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A. OBJECTIVE OF THE SUBJECT / МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ  

Мета дисципліни – формування у майбутніх менеджерів розуміння основоположного способу мислення та 
системи знань щодо класифікації теорій, видів, типів та процесу мислення, а також навичок управлінського 
мислення і прийняття рішень в умовах невизначеності і ризику. 

Завданнями дисципліни є: формування системи знань та навичок щодо класифікації теорій, видів, типів та 
процесу мислення; природи, класифікації і типології рішень, а також розробки, прийняття та реалізації 
управлінських рішень. 

Компетентності щодо генерування і обґрунтування нових ідей (креативне мислення), аналізування (абстрактне 
мислення) й структурування проблем організації (критичне мислення) та прийняття ефективних управлінських 
рішень (системне мислення) і забезпечення їх реалізації задля досягнення поставленої мети (стратегічне 
мислення). 
B. SUBJECT PROGRAM / ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 
Модуль 1. Управлінське мислення як складний соціально-психологічний феномен та фундаментальна властивість 
людини 
Тема 1. Типологія мислення в управлінській діяльності. Дизайн-мислення та дизайн-менеджмент 
Тема 2. Нова парадигма управління. Нейроменеджмент 
Тема 3. Критичне мислення як інструмент оптимізації управлінських рішень 
Тема 4. Стратегічне мислення як основа сучасного стратегічного планування 
Тема 5. Креативне та системне мислення управлінця 
 
Модуль 2. Забезпечення якості прийняття управлінських рішень в умовах нової нормальності 
Тема 6. Теорії прийняття рішень 
Тема 7. Моделі та методи прийняття управлінських рішень 
Тема 8. Системи підтримки прийняття управлінських рішень 
 
C. LIST OF COMPETENCIES AND STUDIES TARGETED RESULTS / 
ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Загальні 
компетентності (ЗК) 

ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

ЗК3. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій. 
ЗК4 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 
ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  
ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Спеціальні (фахові) 
компетентності (СК) 

СК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій 
менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних 
стандартів.  
СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими 
організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні 
стратегії та плани.  
СК3. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного само 
менеджменту.  
СК5. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі 
управління.  
СК6. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління 
людьми.  
СК8. Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом.  
СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні 
управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію.  
СК10. Здатність до управління організацією та її розвитком.   
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Програмні результати 
навчання 
(ПРН) 

ПР1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, 
методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах  
ПР2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення  
ПР4. Обґрунтовувати та управляти проєктами, генерувати підприємницькі ідеї  
ПР5. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах  
ПР6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських 
рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні 
міркування та соціальну відповідальність  
ПР7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з 
представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті  
ПР10. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з 
людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач  
 

 
D. SEMESTER PLAN / СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН 

Тиждень/ 
Дата 

Тема Форма 
діяльності 
(заняття), 
години, 
формат  

Завдання для СРС 
(література, ресурси в Інтернеті, 

презентація, відеокурси) 

Перший 
тиждень 

Тема 1. Типологія мислення 
в управлінській діяльності. 
Дизайн-мислення та 
дизайн-менеджмент 
1.1. Управлінські відносини, 
як об’єкт управлінського 
мислення 
1.2. Типологія мислення в 
управлінській діяльності 
1.3. Дизайн-мислення як 
управлінська філософія 
1.4. Рівні дизайн-
менеджменту 

Лекція  
(2 год)  

F2F 

Опрацювання літератури 
основна: 1, 2, 3, 5, 6 
додаткова:  2, 5, 7 
інформаційні ресурси в Інтернет: 1, 3, 4, 7 

Практичне 
заняття 

(дискусія, 
групова 
робота, 

презентації, 
розв'язання 

кейсів) 
(2 год) 

F2F 

Дизайн-мислення та дизайн-менеджмент, як нові 
парадигми інноваційного ведення бізнесу. 
Фреймворки дизайн-мислення 
Стенфордська модель дизайн-мислення (емпатія; 
фокусування; генерування ідей; прототипування; етап 
тестування).  
Дизайн-менеджмент як сполучна ланка між дизайн-
мисленням, дизайном, технологією, бренд-
менеджментом, маркетингом і корпоративним 
управлінням на внутрішньому і зовнішньому рівні 
діяльності організації 

