Особливості стратегічних управлінських рішень.  

Обґрунтування механізму управління організацією, що реалізує 

стратегічні управлінські рішення.  

Зміст і послідовність дій персоналу управління при розробці, прийнятті 

та реалізації стратегічних рішень. 

Тема 12. Методика вироблення рішення керівником тактичного рівня. 

Алгоритм вироблення рішення.  

Розрахунок наявного часу.  

Оцінка обстановки, що склалася.  

Визначення можливих варіантів дії.  



Вибір за аналогією.  

Аранжування вимог до рішення. 

Формулювання  рішення. 

Тема 13. Управлінські рішення в сфері виробництва. 

Основи прийняття рішень.  

Прийняття рішень в умовах невизначеності.  

Прийняття рішень в умовах ризику.  

"Дерево рішень".  

Передбачається вартість точної інформації. 

  Аналіз чутливості.  

Тема 14. Оцінка ефективності управлінських рішень. 

Узагальнюючі показники.  

Приватні показники.  

Узагальнюючі показники соціальної ефективності.  

Приватні показники соціальної ефективності. 

 

 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усь

ого  

у тому числі усьог

о  

у тому числі 

л п лаб і

н

д 

с.

р. 

 л п ла

б 

ін

д 

с.

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади прийняття 

управлінських рішень. 

Тема 1.  

Основи теорії 

прийняття 

управлінських 

рішень. 

8 4    4  2    8 

Тема 2.  

Природа 

управлінських 

рішень. 

8 2 2   4      8 

Тема 3. 

Методологічні 

підході до розробки 

управлінських 

рішень. 

4 2 2         8 



Тема 4.  

Людина як суб'єкт 

прийняття 

управлінських 

рішень. 

8 2 2   4  2    8 

Разом за змістовим 

модулем 1 
33 10 6   12  4    32 

Змістовий модуль 2. . Методи і прийоми, використовувані персоналом 

управління при розробці та прийнятті рішень. 

Тема 5.  

Сутність методів 

обґрунтування та 

прийняття 

управлінських 

рішень, їх 

класифікація. 

9 2 2   5      8 

Тема 6.  

Передбачення в 

розробці та 

прийнятті 

управлінських 

рішень. 

9 2 2   5      8 

Тема 7. Розробка 

пропозицій щодо 

прийняття 

управлінських 

рішень. 

17 2   10 5   2   8 

Тема 8. 

Етапи процесу 

прийняття 

управлінських 

рішень. 

17 2   10 5      8 

Разом за змістовим 

модулем 2 
32 8 4   20   2   32 

Змістовий модуль 3. Технологія розробки, прийняття та реалізації 

управлінських рішень. 

Тема 9.  

Облік типових 

особливостей 

вирішуваних 

проблем.   

6 2    4      8 

Тема 10. 

Прийняття рішень 

в умовах 

невизначеності і 

ризику.  

6 2    4      8 

Тема11. 

Удосконалення 

прийняття 

стратегічних 

управлінських 

рішень.  

6 2    4  2    8 



Тема 12.  

Методика 

вироблення 

рішення 

керівником 

тактичного рівня. 

8 2 2   4      8 

Тема 13.  

Управлінські 

рішення в сфері 

виробництва. 

6 2    4      8 

Тема 14. 

Оцінка 

ефективності 

управлінських 

рішень.  

6 2    4      8 

Разом за 

змістовим 

модулем 3 

40 12 4   24 18 2 2   48 

Усього годин 
120 30 14  20 56 120 6 2   112 

 

 

5. Теми семінарських занять 

6.  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

1. Тема 1. Природа управлінських рішень 2 

2. Тема 2. Методологічні підходи до розробки 

управлінських рішень. 

2 

3. Тема 3. Людина як суб'єкт прийняття управлінських 

рішень 

2 

4. Тема 4. Методи і прийоми, використовувані персоналом 

управління при розробці та прийнятті рішень. 

2 

5. Тема 5. Процес прийняття управлінських рішень. 2 

6. Тема 6. Прийняття рішень в умовах невизначеності і 

ризику. 

2 

7

.7 

Тема 7. Удосконалення прийняття стратегічних 

управлінських рішень. 

2 

 Разом         14 

 

 

 

 

 

 



8. Самостійна робота 

Самостійна робота студента (СРС) – це форма організації навчального 

процесу, при якій заплановані завдання виконуються студентом під 

методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.  

Основними формами СРС є такі: 

 опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу; 

 вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного 

опрацювання; 

 підготовка до семінарських, практичних (лабораторних) занять та 

виконання домашніх завдань; 

 систематика вивченого матеріалу курсу перед написанням модулів та 

підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю; 

 виконання індивідуальних завдань (написання рефератів, здійснення 

наукових досліджень з підготовкою доповіді на науковій студентській 

конференції та/або публікацією статті (тез доповіді) у науковому збірнику, 

пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою 

курсу, підготовка та проведення студентом на практичному занятті міні-

лекції, складання словника по курсу, розробка тематичного кросворду, 

написання реферату за заданою тематикою тощо). 

