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Стислий опис навчальної дисципліни 

Мета та завдання навчальної дисципліни сформувати в студентів 

потрібний рівень професіоналізму діяльності у сфері управління, 

оволодіння технологією прийняття ефективних управлінських рішень в 

обсязі класифікаційних вимог до фахівця. 

Завдання навчальної дисципліни «Розробка та прийняття 

управлінських рішень» формуються на основі структурування мети і 

включають: 

- формування уявлення про теоретичні основи прийняття рішень; 

- ознайомлення з теоретичними знаннями та практичними навичками 

розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень як основного 

елемента професійної діяльності державного службовця, ефективного 

менеджера; 

- виробити вміння ідентифікації та класифікації проблем організації; 

- набуття навичок 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. 

Тривалість: 4 кредити ЄКТС/120 годин. Заочна форма навчання (лекції 6 

год., семінарські заняття 6 год., самостійна робота 78 год.) 

Форми та методи навчання: дистанційні та змішані, групові (семінарські 

заняття); бінарні, частково-пошукові та інтерактивні методи навчання. 

Система поточного контролю: відвідування занять; виконання самостійної 

роботи; робота на семінарських заняттях; виконання завдань дистанційного 

курсу.  

Система підсумкового контролю: семестровий контроль у формі заліку. 

Пререквізити (Prerequisite). Навчальна дисципліна «Розробка та 

прийняття управлінських рішень» пов’язана та базується на теоретичних 

положеннях навчальних дисциплін «Логіка», «Політологія», «Соціологія», 

«Основи економічної теорії», «Адміністративне право», «Управління 

національної поліцією», «Публічне адміністрування», «Публічна служба», 

«Державне та регіональне управління», «Управлінський контроль в публічній 

сфері», «Правове регулювання державної антикорупційної політики. 

Корупційні ризики».   

Перелік компетентностей, які забезпечує навчальна дисципліна, 

програмні результати навчання («hard skills») 

Програмні результати навчання Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

Для здобувачів вищої освіти ступеня вищої освіти магістра зі 



спеціальності 08 Право 

ПРН08. Уміти здійснювати 

ефективну комунікацію, 

аргументувати свою позицію, 

використовувати сучасні 

інформаційні та комунікаційні 

технології у сфері публічного 

управління та адміністрування на 

засадах соціальної відповідальності, 

правових та етичних норм. 

 

ЗК02. Здатність працювати в 

команді, мотивувати людей та 

рухатися до спільної мети, бути 

лідером, діяти соціально 

відповідально та свідомо. 

ЗК04. Здатність удосконалювати й 

розвивати професійний, 

інтелектуальний і культурний рівні. 

ЗК07. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ЗК08. Формування «soft skills»: 

– індивідуальних: властивість 

приймати рішення та вирішувати 

проблеми; позитивне мислення та 

оптимізм; 

– комунікативних: креативність; 

логіка; зрозуміло формувати думки; 

відповідати аргументовано, 

зрозуміло, вчасно і ввічливо; 

– управлінських: уміння вирішувати 

проблемні ситуації. 

ФК02. Здатність організовувати 

діяльність органів публічного 

управління та інших організацій 

публічної сфери.  

ПРН10. Представляти органи 

публічного управління й інші 

організації публічної сфери та 

презентувати для фахівців і широкого 

загалу результати їх діяльності. 

 

ЗК01. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК04. Здатність удосконалювати й 

розвивати професійний, 

інтелектуальний і культурний рівні. 

ЗК07. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ЗК08. Формування «soft skills»: 

– індивідуальних: властивість 

приймати рішення та вирішувати 

проблеми; позитивне мислення та 

оптимізм; 

– комунікативних: креативність; 

логіка; зрозуміло формувати думки; 

відповідати аргументовано, 

зрозуміло, вчасно і ввічливо; 

управлінських: уміння вирішувати 

проблемні ситуації. 

ФК01. Здатність налагоджувати 

соціальну взаємодію, 



співробітництво, попереджати та 

розв’язувати конфлікти. 