Другий 
тиждень 

Тема 2. Нова парадигма 
управління. 
Нейроменеджмент 
2.1. Характеристика 
ключових етапів розвитку 
парадигми управління 
2.2. Нова парадигма 
управління у ХХІ ст. 
2.3. Оцінювання 
персональної та 
управлінської гнучкості 
2.4. Нейроменеджмент: 
психологічні пастки 
мислення 
 

Лекція  
(2 год)  

F2F 

Опрацювання літератури 
основна: 1, 2, 3, 5, 6 
додаткова:  2, 5, 7 
інформаційні ресурси в Інтернет: 1, 3, 4, 7,9,11 

Практичне 
заняття 

(дискусія, 
групова 
робота, 

самостійна 
робота 

презентації, 
розв'язання 

кейсів) 
(2 год) 

F2F 

Еволюція парадигми управління. 
Визначальні моменти становлення нової парадигми 
управління 
Чотири парадигмальні революції 
Проблеми формування і зміни парадигми менеджменту 
за П. Ф. Друкером. 
Нові парадигми економічного мислення. «Пекінський 
консенсус». «Вашингтонський консенсус». Взаємна 
відповідність різноманітних форм економічної 
діяльності та відповідних їм парадигм мислення. Теорія 
«спіральної динаміки» Клера Грейвза. Кольорові 
маркери «спіральної динаміки» і «інтегральної 
динаміки» Валерія Пекара та відповідні їм парадигми 
економічного мислення. Гуманістична парадигма. 

Третій 
тиждень 

Тема 3. Критичне мислення 
як інструмент оптимізації 
управлінських рішень 
3.1. Критичне мислення та 
когнітивна гнучкість 
3.2. Технології, методи та 
прийоми розвитку 
критичного мислення 
3.3. Фіксований та 
розвивальний тип мислення 
3.4. Когнітивні викривлення 
та пастки мислення 

Лекція  
(2 год)  

F2F 

Опрацювання літератури 
основна: 1, 2, 3, 5, 6 
додаткова: 2, 5, 7 
інформаційні ресурси в Інтернет: 1, 3, 4, 7,12,13 

Практичне 
заняття 

(дискусія, 
групова 
робота, 

самостійна 
робота 

презентації) 
(2 год) 

Критичне мислення, як одна із ключових навичок 2020 
«Баддєва теорія свідомості» та «Прожекторна теорія 
науки» Карла Поппера 
Складові, принципи та диспозиції критичного мислення 
Алгоритм активізації критичного мислення 
Інтерпретація як шлях формулювання власних ідей та 
розуміння ідей інших. Методичний прийом 
«Сократівський діалог» (Socratic questioning). 
Методичний прийом «Модель 6W» 
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F2F 

Четвертий 
тиждень 

Тема 4. Стратегічне 
мислення як основа 
сучасного стратегічного 
планування 
4.1. Характеристика 
основних елементів моделі 
стратегічного мислення 
4.2. Особливості сучасного 
стратегічного мислення 
4.3. Рівновага Неша та 
концепція вирішення 
конфліктних ситуацій 

Лекція  
(2 год) 

F2F 

Опрацювання літератури 
основна: 1, 2, 3, 5, 6 
додаткова: 2, 5, 6,7 
інформаційні ресурси в Інтернет: 1, 3, 4, 7,8,12 

Практичне 
заняття 
(групова 
робота, 

презентації, 
бесіда, 

самостійна 
робота ділова 

гра, 
розв'язання 

задач) 
(2 год) 

F2F 

Оптимальні життєві стратегії за теорією антикрихкості 
Н. Талеба 
Модель стратегічного мислення Дж.М. Лідка (системна 
перспектива або побудова ментальних моделей; 
інтенсивне фокусування на досягненні цілей; мислення 
з урахуванням часу розгортання стратегії; висунення 
гіпотез; інтелектуальний опортунізм) 