Всі завдання самостійної роботи поділяються на обов’язкові та 

вибіркові. До обов’язкових належать завдання, які студенти мають 

виконувати обов’язково впродовж вивчення даної дисципліни. Вибіркові 

включають альтернативні завдання, серед яких студент на власний розсуд 

обирає конкретні завдання з тим, щоб набрати необхідну кількість балів. 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кіль-

кість 

годин 

1 Тема 1. Основи теорії прийняття управлінських рішень   
І. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу. 

ІІ. Підготовка до виступу на семінарському занятті з наступних питань: 

1. Поняття теорії прийняття рішень.     
2. Сутність, цілі і завдання, предмет, об’єкт і функції теорії прийняття 

рішень. 

3. Методи, структура і категорії теорії прийняття рішень.       
ІІІ. Тести для самоконтролю. 

   

4 

2 Тема 2. Природа управлінських рішень 
І. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу. 

ІІ. Підготовка до виступу на семінарському занятті з наступних питань: 

1. Загальне поняття про управлінському рішенні. 

2. Управлінське рішення в циклі управління.   

3. Управлінське рішення як психологічний процес. 

4. Підготовка управлінського рішення як процес діяльності. 

ІІІ. Тести для самоконтролю.     

4 

3 Тема 3. Методологічні підході до розробки управлінських рішень. 

І. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу. 

ІІ. Підготовка до виступу на семінарському занятті з наступних питань: 

4 



1. Класична модель.  

2. Адміністративна модель.  

3. Політична модель.             

ІІІ. Тести для самоконтролю.         
4 Тема 4. Людина як суб'єкт прийняття управлінських рішень. 

І. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу.  

ІІ. Підготовка до виступу на семінарському занятті з наступних питань: 

1. Людина та інформація. 

2. Модель мислення людини, що приймає рішення. 

3. Закони, керуючі людиною в процесі прийняття рішень. 

ІІІ. Тести для самоконтролю.              

5 

5 Тема 5. Передбачення в розробці та прийнятті управлінських рішень 

І. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу. 

ІІ. Підготовка до виступу на семінарському занятті з наступних питань: 

1. Основні поняття передбачення. 

2. Основи прогнозування. 

3. Методи прогнозування. 

ІІІ. Тести для самоконтролю.          

5 

6 Тема 6. Розробка пропозицій щодо прийняття управлінських рішень. 

1.Аналіз прийняття рішень різними школами управління.  

2.Американська школа прийняття управлінських рішень 

3.. Німецька школа прийняття управлінських рішень 

4. Японська школа прийняття управлінських рішень. 

5. Російська школа прийняття управлінських рішень. 
ІІІ. Тести для самоконтролю.           

5 

7 Тема 7. Етапи процесу прийняття управлінських рішень. 

1.Збір, обробка та аналіз інформації. 

2. Опис проблемної ситуації.  

3.Діагностика виявленої проблеми. 

4. Розробка альтернатив. 

5. Вибір альтернативи. 

6. Оцінка альтернативи.  

7.Остаточне рішення. 

8. Реалізація управлінського рішення. 

ІІІ. Тести для самоконтролю.           

15 

8 Тема 8. Облік типових особливостей вирішуваних проблем 

І. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу. 

ІІ. Підготовка до виступу на семінарському занятті з наступних питань: 

1. Стандартні проблеми.  

2. Добре визначені проблеми. 

3. Слабо визначені проблеми. 

4. Невизначені проблеми. 

ІІІ. Тести для самоконтролю.          

14 

9 Тема 9. Прийняття рішень в умовах невизначеності і ризику 

І. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу. 

ІІ. Підготовка до виступу на семінарському занятті з наступних питань: 

1. Поняття умов невизначеності і ризику.  

2. Правила та критерії прийняття рішень в умовах невизначеності і ризику.  

3. Методи обліку невизначеності і ризику. 

ІІІ. Тести для самоконтролю.         

4 

10 Тема 10. Удосконалення прийняття стратегічних управлінських рішень 

І. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу. 

4 



ІІ. Підготовка до виступу на семінарському занятті з наступних питань: 

1. Особливості стратегічних управлінських рішень.  

2. Обґрунтування механізму управління організацією, що реалізує стратегічні 

управлінські рішення.  

3. Зміст і послідовність дій персоналу управління при розробці, прийнятті та 

реалізації стратегічних рішень. 

ІІІ. Тести для самоконтролю.          

11 Тема 11. Методика вироблення рішення керівником тактичного рівня 

І. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу. 