 

Структура навчальної дисципліни (тематичний план) 

Назва теми Види робіт Завдання самостійної 

роботи в розрізі тем 

ТЕМА 1. 

Поняття та 

класифікація 

управлінських 

рішень 

Лекція (онлайн): 

законспектувати основні 

положення, скласти 

узагальнюючу структурну 

блок-схему за темою лекції.  

Семінарське заняття: тези 

виступів на основі навчальних 

питань тем, аналіз ключових 

понять теми, навчальна 

дискусія, аналіз прикладів 

практичного досвіду в межах 

спеціальності. 

1. Стратегічні рішення та 

області їх прийняття 

2. Структурованість 

управлінських рішень 

3. Залежність 

управлінських рішень від 

внутрішнього стану 

організації 

4. Прийняття 

управлінських рішень у 

різних умовах середовища 

5. Основний зміст 

управлінських рішень: 

економічний, організаційний, 

правовий, технологічний, 

соціальний.  

6. Системний та 

ситуаційний підходи до 

управлінських рішень 
 

Тема 2. 

Прийняття 

управлінських 

рішень у системі 

управління. 

Умови 

прийняття 

управлінських 

рішень. 

 

 

Лекція (онлайн): 

законспектувати основні 

положення, скласти 

узагальнюючу структурну 

блок-схему (порівняльну 

таблицю) за темою лекції.  

Семінарське заняття: тези 

виступів на основі навчальних 

питань тем, аналіз ключових 

понять теми, аналіз 

(порівняльний аналіз) 

принципів та типів кадрової 

політики, впливу кадрової 

політики на кадровий процес, 

оцінки ефективності кадрової 

політики організації. 

1. Визначення та 

діагностика проблеми. 

2. Збір та аналіз 

інформації. Види 

спотворень інформації.  

3. Технології 

реалізації управлінських 

рішень  

4. Документування 

процесу реалізації 

управлінських рішень  

5. Організація виконання 

управлінських рішень 

 

Тема 3. Сучасні 

методи 

прийняття 

управлінських 

рішень та їх 

Лекція (онлайн): 

законспектувати основні 

положення, скласти 

узагальнюючу структурну 

блок-схему за темою лекції.  

Семінарське заняття: тези 

1. Алгоритм 

прийняття рішень або 

«дерево» рішень і аналіз 

їх чутливості 

2. Прийняття рішень в 

умовах невизначеності 



особливості. 

Відповідальність 

за прийняття та 

реалізацію 

управлінські 

рішення. 

 

 

 

 

виступів на основі навчальних 

питань теми, аналіз ключових 

понять теми, організаційно-

функціональної структури, 

навчальна дискусія. 

3. Прийняття рішень в 

умовах ризику 

4. Помилки керівника 

при прийнятті рішення.  

5. Суб’єктивні та 

об’єктивні помилки.  

6. Відповідальність за 

прийняття управлінські 

рішення.  
 

 

Основні інформаційні джерела: 

. Бурбело Н.О. Аналіз і класифікація ризиків підприємницької дяльності/ 

Н.О.Бурлебо //Економіка. Менеджмент. Бізнес №1(11) 2015. с.161- 168. 

2. Бутко М. П., Бутко І. М., Мащенко В. П. та ін. Теорія прийняття 

рішень підручник. / За заг. ред. Бутка М. П. К.: «Центр учбової літера- тури», 

2015. 360 с. 

3. Вітюк М. О. Прийняття управлінських рішень за умови 

невизначеності та ризику в АПК / М. О. Вітюк, Л. І. Бурдейна // Вісник 

Одеського національного університету. Серія : Економіка. 2014. Т. 19, Вип. 

1(1). С. 142-145. 

4. Карпунцов М. Управління ризикостійкістю підприємства / М. 

Карпунцов // Економіка та держава. 2008. № 9. С. 72-74. 

5. Ковнаків В.М. Теорія і практика прийняття управлінських 

рішень. К.: МАУП, 2000. Т. 3, 5, 15 

6. Кузиляк В. Підходи до розроблення та прийняття управлінських 

рішень в умовах невизначеності та ризику / В. Кузиляк, Р. Яковчук, А. 