П’ятий 
тиждень 

Тема 5. Креативне та 
системне мислення 
управлінця 
5.1. Сутність понять 
креативність, 
самовираження і творчість. 
5.2. Основні характеристики 
креативності 
5.3. Алгоритм системного 
мислення 
5.4. Розвиток системного 
мислення 

Лекція  
(2 год)  

F2F 

Опрацювання літератури 
основна: 1, 2, 3, 4,5, 6 
додаткова: 2,3,4,7 
інформаційні ресурси в Інтернет: 1, 2, 3, 10,12 

Практичне 
заняття 
(групова 
робота, 

презентації, 
бесіда, 

дискусія 
самостійна 

робота  
(2 год) 

F2F 

Креативне мислення (out-of-the-box thinking) - мислення 
поза шаблонами. Креативність та гнучкість мислення. 
Тест Струпа. Графова модель творчого мислення. Роль 
креативного мислення у формуванні особистості 
науковця. Системне мислення й методи його 
формування. Дивергентне і конвергентне мислення. 
Системні архетипи. Розвиток системного мислення 
(екстравертності, розширення кола уваги, планування, 
підведення підсумків). 

Шостий 
тиждень 

Тема 6. Теорії прийняття 
рішень 
6.1. Історія науки про 
управлінські рішення 
6.2. Теоретичні основи 
прийняття управлінських 
рішень 
6.3. Процес прийняття 
управлінських рішень 
6.4. Прийняття 
управлінських рішень в 
умовах VUCA-світу 

Лекція  
(2 год) 

F2F 

Опрацювання літератури 
основна: 1, 2, 3, 5, 6,9 
додаткова: 1,4,6,7 
інформаційні ресурси в Інтернет: 1, 2, 3, 5,9,11 

Практичне 
заняття 

(самостійна 
робота, 
групова 
робота, 

презентації,  
(2 год) 

F2F 

Теоретичні аспекти комунікаційного забезпечення 
прийняття управлінських рішень 
Теорія VUCA- та BANI-світу 
Вплив типу проблеми на вибір стилю прийняття 
рішення 
Проблемні аспекти управлінських рішень 
Інформаційно-комунікаційне забезпечення прийняття 
управлінських рішень 
 

Сьомий 
тиждень 

Тема 7. Моделі та методи 
прийняття управлінських 
рішень 
7.1. Моделі прийняття 
управлінських рішень 
7.2. Методи прийняття 
управлінських рішень 
7.3. Організаційно-
аналітичне забезпечення 
прийняття управлінських 
рішень в умовах 
європейської інтеграції 

Лекція 
(2 год) 

F2F 

Опрацювання літератури 
основна: 1, 2, 3, 5, 6 
додаткова: 2, 5, 7 
інформаційні ресурси в Інтернет: 2 3, 6,8,9,13 

Практичне 
заняття 

(презентації 
групова 
робота, 

самостійна 
робота) 
(2 год) 

F2F 

Індивідуальні та колективні методи прийняття 
управлінських рішень 
Теоретичні засади забезпечення якості управлінських 
рішень 
Організаційні зміни в контексті прийняття якісних 
управлінських рішень 
Стратегічний підхід при прийнятті управлінських рішень 

Восьмий 
тиждень 
 

Тема 8. Системи підтримки 
прийняття управлінських 
рішень 
8.1. Аналітичні методи 
обґрунтування 
управлінських рішень 
8.2. Правила і критерії 
прийняття рішень в умовах 

Лекція 
(2 год) 

F2F 

Опрацювання літератури 
основна: 1, 2, 3, 5, 6 
додаткова: 2, 5, 6, 7 
інформаційні ресурси в Інтернет: 1,2,5,7,10,11,12 