ІІ. Підготовка до виступу на семінарському занятті з наступних питань: 

1. Алгоритм вироблення рішення.  

2. Розрахунок наявного часу.  

3. Оцінка обстановки, що склалася.  

4. Визначення можливих варіантів дії.  

5. Вибір за аналогією.  

6. Аранжування вимог до рішення. 

7. Формулювання  рішення. 

ІІІ. Тести для самоконтролю.          

4 

12 Тема 12. Управлінські рішення в сфері виробництва 

І. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу. 

ІІ. Підготовка до виступу на семінарському занятті з наступних питань: 

1. Основи прийняття рішень.  

2. Прийняття рішень в умовах невизначеності.  

3. Прийняття рішень в умовах ризику.  

4."Дерево рішень".  

5. Передбачається вартість точної інформації. 

6. Аналіз чутливості.  

ІІІ. Тести для самоконтролю.         

4 

13 Тема 13. Оцінка ефективності управлінських рішень 

І. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу. 

ІІ. Підготовка до виступу на семінарському занятті з наступних питань: 

1. Узагальнюючі показники.  

2. Приватні показники.  

3. Узагальнюючі показники соціальної ефективності.  

4. Приватні показники соціальної ефективності. 

ІІІ. Тести для самоконтролю.         

4 

 Разом 76 

 

9. Індивідуальні завдання 

 

          Індивідуальні завдання при вивченні курсу «Управлінські рішення» 

здобувачам вищої освіти за темами, вказаними в тематичному плані 

дисципліни  та у методичних рекомендаціях до самостійної роботи, 

пропонуються наступні види індивідуальних завдань:  

- підготовка наукової статті до друку; 

- виступ на наукової конференції (друковані тези); 

- участь в інтернет – конференціях; 

- участь в студентських олімпіадах; 

- конспект с теми (модуля) за заданим викладачем або власно 

розробленим здобувачем вищої освіти планом; 



- реферат с теми( модуля); 

- розроблення навчальних та діагностичних тестових завдань ( з теми 

модуля курсу); 

- написання ессе, творчих завдань тощо. 

Реферативна доповідь та участь в ії обговоренні можуть бути 

предметом окремого оцінювання викладачем або враховуватись ним при 

оцінці  інших форм контролю. 

 

10. Методи навчання 

 

Під час викладання курсу використовуються наступні методи навчання:  

 розповідь – для оповідної, описової форми розкриття навчального 

матеріалу; 

 пояснення – для розкриття сутності певного явища, закону, процесу; 

 бесіда – для усвідомлення за допомогою діалогу нових явищ, понять; 

 ілюстрація для розкриття предметів і процесів через їх символічне 

зображення (малюнки, схеми, графіки); 

 практична робота – для використання набутих знань у розв’язанні 

практичних завдань; 

 аналітичний метод – мисленнєвого або практичного розкладу цілого 

на частини з метою вивчення їх суттєвих ознак; 

 індуктивний метод – для вивчення явищ від одиничного до 

загального; 

 дедуктивний метод – для вивчення навчального матеріалу від 

загального до окремого, одиничного; 

 проблемний виклад матеріалу – для створення проблемної ситуації. 

 

11. Методи контролю 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів з 

дисципліни «Управлінські рішення», згідно Рекомендації з навчально-

методичного забезпечення у Національному університеті «Запорізька 

політехніка»* є:  

- залік;  

- стандартизовані тести;  

- командні проекти;  

- аналітичні звіти, реферати, есе;  

- розрахункові та розрахунково-графічні роботи;  

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень;  

- студентські презентації та виступи на наукових заходах;  

- розрахункові роботи; - інші види індивідуальних та групових завдань. 

Для студентів денної форми навчання: усне опитування на практичних 

заняттях, захист домашнього завдання, аудиторне розв’язання завдань, 

тестування. 



Для студентів заочної форми навчання: захист контрольної роботи, 

розв’язання завдань, тестування. 

До основних завдань контролю знань належать: 

– оцінювання рівня засвоєння студентами програмного матеріалу 

дисципліни; 

– інформування студентів про якість їх роботи над вивченням 

дисципліни; 

– мотивація студентів до систематичної активної роботи протягом 

семестру; 

– аналіз успішності та вплив викладача на процес самостійної роботи 

студентів і ефективність навчального процесу в цілому. 

Контроль дозволяє вимірювати й оцінювати здобуті студентами у 

процесі навчання знання, уміння та навички, тому він відіграє важливу роль у 

забезпеченні належного рівня підготовки фахівців. 

Під час вивчення дисципліни «Управлінські рішення» застосовується 

поточний модульний контроль знань студентів. Підсумкове (завершальне) 

оцінювання знань студентів з дисципліни  здійснюється, згідно з 

встановленим у НУЗП порядком, за 100-бальною шкалою з урахуванням 

результатів поточного модульного контролю. При цьому загальна 100-бальна 

шкала оцінювання знань розподіляється так: 

 оцінювання поточної успішності вивчення матеріалу  дисципліни -  0-

40 балів; 

 оцінювання результатів виконання модульних завдань -  0-60 балів. 