Саміло, 

О. Повстин, В. Шишко // Вісник Національного університету 

"Львівська політехніка". Юридичні науки. 2016. № 855. С. 218-224. 

7. Куташенко М.В., Сутність ризику і причини його виникнення // 

Інвестиції: практика та досвід,2009. № 6. С. 45-48. 

8. Лук’янова В.В. Теоретичні аспекти правління підприємством в 

умовах невизначеності / В.В. Лук'янова // Вісник Хмельницького 

національного університету. Економічні науки. 2006. № 4,Т.1. С.111-116. 

9. Никифоров А. Є. Класифікація інноваційно-інвестиційних 

ризиків у системі прийняття управлінських рішень / А. Є. Никифоров // 

Бізнес Інформ. - 2015. № 1. С. 8-14. 



10. Приймак В.М. Прийняття управлінських рішень: [Навчальний 

посібник] / В.М. Приймак. К.:Атіка, 2008. 240 с. 

  

11. Славіна Н. А. Прийняття управлінських рішень в умовах ризику 

та невизначеності ситуацій / Н. А. Славіна, О. С. Лаврук // Збірник наукових 

праць Подільського державного аграрно-технічного університету. 2014. Вип. 

22. С. 212-217. 

12. Тревого, О. Основні аспекти впровадження організаційних змін 

на підприємствах в умовах невизначеного середовища [Текст] / О. Тревого // 

Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми 

розвитку : зб. наук .пр. Львів : Львівська політехніка, 2012. С. 156-161. 

13. Цвігун Т. В. Основні підходи до організації процесу управління 

ризиками на підприємстві / Т. В. Цвігун // Вісник економіки транспорту і 

промисловості : зб. наук.-практ. ст. / Укр. держ. акад. залізнич. трансп. Х., 

2012. № 38. С.128-132. 

14. Хомяков В.І. Менеджмент підприємства. 2-ге вид., перероб. і доп. 

Київ: Кондор, 2005. 434 с.Петруня Ю. Є.Прийняття управлінських рішень 

[Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. Є. Петруня [та ін.] ; ред. 

Ю. Є. Петруня. - 2-ге вид. - К. : Центр учбової літератури, 2011. –214 с. 

15.Миколайчик З. Решение проблем в управлении. Принятие решений и 

организация работ [Текст] : пер. с польс. / З. Миколайчик ; Науч. ред. А. Н. 

Тищенко. - Харьков : Гуманит. центр, 2004. - 472 с. 

16.Бакуменко В Д.Формуванння державно – управлінських 

рішень.Проблеми теорії,методології,практики.Моногр.-К.:Вид-во УАДУ. -

2000 -328с. 

17.Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: пер. с 

анг. – M.: Дело, 2000. – 704с. 

18.Томпсон A.A., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. 

Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник / пер. с англ. под ред. 

Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. – Банки и биржи, ЮНИТИ, 1988, – 576с. 

19.Гевко І.Б. Методи прийняття управлінських рішень: підручник. – К: 

Кондор, 2009. – 187с. 

20. Управление персоналом организации: Учебник / под ред. А.Я. 

Кибанова. – М.: ИНФРА – М, 1997. – 512с. 

21.Хміль Ф.І. Менеджмент: Підручник. – К.: Вища шк., 1995. – 351с. 

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

Навчальний посібник. − Київ: ЦУЛ, 2003 − 420 с. 

23.Воробьев С.А., Марьин С.А., Пономаренко О.С. Теория принятия 

решений. Классические подходы: Учеб. пособие для студ. спец. 



„Интеллектуальные системы обработки информации принятия решений”. – 

Х.: ХТУРЭ, 2000. 

24.Горюнов Ю.Ю., Горюнова Т.Ю., Дружинин Д.В. Теория и методы 

принятия решений. Учебное пособие. − Пенза: РГУИТП, 2010. − 50 с. 