Практичне 
заняття 

(самостійна 
робота, 

Прикладне програмне забезпечення прийняття 
управлінських рішень 
Організація виконання управлінських рішень 
Планування виконання управлінських рішень Контроль 

http://psychologis.com.ua/razvitie_ekstravertnosti.htm
http://psychologis.com.ua/krugi_vnimaniya.htm
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невизначеності та ризику 
8.3. Організація, планування 
і контроль виконання 
управлінських рішень 

презентації, 
групова 
робота, 

розв'язання 
кейсів) 
(2 год) 

F2F 

виконання управлінських рішень 
Психологія поводження у ситуаціях ризику та 
використання механізму інтуїції для розробки рішень 

Вивчення дисципліни передбачає виконання двох контрольних (модульних) робіт. 
Модульна контрольна робота 1. Мета модульної контрольної роботи – перевірка ступеня оволодіння теоретичними 
та практичними навичками. Модульна контрольна робота проводиться у письмовій формі, що дозволяє охопити 
широке коло питань, викладених на 1-5 лекціях. Тематика модульної контрольної роботи відповідає складу першого 
модуля «Управлінське мислення як складний соціально-психологічний феномен та фундаментальна властивість 
людини». Модульна контрольна робота містить п’ять питань з 1-5 тем. 
Модульна контрольна робота 2. Мета модульної контрольної роботи – перевірка ступеня оволодіння теоретичними 
та практичними навичками. Модульна контрольна робота проводиться у письмовій формі, що дозволяє охопити 
широке коло питань, викладених на 6-8 лекціях. Тематика модульної контрольної роботи відповідає складу другого 
модуля «Забезпечення якості прийняття управлінських рішень в умовах нової нормальності». Модульна контрольна 
робота містить п’ять питань з 6-8 тем. 
Під час виконання студенти мають продемонструвати знання, уміння та навички, отримані під час відвідування 
лекційних та практичних занять. 
Вивчення дисципліни передбачає виконання індивідуальних творчих завдань. Кожен студент індивідуально виконує 
наступні завдання: 
1. Виконання індивідуальних творчих завдань. 
2. Вирішення кейсових ситуацій. 
Замість науково-дослідницької роботи студенти можуть отримати 10 балів за вивчення одного із онлайн курсів, 
наведених у переліку посилань на інформаційні ресурси в Інтернеті: ВУМ-online, Prometheus. 
Детальний план проведення практичних занять, завдання для практичних занять, самостійної та індивідуальної 
роботи містяться в системі MOODLE у наступних вкладеннях: 
1. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з курсу «Управлінське мислення і прийняття 
рішень»; 
2. Методичні рекомендації для виконання індивідуальної роботи з курсу «Управлінське мислення і прийняття 
рішень». 

 
E. BASIC LITERATURE (OBLIGATORY TEXTBOOKS) / ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА (ОБОВ’ЯЗКОВІ ПІДРУЧНИКИ) 

1. Джозеф О’Конор, Ієн Макдермотт. Системне мислення. Пошук неординарних творчих рішень. Переклад з 
англійської Надія Сисюк. Київ: Наш Формат, 2018. 240 с. 
2. Максименко С.Д., Меєрович М.Й., Шрагіна Л.І. Системне мислення: формування і розвиток. Київ, Вид. дім «Києво-
Могилянська академія», 2020. 251 с. 
3. Мерзлякова О.Л., Хоружа Л.Л. Практикум з критичного мислення: навч.-метод. посібник. Київ: Київ. ун-т ім. Б. 
Грінченка, 2020. 160 с. 
4. Друкер П.Ф. Виклики для менеджменту ХХІ століття. Пер. з англ. Т. Літенської. Київ: Видавнича група КМ-БУКС, 
2020. 240 с. 
5. Теоретичні основи забезпечення якості прийняття управлінських рішень в умовах європейської інтеграції : 
монографія / [М.М. Новікова, Н.О. Кондратенко, М.В. Боровик та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. 
Бекетова. Харків : «Друкарня Мадрид», 2020. 335 с. 
6. Бутко М.П., Бутко І.М., Мащенко В.П. та ін. Теорія прийняття рішень: підручник. За заг. ред. М.П. Бутка. Київ : 
«Центр учбової літератури», 2015. 360 с. 
7. Нестеренко О.В., Савенков О.І., Фаловський О.О. Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень : навч. 
посібник. За ред. П.І. Бідюка. Київ: Національна академія управління, 2016. 188 с. 
8. Гаркуша Н.М. Моделі та методи прийняття рішень при аналізі та аудиті: навч. посібник. Київ: Знання, 2018. 591 с. 
9. Хілуха О. Корпоративний розвиток управлінського мислення. Economic Journal of Lesya Ukrainka Eastern European 
National University: Economics and enterprise management. 2020. Vol. 3. №23 DOI: https://doi.org/10.29038/2411-4014-
2020-03-92-96 