В процесі поточного контролю здійснюється перевірка 

запам’ятовування та розуміння програмного матеріалу набуття вміння і 

навичок конкретних розрахунків та обґрунтувань, опрацювання, публічного 

та письмового викладу (презентації) певних питань дисципліни. 

Поточний контроль здійснюється в двох формах: 

 контроль систематичності та активності роботи студентів протягом 

семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни; 

 модульний (проміжний) контроль. 

У разі невиконання завдань поточного контролю з об’єктивних причин, 

студент має право скласти їх індивідуально до останнього практичного 

заняття за дозволом декана. Порядок такого контролю визначає викладач. 

Об'єктом поточного контролю знань студентів є: 

 відвідування лекційних та семінарських занять (10 балів);  

 систематичність та активність роботи на семінарських і практичних 

заняттях (максимальна оцінка - 10 балів); 

 виконання обов’язкового завдання для самостійного опрацювання 

(максимальна оцінка – 5 балів); 

 виконання одного з вибіркових завдань для самостійного 

опрацювання (максимальна оцінка – 5 балів); 

 участь в студентських конференціях та олімпіадах (10 балів).  



Контроль систематичності та активності роботи студента протягом 

семестру базується на оцінюванні активності та рівня знань студентів при 

обговоренні питань семінарських занять. Шкала оцінювання становить: 0; 5; 

10 балів. 

Критерії оцінювання: активність студентів в обговоренні питань 

семінарів вимірюється середнім значенням одержаних впродовж семестру 

оцінок: 

 за середньої оцінки нижче 2,5 студент отримує 0 балів; 

 за середньої оцінки в інтервалі 2,6 - 3,9 студент отримує 5 балів; 

 за середньої оцінки вище 4,0 студент отримує 10 балів. 

Результати поточного контролю знань студентів вносяться до залікова-

екзаменаційної відомості.  

Модульний контроль здійснюється у формі контрольних робіт за 

окремими частинами дисципліни (модулями). 

Підсумкове оцінювання знань. Загальна підсумкова оцінка знань з 

дисципліни складається з суми балів за результати поточного та модульного 

контролю. До залікової екзаменаційної відомості заносяться сумарні 

результати в балах за 100-бальною шкалою,  та за шкалою ECTS. 

Екзамен проводиться за наявності незадовільної оцінки підсумкового 

модуля або за вибором студента. 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший, 

другій  модулі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл балів з дисципліни «Управлінські рішення» 

 

  Кількість балів 
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1 Змістовий модуль 1  

(4 лекц., 3 практ. зан.) 
2   4 5 8 13    15 100 

 Тема 1 2    5 8      15 

 Тема 2 2   4 5 8      19 

 Тема 3 2   4 5 8      19 

 Тема 4 2   4 5 8      19 

 Контрольна робота       13     13 

 Індивідуальне завдання           15 15 

2 Змістовий 

модуль 2   

(4 лекц., 2 практ. зан.) 

2   5 5 8 15    15 100 

 Тема 5 2    5 8      15 

 Тема 6 2    5 8      15 

 Тема 7 2   5 5 8      20 

 Тема 8 2   5 5 8      20 

 Контрольна робота       15     15 

 Індивідуальне завдання           15 15 

3 Змістовий модуль 3   

(8 лекц., 3 практ. зан.) 
1   1 3 6 8    9 100 

 Тема 9 1    3 6      10 

 Тема 10 1   1 3  6      11 

 Тема 11 1   1 3 6      11 

 Тема 12 1   1    3 6      11 

 Тема 13 2    6 12      20 

 Тема 14 2    6 12      20 

 Контрольна робота       8     8 

 Індивідуальне завдання           9 9 

 Разом 24   25 64 112 36    39 300/

3=10

0 

 

Розподіл балів, які отримують студенти при поточному оцінюванні 

знань (екзамен)  

 



Поточне тестування та самостійна робота Сум

а Змістовий 

модуль №1 
Змістовий 

модуль №2 
Змістовий модуль №3 

Т

1 

Т

2 

Т

3 

Т

4 

Т

5 

Т

6 

Т

7 

Т

8 

Т

9 

Т1

0 

Т1

1 

Т1

2 

Т1

3 

Т1

4 

Т1

5 

Т1

6 

100 

15 19 19 19 15 15 20 20 10 11 11 11 20 20 8 9  
Т1, Т2 ... Т11 – теми змістових модулів. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
85-89 В 

добре  
75-84 С 

70-74 D 
задовільно  

60-69 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

13. Методичне забезпечення 

Методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з 

дисципліни «Управлінські рішення» для здобувачів вищої освіти всіх 

спеціальностей ОКР «Бакалавр»  денної та заочної форми навчання. Укл. 