25.Дерлоу Дес. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття 

рішень: пер. З англ. − К.: Всеувито, Наукова думка 2001. − 242 с. 

26.Діденко В.М. Менеджмент: Підручник. – К.: Кондор, 2008. – 584с. 

27.Колпаков В.М. Теория и практика принятия управленческих 

решений: учеб. пособие для студ. вузов / Межрегиональная академия 

управления персоналом. – 2. изд., перераб. и доп. – К. : МАУП, 2004. 

28.Кривов’язок І.В. Антикризове управління підприємством: Навч. 

посіб. – К.: Кондор, 2008. – 266с. 

29.Орлов А.И. Принятие решений. Теория и методы разработки 

управленческих решений. Учебное пособие. − М.: МарТ, 2005. − 496 с. 

30.Орлов А.И. Теория принятия решений. Учебное пособие. − М.: 

Издательство „Март”, 2004. − 656 с. 

31. Афанасьєв М. В. Побудова системи управління якістю в діяльності 

органів виконавчої влади регіону : монографія / М. В. Афанасьєв, Л. Г. 

Шемаєва, Л. Й. Аведян та ін. ; [за заг. ред. канд. екон. наук, доцента Л. Г. 

Шемаєвої. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2008. – 472 с. 

32.Чернов С.І. Текст лекцій з дисципліни «Державне та регіональне 

управління» С.І.Чернов, М.М. Новікова,С.О. Гайдученко; Харк. нац. ун-т 

міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х.:ХНУМГ, 2014. – 140 с. 

33. Лахижа М. І. Модернізація публічної адміністрації: теоретичні та 

практичні аспекти / М. І. Лахижа. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 289 с. 

34. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004–2015 

роки) "Шляхом європейської інтеграції" / авт. кол. : А. С. Гальчинський, В. 

М. Геєць та ін. ; Нац. ін.-т стратег. дослідж., Ін-т екон. прогнозування НАН 

України, М-во економіки та з питань європ. інтегр. України. – К. : ІОЦ 

Держкомстату України, 2004. – 416 с. 

35. Пак Н. Т.Регіональна економіка: навч. посібн. Львів: Видавництво 

Львівської політехніки, 2015. – 326 с 

36. Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного 

суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід: монографія / За заг. ред. Сергія 

Чернова, Валентини Воронкової, Віктора Банаха, Олександра Сосніна, 

Пранаса Жукаускаса, Йоліти Ввайнхардт, Регіни Андрюкайтене; Запоріз. 

держ. інж. акад. – Запоріжжя: ЗДІА, 2016. – 606 с. 

37. Концепція реформування публічної адміністрації в Україні 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pravo.org.ua/files 

/administr.doc. 



38. Демидов В. В. Информационно-аналитическая работа в 

международных отношениях : [учеб. пособ.] / В.В. Демидов. – М. : 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. – 200 с. 

39. Зобнин А. В. Информационно-аналитическая работа в 

государственном имуниципальном управлении: Учеб. пособие / Научный 

редактор Д. И. Полывянный. – М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2011. – 

120 с. 

40. Інформаційно-аналітична діяльність в державному управлінні: 

навчальнометодичні матеріали / Авт.: С. О. Телешун, І. В. Рейтерович. – К. : 

Вид-во НАДУ, 2013. – 44 с. 

41. Кушнаренко Н. М. Наукова обробка документів: Підручник / Н. М. 

Кушнаренко, В. К. Удалова. – 4-те вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2006. – 

334 с. 

42. Орлів М. С. Підготовка і прийняття управлінських рішень : навч.-

метод. Матеріали / М. С. Орлів ; упоряд. Г. І. Бондаренко. – К. : НАДУ, 2013. 

–40 с. 

Інтернет сайти 

31. Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : 

http://www.portal.rada.gov.ua. 

32. Офіційний сайт Державного агентства України з інвестицій та 

розвитку. – Режим доступу : http://in.ukrproject.gov.ua/. 

33. Офіційний сайт Державної служби статистики України. – Режим 

доступу : http://www.ukrstat.gov.ua. 