F. COMPLEMENTARY LITERATURE / ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА 

1. Теоретичні основи забезпечення якості прийняття управлінських рішень в умовах європейської інтеграції : 
монографія / [М. М. Новікова, Н. О. Кондратенко, М. В. Боровик та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. 
Бекетова. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2020.  335 с. 
2. Ілляшенко С.М., Голишева Є.О., Колодка А.В. Управління інтелектуальним капіталом підприємства: монографія. 
Суми: ТОВ «Триторія», 2017. 360 с. 
3. Стратегічне управління знаннями підприємства: монографія. За ред. проф. А.П, Наливайка. Київ: КНЕУ, 2014. 456 
с. 
4. Наливайко А.П., Гребешкова О.М., Решетняк Т.І. Стратегія підприємства у постіндустріальній економіці: 
монографія. Київ: КНЕУ, 2017. 398 с. 
5. Теорії прийняття рішень: курс лекцій для студентів денної/заочної форми навчання спеціальності 053 
«Психологія», ступінь «Магістр», ОКР «Спеціаліст» / укладач О.С. Юрков.  Мукачево: МДУ, 2016. 135 с. 
6. Шемчук В.А. Педагогічні умови розвитку управлінського мислення майбутніх магістрів військового управління в 
системі післядипломної освіти: дис.  канд.пед.наук; 13.00.04.  Київ, 2012.  

https://nashformat.ua/products/systemne-myslennya.-poshuk-neordynarnyh-tvorchyh-rishen-709104
https://doi.org/10.29038/2411-4014-2020-03-92-96
https://doi.org/10.29038/2411-4014-2020-03-92-96
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ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ 
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7. Козир І.С. Управлінське мислення як фактор розвитку соціально-економічних систем. Proceedings of the 3th 
International Scientific and Practical Conference «Competitiveness Model of Innovative Development of Ukraine's 
Economy», Kropyvnytskyi, April 14, 2020. URL: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/9813/1/Proceedings-
3thISPC-2020-242-244.pdf 
 

Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне забезпечення 

1. Онлайн курс «Стратегічне мислення». ВУМ-online.  URL:https://vumonline.ua/course/strategic-thinking/ 
2. Онлайн курс «Креативне мислення». ВУМ-online.  URL: https://vumonline.ua/course/creative-thinking/ 
3. Онлайн курс «Критичне мислення в українському контексті» на платформі Prometheus. URL: 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+CTIUC101+2022_T2_3/about 
4. Онлайн курс «Критичне мислення для освітян». Prometheus.  URL: 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:CZ+CTFT101+2017_T3/about 
5. Онлайн курс «Дизайн-мислення для інновацій» на платформі Prometheus. URL: 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+DTI101+2017_T3/about 
6. https://www.youtube.com/watch?v=6tUQOjO75YU 
7. http://open.kmbs.ua/paradigmi-mislennya/ 
8. https://www.youtube.com/watch?v=0pWqLmJBws8 
9. https://www.slideshare.net/Maslyukivska/maslyukivska-gogolfest-vum2014 
10. https://present5.com/evolyuciya-mislennya-upravlinnya-ekonomiki-i-derzhavi-ukra%D1%97na-i/ 
11. https://nosorog.net.ua/psikhologiya-i-otnosheniya/327889-mlodinov-l-gnkchkist-plastichne-mislennya-v-epokhu-zmin-