О.Ю.Ткачук – Запоріжжя: НУЗП, 2019,  - 21 с. 

 

14. Рекомендована література 

 

Базова 

 

1 Бажин В.А. Разработка управленческих решений: компакт-учебник. – 

Харьков: Консум, 2006. – 316 с. 

2 Василенко В.А. Теорія і практика розробки управлінських рішень: 

Навч. Посібник. – К.: ЦУЛ, 2003. – 420 с. 

3 Козловский В.А. Производственный и операционный менеджмент: 

Учебник. – СПб. : Специальная литература, 1998. – 346 с. 

4 Колпаков В. М. Теория и практика принятия управленческих 

решений: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2000. – 256 с. 

5 Петруня Ю. Є., Говоруха В. Б., Літовченко Б.В. та ін.. Прийняття 



управлінських рішень. Навч. посіб./ за ред. Ю. Є. Петруні. – 2-ге вид. – К.: 

Центр учбової літератури, 2011. – 216 с.  

6 Приймак В.М. Прийняття управлінських рішень: Навч. посібник, - К.: 

Атіка, 2008. – 240 с. 

          7 Смирнов Э.А. Разработка управленческих решений: Учебник для 

вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 271 с. 

8 Методы принятия управленческих решений : учебное пособие / 

Л.А. Трофимова, В.В. Трофимов. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2012. – 101 с. 

9 Фатхутдинов Р.А. Управленческие решения: Учебник. – 4-е узд., 

перераб и доп. – М.: ИНФРА-М. – 2001. – 238 с. 

10 Шмален Г. Основы и проблемы экономики предприятия / под ред. 

проф. А.Г. Поршнева. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 512 с. 

11 Эддоус М., Стэнсфилд Р. Методы принятия решений. – М.: Аудит, 

ЮНИТИ, 1997. – 590 с. 
 

Допоміжна 

 

1 Балдин К.В. Управленческие решения: учебник / К.В. Балдин, С.Н. 

Воробьев, В.Б.Уткин. – 4-е изд. – М.: Дашков и К, 2009. – 493 с. 

2 Башкатова Ю.И. Управленческие решения / Московский 

международный институт эконометрики, информатики, финансов и права. 

М., 2003 – 89 с. 

3 Воробьев С.Н. Управленческие решения: Учебник для студентов  

вузов, обучающихся по спец. «Менеджмент  организации» / С.Н. Воробьев, 

В.Б.Уткин, К.В. Балдин. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2003. – 317 с. 

4 Гевко І. Б. Методи прийняття управлінських рішень: Підручник.— 

К.: Кондор, 2009. — 187 с. 

5 Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: теоретичні основи і 

практикум: навч. посібник. – К.: Магнолія плюс, 2003. – 336 с. 

6 Голубков Е.П. Технология принятия  управленческих  решений. – М.: 

Издательство «Дело и Сервис», 2005. – 544с. 

7 Злобина Н.В. Управленческие решения: учебное пособие/ 

Н.В. Злобина. – Тамбов: Изд-во тамб. гос. техн. ун-та, 2007. – 80 с. 

8 Комарницький І.Ф., Белінський П.І. Менеджмент виробництва та 

операцій (тестові, проблемні ситуації, практичні завдання): Навч. посібник. – 

К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 308 с. 

9 Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений, а также Хроника 

событий в Волшебных Странах: [учебник для вузов] / О.И.Ларичев.- Изд. 3-е, 

перераб. и доп. – Логос, 2006. – 390 с. 

10 Литвак Б.Г.  Разработка управленческого решения: учебник для  

вузов / Б.Г.Литвак; Акад. Нар. Хоз-ва при Правительстве Рос. Федерации.6-е 

изд. испр. и доп. – М.:  Дело. 2008.  – 439 с. (Переиздание: Литвак Б.Г. 

Разработка управленческих решений — М.: ЮНИТИ, 2010) 

11 Лукичева Л. И., Егорычев Д. Н. Управленческие решения : учебник / 

Л. И. Лукичева, Д. Н. Егорычев.- 4-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2009.- 383 с. 



12 Мескон М.Х. Основы менеджмента. – М.: Дело, 1997. – 702 с. 

13 Методы принятия управленческих решений : учебное пособие / 

Л.А. Трофимова, В.В. Трофимов. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2012. – 101 с. 

          14 Модели и методы принятия решений в анализе и аудите. Конспект 

лекций для самостоятельного изучения дисциплины. Авт. К.А. Фисун - 

Харьков: ХНАГХ, 2005. - 136 с. 

15 Орлов А.И. Теория принятия решений. Учебное пособие. - М.: 

Издательство "Март", 2004. - 656 с. 