34. Офіційний сайт Національного агентства України з питань державної 

служби. – Режим доступу : http://www.nads.gov.ua/control/uk/index. 

35. Офіційний сайт Управління Головдержслужби України в Харківській 

області. – Режим доступу : http://nads.gov.ua/sub/harkivska. 

Додаткова література: 

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. 

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

4. Козловский В.А. Производственный и операционный менеджмент: 

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

http://nads.gov.ua/sub/harkivska


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. 

12. 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. 

13. Гевко І. Б. Методи прийняття управлінських рішень: Підручник.— К.: 

Кондор, 2009. — 187 с. 

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

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

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

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

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

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

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

Харьков: ХНАГХ, 2005. - 136 с. 

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

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

18. Бурбело Н.О. Аналіз і класифікація ризиків підприємницької дяльності/ 

Н.О.Бурлебо //Економіка. Менеджмент. Бізнес №1(11) 2015. с.161- 168. 

19. Бутко М. П., Бутко І. М., Мащенко В. П. та ін. Теорія прийняття рішень 

підручник. / За заг. ред. Бутка М. П. К.: «Центр учбової літера- тури», 

2015. 360 с. 

20. Вітюк М. О. Прийняття управлінських рішень за умови невизначеності 

та ризику в АПК / М. О. Вітюк, Л. І. Бурдейна // Вісник Одеського 

національного університету. Серія : Економіка. 2014. Т. 19, Вип. 1(1). 

С. 142-145. 

21. Карпунцов М. Управління ризикостійкістю підприємства / М. 

Карпунцов // Економіка та держава. 2008. № 9. С. 72-74. 

22. Ковнаків В.М. Теорія і практика прийняття управлінських рішень. К.: 

МАУП, 2000. Т. 3, 5, 15 

23. Кузиляк В. Підходи до розроблення та прийняття управлінських 

рішень в умовах невизначеності та ризику / В. Кузиляк, Р. Яковчук, А. 

Саміло, 



24. О. Повстин, В. Шишко // Вісник Національного університету 

"Львівська політехніка". Юридичні науки. 2016. № 855. С. 218-224. 

25. Куташенко М.В., Сутність ризику і причини його виникнення // 

Інвестиції: практика та досвід,2009. № 6. С. 45-48. 

26. Лук’янова В.В. Теоретичні аспекти правління підприємством в умовах 

невизначеності / В.В. Лук'янова // Вісник Хмельницького 

національного університету. Економічні науки. 2006. № 4,Т.1. С.111-

116. 

27. Никифоров А. Є. Класифікація інноваційно-інвестиційних ризиків у 

системі прийняття управлінських рішень / А. Є. Никифоров // Бізнес 

Інформ. - 2015. № 1. С. 8-14. 

28. Приймак В.М. Прийняття управлінських рішень: [Навчальний 

посібник] / В.М. Приймак. К.:Атіка, 2008. 240 с. 

 

29. Славіна Н. А. Прийняття управлінських рішень в умовах ризику та 

невизначеності ситуацій / Н. А. Славіна, О. С. Лаврук // Збірник 

наукових праць Подільського державного аграрно-технічного 

університету. 2014. Вип. 22. С. 212-217. 

30. Тревого, О. Основні аспекти впровадження організаційних змін на 

підприємствах в умовах невизначеного середовища [Текст] / О. 

Тревого // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи 

становлення і проблеми розвитку : зб. наук .пр. Львів : Львівська 

політехніка, 2012. С. 156-161. 

31. Цвігун Т. В. Основні підходи до організації процесу управління 

ризиками на підприємстві / Т. В. Цвігун // Вісник економіки транспорту 

і промисловості : зб. наук.-практ. ст. / Укр. держ. акад. залізнич. трансп. 

Х., 2012. № 38. С.128-132. 

32. Хомяков В.І. Менеджмент підприємства. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ: 

Кондор, 2005. 434 с. 

33. Бікулов Д. Т. Застосування теорії ігор для прийняття рішень у 

місцевому самоврядуванні / Д. Т. Бікулов // Право та державне 

управління. 2015. № 1. С. 116-120. 