01009824.html 
12. https://leanbase.ru/knowledgebase/privychki-i-paradigmy-myshleniya/ 
13. http://www.management.com.ua/blog/2306 

 
G. THE MOST IMPORTANT PUBLICATIONS OF THE AUTHOR(S) CONCERNING PROPOSED CLASSES / ОСНОВНІ 
ПУБЛІКАЦІЇ АВТОРА, ЩО ПОВЯЗАНІ З ТЕМАТИКОЮ ЗАПЛАНОВАНИХ ЗАНЯТТЬ  
1. Andriushchenko K., Tepliuk M., Sahaidak M., Kartashov E., Pivovarov K., Kutashev I., Voronina Yu., Domina O., 
Kuchai O. (2020) Management of the Mental Resources of the Enterprise. International Journal of Management (IJM) 
(Scopus), Vol. 11 (6), 2020, 52-64. URL: http://www.iaeme.com/IJM/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=6 DOI: 
10.34218/IJM.11.6.2020.005 
2. Shkoda Т., Tepliuk М., Sahaidak М. (2020) Intellectual potential management in forming strategic partnership of 
science-business-education. Baltic Journal of Economic Studies (Web of Science), Vol. 6, No5. Riga, Latvia : “Baltija 
Publishing”, 2020, 221-232 
3. Sahaidak M., Tepliuk М., Dykan V., Popova N., Bortnik A. (2020) Comprehensive assessment of influence of the 
innovative development asymmetry on functioning of the industrial enterprise. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho 
Universytetu (Scopus), 2020, (6), 162 – 167 
4. Shaikan A.V., Sahaidak M.P. Study of factors for Effective Interaction in the Chain “HEI – Employer”. Periodyk 
naukowy Akademii Polonijnej, Czestochowa, Akademia Polonijna w Czestochowie, 2017, 23(2017) nr 4, s.147. pp. 130-
141 
5. Інформація та знання в системі управління інноваційним розвитком: [колект.] монографія / за заг. ред. д-ра екон. 
наук, доц. Шипуліної Ю.С.; (Сагайдаку М.П. належить розділ 6.3. Омніканальна стратегія каскадування комунікацій 
в системі управління підприємством) [Сум. держ. ун-т]. – Суми: Триторія, 2018. 331 

 

H. PREREQUISITE AND POSTREQUISITE / ПРЕРЕКВІЗИТИ ТА ПОСТРЕКВІЗИТИ 

Навчальна дисципліна базується на нормативних навчальних дисциплінах «Менеджмент», «Психологія бізнесу» і 
є необхідною для опанування подальших навчальних дисциплін «Бренд-менеджмент», «Маркетинг відносин» 
Обов’язкового знання іноземних мов не потребує 

 

I. SCOPE AND TYPE / КІЛЬКІСТЬ ВІДВЕДЕНИХ ГОДИН ТА ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ 

 Денна Заочна 

Лекції 16 8 

Практичні (семінарські) 16 6 

Самостійна робота студента (СРС) 64 82 

Індивідуально-консультативна робота (ІКР) 24 24 
 

 
J. CURRENT AND FINAL EVALUATION / ПОТОЧНЕ ТА ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ 

 Денна Заочна 

Поточний контроль, у т.ч.:   