16 Плаус С. Психология оценки и принятия решений / Перевод с англ. 

— М.: Информационно-издательский дом ―Филинъ‖, 1998. — 368 с. 

17 Полторак В.А. Маркетинговые исследования: методы и технологии. 

– Днепропетровск: Арт-Пресс, 1997. – 136 с. 

18 Управленческие решения: технология, методы и инструменты: учеб. 

пособие по специальности «Менеджмент орг.» / П.В.Шеметов и др. – М.: 

Издательство «Омега-Л», 2010. – 398 с.: табл., ил.- (высшая школа  

менеджмента). 

19 Филинов Н.Б. Разработка и принятие  управленческих решений: 

учеб.пособие / Н.Б.Филинов. – М.: ИНФРА – М, 2009. – 308 с. – (Учебники 

для программы MBA). 

 

 

13. Інформаційні ресурси 

1 Верховна Рада України. Офіційний веб-портал [Електронний ресурс] 

– Режим доступу: http://rada.gov.ua/ 

2 Научные статьи - Киберленинка [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://cyberleninka.ru/article 

3  Центр креативних технологий [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.inventech.ru/pub/methods/ 
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http://cyberleninka.ru/article
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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Управлінські рішення  (обов’язкова) 

Рівень вищої освіти Перший (бакалавр) рівень 

Викладач Ткачук Олександр Юхимович, доцент, кандидат с./г. наук, 

доцент кафедри менеджменту  

Контактна інформація 

викладача 

e-mail: oferta@bigmir.net 

Час і місце проведення 

навчальної дисципліни 

Ауд.276 

Обсяг дисципліни Кількість годин - 120,  

кредитів - 4,  

лекції -30,  

семінари - 14 ,  

самостійна робота -76,  

вид контролю - залік 

Консультації Згідно з графіком консультацій 

2. Пререквізіти і постреквізіти навчальної дисципліни 

Пререквізіти.  
 Методологічною основою для вивчення дисципліни є дисципліни «Історія України», 

«Політико-правова система України»,«Менеджмент», «Правознавство», «Економічна 

теорія», «Менеджмент». 

 Постреквізіти. 
 «Менеджмент підприємств у сфері послуг», «Управління інноваціями», «Управління 

змінами».   

3. Характеристика навчальної дисципліни 

Підготовка фахівців управління відповідно до сучасних вимог передбачає 

ознайомлення їх з основами розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень, 

змістом категорій, використовуваних у цій галузі знань, із перспективними напрямами 

розвитку теорії та практики управлінських рішень  цивілізованих країн.  

В еру повсюдного впровадження інформаційних технологій, величезного потоку 

інформації навколо нас і динамічного способу життя в публічній сфері та швидка і чітка 

розробка і реалізація ефективних управлінських рішень стає запорукою успішної 

діяльності та досягнення цілей. З причини великої кількості що надходить і 

оброблюваної інформації практично на будь-якій позиції в системі менеджменту 

важливим стає швидкий і ефективний відбір інформації, розподіл її за категоріями, 

оцінка її достовірності. Будучи дисципліною, що дає знання про різні аспекти розробки 

і прийняття управлінських рішень, УР займає важливе місце в основній освітній 

програмі підготовки бакалаврів за напрямом «Управління та адміністрування», оскільки 

кожен управлінець на своєму робочому місці постійно приймає управлінські рішення. 

Отже, знати види, принципи, методи, за якими розробляються рішення, безумовно, 

необхідно і важливо.      Управлінське знання допоможе випускникам орієнтуватися в 

бізнес  середовищі, розуміти причини і наслідки управлінських рішень, прогнозувати 

розвиток  ситуацій, ефективно працювати, управляти людьми, таким чином, дисципліна 

відіграє значну роль у професійній підготовці управлінців з вищою освітою.  
 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен отримати: 

а) загальні компетентності: 

1. ЗК04 - Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

2. ЗК05 - Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.; 

3. ЗК08 -  Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.; 

4. ЗК09  - Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.; 

5. ЗК10 - Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні 



6. ЗК11 - Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.; 

7. ЗК12 - Здатність  генерувати нові ідеї (креативність); 

8. ЗК13 - Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.  

б) фахові компетентності: 

Фахові компетентності, яких набувати здобувачі вищої освіти в 

процесі вивчення навчальної дисципліни «Управлінські рішення» 

Компетенції згідно освітньої 

програми 

Складові компетентності 

СК02 Здатність аналізувати 

результати діяльності організації, 

зіставляти їх з факторами впливу 

зовнішнього та внутрішнього 

середовища; 

Здатність визначати сутність, цілі і завдання, 

функції, методи, структуру і категорії теорії 

прийняття рішень.   

СК03 Здатність визначати 

перспективи розвитку організації; 

Знати основні поняття передбачення. 

основи прогнозування, методи 

прогнозування. 