34. Крупський О. П. Сучасні методи прийняття управлінських рішень та їх 

зв’язок з організаційною культурою туристичних підприємств України 

/ О. П. Крупський // Економічний часопис-ХХІ. 2014. № 7-8(1). С. 95-98 

35. Манжос Т. В. Одноперіодна модель управління запасами в умовах 

невизначеності гібридного типу / Т. В. Манжос, Ю. В. Куницька // 

Формування ринкових відносин в Україні. 2013. № 5. С. 135-139. 



36. Марченко, О. С. Ринок юридичного консалтингу в умовах 

інноваційного розвитку національної економіки : моногр. Х. : Кортес-

2001, 2007. 132 с. 

37. Соколовська З. М. Моделювання діяльності аутсорсингової фірми / 

38. З.М. Соколовська, Н. В. Яценко // Бізнес Інформ. 2015. № 3. С. 60-70. 

39. Соколовська З. М. Прикладне імітаційне моделювання як аналітична 

основа прийняття управлінських рішень / З. М. Соколовська, Н. В. 

Яценко // Бізнес Інформ. 2013. № 6. С. 69-76 

40. Череп А. В. Інформатизація процесу прийняття управлінських рішень 

суб’єктами малого підприємництва / А. В. Череп, П. В. Гудзь, А. В. 

Сучков // Економічний вісник університету. 2016. Вип. 28(1). С. 84-90 

41. Шиян А. А. Теоретико-ігровий аналіз раціональної поведінки людини 

та прийняття рішень в управлінні соціально-економічними системами / 

А. А. Шиян. Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. 414 с 

42. Шулла Р. С. Використання моделей цілочислового лінійного 

програмування як інструменту оптимізації витрат і фінансових 

результатів в умовах багатоваріантності та комплексності 

технологічного процессу / Р. С. Шулла, М. М. Повідайчик, М. М. 

Попик // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : 

Економіка. 2016. - Вип. 1(2). С. 371-378. 

 

Технічне обладнання та програмне забезпечення навчальної 

дисципліни  ПК (ноутбук/планшет), пакет програмних продуктів Microsoft 

Office, мультимедійний проєктор, інформаційно-комунікаційні технології 

навчання (електронна пошта, форум, чат, відео-конференція в он-лайн 

режимі, блог, середовище Classroom, сервіс Zoom.us для проведення он-лайн 

занять, соціальні мережі та Viber, платформа Moodle для дистанційних курсів 

та інші у період обмежувальних протиепідемічних заходів з елементами 

дистанційного та змішаного навчання).  

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

Політика щодо термінів виконання та перескладання, критеріїв 

допуску до семестрового контролю здійснюються відповідно до вимог 

Положення про організацію освітнього процесу в Національній академії 

внутрішніх справ за обов’язкової умови забезпечення аутентифiкацiї 

здобувача вищої освіти. Терміни виконання письмових робіт визначаються 

тематичним планом (індивідуальним планом здобувача вищої освіти) 

відповідно до розкладу навчальних занять та є однаково прийнятними для 

всіх форм здобуття вищої освіти. Поточний контроль здійснюється 

провідними науково-педагогічним(и) працівником(ами) під час навчальних 

занять, які закріплені за зазначеною навчальною дисципліною відповідно до 

тематичного плану. До семестрового контролю з конкретної навчальної 



дисципліни здобувач вищої освіти допускається у разі виконання всіх видів 

робіт, передбачених навчальним планом на семестр для цієї дисципліни. 

https://okop.naiau.kiev.ua/assets/files/example3/organization.pdf 

Політика щодо критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів 

вищої освіти здійснюються відповідно до вимог Положення про внутрішню 

систему забезпечення якості освітньої діяльності в Національній академії 

внутрішніх справ. 