СК05 Здатність управляти 

організацією та її підрозділами через 

реалізацію функцій менеджменту; 

Здатність на практиці застосовувати 

класичну,  адміністративну, політичну  

моделі прийняття рішень.            

 

 

СК06 Здатність діяти соціально 

відповідально і свідомо; 

 

Володіти методами оцінювання ефективності 

управлінських рішень; знати  узагальнюючі 

показники соціальної ефективності. приватні 

показники соціальної ефективності. 

  

СК07 Здатність обирати та 

використовувати сучасний 

інструментарій менеджменту; 

Здатність на практиці застосовувати метод 

групової роботи. метод ключових питань, 

метод вільних асоціацій. метод інверсій.  

метод номінальної групи. Знати досвіт 

прийняття рішень різними школами 

управління. 

СК08 Здатність планувати діяльність 

організації та управляти часом; 

Знати особливості стратегічних 

управлінських рішень. Здатність  

обґрунтувати  механізм управління 

організацією, що реалізує стратегічні 

управлінські рішення; зміст і послідовність 

дій персоналу управління при розробці, 

прийнятті та реалізації стратегічних рішень. 

СК09  Здатність працювати в команді 

та налагоджувати міжособистісну 

взаємодію при вирішенні професійних 

завдань 

Знати модель мислення людини, що приймає 

рішення; закони, керуючі людиною в процесі 

прийняття рішень. 

 

СК10 Здатність оцінювати виконувані 

роботи, забезпечувати їх якість та 

мотивувати персонал організації. 

 

Здатність забезпечувати процес оцінювання  

ефективності управлінських рішень, 

результативності праці спеціалістів 

усіх рівнів. 



СК11 Здатність створювати та 

організовувати ефективні комунікації 

в процесі управління. 

 

Знати сутність управлінського рішення в 

циклі управління; управлінського рішення як 

психологічного процесу, управлінського 

рішення як процесу діяльності. 

СК13 Розуміти принципи і норми 

права та використовувати їх у 

професійній діяльності. 

Розуміти закони, керуючі людиною в процесі 

прийняття рішень. 

 

 
Очікувані програмні результати навчання: 

9. ПР3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, 

сучасних концепцій лідерства  

10. ПР4. Демонструвати навички виявлення проблеми та обґрунтування 

управлінських рішень; 

11. ПР5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації; 

12. ПР6.  Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень; 

13. ПР7. Виявляти навички організаційного проектування; 

14. ПР8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення 

ефективності діяльності організації; 

15. ПР9. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи ; 

16. ПР10. Показувати навички обґрунтування дієвих інструментів 

мотивування персоналу організації. 

4. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Мета: Сформувати в студентів потрібний рівень професіоналізму діяльності у сфері 

публічного управління, оволодіння технологією прийняття ефективних УР в обсязі 

класифікаційних вимог до фахівця з питань менеджменту організацій і адміністрування  

та набуття практичних вмінь і навичок щодо застосування законів, принципів, методів, 

технологій та процедур в управлінні суб’єктами ринкової економіки; набуття вмінь та 

формування, необхідних для виконання функцій та реалізації повноважень керівника 

(фахівця) суб’єкта бізнесової діяльності, в тому числі для органів державної влади і 

місцевого самоврядування.  
5.  Завдання вивчення дисципліни 

Завданням навчальної дисципліни є:  

- сформувати уявлення про теоретичні основи прийняття  

рішень; 

- придбати теоретичні знання та практичні навички  

розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень як  

основного елемента професійної діяльності менеджера; 

- виробити вміння ідентифікації та класифікації проблем  

організації; 

- вибору найбільш раціональних методологічних  

та організаційних схем, розробки прийняття і реалізації  

рішень, вміння аналізу альтернатив дій; 

- вивчити моделі, методи, алгоритми та детермінанти 

(фактори) прийняття рішень;  

вивчити вплив зовнішнього середовища на реалізацію 

альтернатив; 

- вміти застосовувати критерії розробки і вибору рішень в 

умовах невизначеності та ризику; 

- вміти обґрунтовувати ефективність рішень; 

- опанувати інноваційними підходами прийняття творчих 

нестандартних (унікальних) рішень. 



6. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. Теоретико-методологічні засади прийняття управлінських 

рішень. Основи теорії прийняття управлінських рішень. Природа управлінських 

рішень. Методологічні підході до розробки управлінських рішень. Людина як суб'єкт 

прийняття управлінських рішень. 

Змістовний модуль 2. Методи і прийоми, використовувані персоналом управління 

при розробці та прийнятті рішень. Сутність методів обґрунтування та прийняття 

управлінських рішень, їх класифікація. Передбачення в розробці та прийнятті 

управлінських рішень.  Розробка пропозицій щодо прийняття управлінських рішень. 