https://okop.naiau.kiev.ua/assets/files/example3/quality.pdf 

Політика щодо академічної доброчесності: відповіді (усні або 

письмові) під час проведення начальних занять, списування або виконання 

письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім 

дозволених для використання, забороняється. Під час складання заліку 

використовувати підручники (їх ксерокопії) та мобільні девайси не 

дозволяються. Користуватися допомогою сторонніх осіб для виконання 

завдань дистанційного курсу заборонено. Здобувачі вищої освіти мають 

поважати авторські права та недопущення академічного плагіату в усіх видах 

наукової, науково-методичної та навчальної діяльності, дотримуватися 

принципів академічної доброчесності, правил академічної етики, 

інформаційної культури та підвищення відповідальності за дотриманням 

норм цитування відповідно до вимог законодавства про вищу освіту 

загальнодержавного рівня та рівня Академії. 

https://www.naiau.kiev.ua/files/dobrochesnist/polozh_26072019.pdf  

Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим 

відповідно до вимог нормативних документів НАВС з організації освітнього 

процесу. У період обмежувальних протиепідемічних заходів навчання 

здійснюється із використанням дистанційних технологій за погодженням із 

Вченою радою НАВС та за обов’язкової умови забезпечення аутентифiкацiї 

здобувача вищої освіти.  

Політика вивчення та викладання навчальної дисципліни здійснюється 

з дотриманням основних нормативних документів Національної академії 

внутрішніх справ: Положення про розроблення програм навчальних 

дисциплін і силабусів у Національній академії внутрішніх справ, Положення 

про регламентацію забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти в НАВС, Положення про змішане навчання в НАВС, Положення про 

екзаменаційну комісію в НАВС, Положення про дистанційне навчання в 

НАВС, Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої 

діяльності в НАВС Положення про організацію освітнього процесу в НАВС 

https://okop.naiau.kiev.ua/l%D1%96ve-menyu/normativno-pravove-

zabezpechennya-navchalnogo-proczesu/nacz%D1%96onalno%D1%97-

akadem%D1%96%D1%97-vnutr%D1%96shn%D1%96x-sprav.html 

 

Система оцінювання результатів навчання 

Аудиторна робота 

(поточне накопичення балів)  

max 60 % 

Підсумковий 

контроль 

Підсумк

ова 

кількіст

ь балів 

https://okop.naiau.kiev.ua/assets/files/example3/organization.pdf
https://okop.naiau.kiev.ua/assets/files/example3/quality.pdf
https://okop.naiau.kiev.ua/assets/files/2021/polozhennia_pnd_sylabus_2021.pdf
https://okop.naiau.kiev.ua/assets/files/2021/polozhennia_pnd_sylabus_2021.pdf
https://okop.naiau.kiev.ua/assets/files/example3/regl_zab_yak.pdf
https://okop.naiau.kiev.ua/assets/files/example3/regl_zab_yak.pdf
https://okop.naiau.kiev.ua/assets/files/example3/regl_zab_yak.pdf
https://okop.naiau.kiev.ua/assets/files/example3/zmish.doc
https://okop.naiau.kiev.ua/assets/files/example3/exam.pdf
https://okop.naiau.kiev.ua/assets/files/example3/exam.pdf
https://okop.naiau.kiev.ua/assets/files/example3/dn.pdf
https://okop.naiau.kiev.ua/assets/files/example3/dn.pdf
https://okop.naiau.kiev.ua/assets/files/example3/quality.pdf
https://okop.naiau.kiev.ua/assets/files/example3/quality.pdf
https://okop.naiau.kiev.ua/assets/files/example3/organization.pdf


max 40%  

max 

100% 
Т1 

8 

Т2 

6 

Т3 

6 

Самостійна 

робота 

40 

залік 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

90-100  відмінно A відмінне виконання  

85–89   

добре 

B вище середнього рівня  

75–84  С загалом хороша робота 

66–74   

задовільно 

 

D непогано  

60–65  E виконання відповідає 

мінімальним критеріям 

35–59   

незадовільно 

 

Fx необхідне перескладання  

1–34  F необхідне повторне вивчення 

курсу 

 

Затверджено на засіданні кафедри публічного управління та адміністрування 
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Розробник силабусу 

 

 

 

 