Етапи процесу прийняття управлінських рішень. 

Змістовий модуль 3. Технологія розробки, прийняття та реалізації управлінських 

рішень. Облік типових особливостей вирішуваних проблем.  Прийняття рішень в 

умовах невизначеності і ризику. Удосконалення прийняття стратегічних управлінських 

рішень. Методика вироблення рішення керівником тактичного рівня. Управлінські 

рішення в сфері виробництва. Оцінка ефективності управлінських рішень. 

7. План вивчення навчальної дисципліни 

№ 

тижня 

Назва теми Форми 

організації 

навчання 
 

Кількість 

годин 

1. Тема 1. Основи теорії прийняття 

управлінських рішень. 

Лек. -4, сем. – 0, 

сам.раб. - 4 
8 

2. Тема 2. Природа управлінських рішень. Лек. -2 сем. – 2, 

сам.раб. - 4 

8 

3. Тема 3. Методологічні підході до розробки 

управлінських рішень. 

Лек. - 2, сем. – 2, 

сам.раб. - 0 

4 

4. Тема 4. Людина як суб'єкт прийняття 

управлінських рішень. 

Лек. - 2, сем. – 2, 

сам.раб. - 4 

8 

5. Тема 5. Сутність методів обґрунтування та 

прийняття управлінських рішень, їх 

класифікація. 

Лек. - 2, сем. – 2, 

сам.раб. - 5 

9 

6. Тема 6. Передбачення в розробці та 

прийнятті управлінських рішень. 

Лек. - 2, сем. – 2, 

сам.раб. - 5 

9 

7. Тема 7. Розробка пропозицій щодо 

прийняття управлінських рішень. 

Лек. - 2, сем. – 0, 

сам.раб. - 15 

17 

8. Тема 8. Етапи процесу прийняття 

управлінських рішень. 

Лек. - 2, сем. – 0, 

сам.раб. - 15 

17 

9. Тема 9. Облік типових особливостей 

вирішуваних проблем.   
Лек. - 2, сем. – 0, 

сам.раб. - 4 

6 

10. Тема 10. Прийняття рішень в умовах 

невизначеності і ризику. 

Лек. - 2, сем. – 0, 

сам.раб. - 4 

6 

11. Тема 11. Удосконалення прийняття 

стратегічних управлінських рішень. 

Лек. - 2, сем. – 0, 

сам.раб. - 4 

8 

12. Тема 12. Методика вироблення рішення 

керівником тактичного рівня. 

Лек. - 2, сем. – 2, 

сам.раб. - 4 

8 

13. Тема 13. Управлінські рішення в сфері 

виробництва. 

Лек. - 2, сем. –0, 

сам.раб. - 4 

6 

14. Тема 14 Оцінка ефективності управлінських 

рішень. 

Лек. - 2, сем. –0, 

сам.раб. - 4 

6 

8. Самостійна робота 

Самостійна робота включає такі види як підготовка до семінарських занять, підготовка 

до контрольних заходів, опрацювання розділів програми, які не викладаються на 

лекціях. 



Самостійна робота студентів може здійснюватися у таких формах:  

1. Підготовка рефератів, есе з проблем менеджменту.  

2. Написання тез доповідей та участь у конференціях.  

3. Анотація прочитаної додаткової літератури.  

4. Вивчення досвіду та узагальнення практики діяльності організацій різних форм 

власності, сфери діяльності, галузевої приналежності.  

5. Участь у конкурсах студентських наукових робіт з дисципліни «Управлінські 

рішення» 

 

9. Система та критерії оцінювання курсу 

Методами контролю є поточне усне опитування (індивідуальне та фронтальне, 

тестування, перевірка розв’язування практичних задач, перевірка виконання 

ситуаційних вправ, заслуховування рефератів, перевірка законспектованих питань 

винесених на самостійну роботу. 

10. Політика курсу 

При вивченні дисципліни «Управлінські рішення» необхідно спиратися на конспект 

лекцій та рекомендовану літературу. Вивчення окремих тем потребує ознайомлення з 

нормативно-правовими актами, які регулюють різни сфери діяльності організацій; 

фінансовою звітністю корпорацій, оприлюдненою згідно вимогам законодавства.  

Студенти мають: регулярно відвідувати заняття; планомірно працювати над 

матеріалами курсу; точно та вчасно виконувати завдання викладача; брати участь в 

обговоренні дискусійних питань; самостійно знаходити та опрацьовувати аналітичні 

матеріали з проблем  менеджменту, фінансової діяльності корпорацій; долучатися до 

активних форм навчання; брати участь у роботі наукового гуртка кафедри, 

конференціях і творчих конкурсах; готувати й публікувати тези доповідей. 

Відпрацювання пропущених занять є неодмінним. Обов’язковою вимогою є дотримання 

норм академічної доброчесності.  

 

 