оцінювання під час аудиторних занять 40 30 

виконання контрольних (модульних) робіт 20 10 

виконання і захист завдань індивідуальної 
та самостійної роботи 

30 50 

науково-дослідницька робота 10 10 

Разом/Підсумковий контроль (залік) 100 100 

http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/9813/1/Proceedings-3thISPC-2020-242-244.pdf
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/9813/1/Proceedings-3thISPC-2020-242-244.pdf
https://vumonline.ua/course/strategic-thinking/
https://vumonline.ua/course/creative-thinking/
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+CTIUC101+2022_T2_3/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:CZ+CTFT101+2017_T3/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+DTI101+2017_T3/about
https://www.youtube.com/watch?v=6tUQOjO75YU
http://open.kmbs.ua/paradigmi-mislennya/
https://www.youtube.com/watch?v=0pWqLmJBws8
https://www.slideshare.net/Maslyukivska/maslyukivska-gogolfest-vum2014
https://present5.com/evolyuciya-mislennya-upravlinnya-ekonomiki-i-derzhavi-ukra%D1%97na-i/
https://nosorog.net.ua/psikhologiya-i-otnosheniya/327889-mlodinov-l-gnkchkist-plastichne-mislennya-v-epokhu-zmin-01009824.html
https://nosorog.net.ua/psikhologiya-i-otnosheniya/327889-mlodinov-l-gnkchkist-plastichne-mislennya-v-epokhu-zmin-01009824.html
https://leanbase.ru/knowledgebase/privychki-i-paradigmy-myshleniya/
http://www.management.com.ua/blog/2306
http://www.iaeme.com/IJM/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=6
http://nvngu.in.ua/index.php/en/archive/on-the-issues/1854-2020/content-6-2020/5612-23
http://nvngu.in.ua/index.php/en/archive/on-the-issues/1854-2020/content-6-2020/5612-23
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M. TOOLS, EQUIPMENT AND SOFTWARE / ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Мультимедійний клас з ПК, цифровий проектор 
Zoom – хмарна платформа для відео- і аудіо конференцій та вебінарів. 
Microsoft Teams - центр для командної роботи в Office 365 від Microsoft, який інтегрує користувачів, вміст і засоби, 
необхідні команді для ефективної роботи. 
ZELIS - система призначена для тестування знань студентів в двох режимах: автоматизований контроль знань та 
тестування за бланками. 

 
N. STUDENT RESOURCES, MOOC PLATFORMS / ЦИФРОВІ РЕСУРСИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВІДКРИТІ 
ДИСТАНЦІЙНІ ОНЛАЙН КУРСИ 

Здобувачам пропонується доступ до навчальних матеріалів дисципліни - moodle.duet.edu.ua 
Coursera – безкоштовні онлайн-курси з різних дисциплін, у разі успішного закінчення яких користувач отримує 
сертифікат про проходження курсу. 
Prometheus - український громадський проєкт масових відкритих онлайн-курсів. 

 
O. FEEDBACK/ ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК 

Електронні листи є найкращим способом зв'язатися з керівником курсу, і, будь ласка, додайте шифр групи в темі 
листа. Якщо ви надішлете мені електронне повідомлення, надайте мені, принаймні, 24 години, щоб відповісти. 
Якщо ви не отримаєте відповідь, відправте листа повторно. 
 
P. ACADEMIC HONESTY/ АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

Державний університет економіки і технологій очікує від студентів розуміння та підтримання високих стандартів 
академічної чесності. Приклади академічної не доброчесності включають такі: плагіат, зловживання інформацією із 
застарілих джерел мережі. Очікується, що вся робота, виконана відповідно до вимог курсу, є власною роботою 
студента. Під час підготовки роботи, яка відповідає вимогам курсу, студенти повинні відрізняти власні ідеї від 
інформації, отриманої з інших джерел. Без попереднього письмового схвалення викладачем, студенти можуть не 
подавати один і той же звіт двічі. 
Політика щодо академічної доброчесності в Державному університеті економіки і технологій регламентується 
Положенням про академічну доброчесність (Затверджено вченою радою ДУЕТ, Протокол №5 від 28.01.2021 р.) 
 

   

Шкала балів Оцінка за 4-бальноюшкалою Шкала EСTS 

90 – 100 Відмінно A 

80 – 89 
Добре 

B 

70 – 79 C 

66 – 69 
Задовільно 

D 

60 – 65 E 

21 – 59 
незадовільно з можливістю повторного складання екзамену 

(заліку) 
FX 

0 – 20 
незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за 

індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-
консультативної роботи. 

F 

 
 

 
K. CODE OF CONDUCT OF THE COURSE / КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ 

Для успішного проходження курсу та складання контрольних заходів необхідним є виконання наступних 
обов’язків:   

- не пропускати заняття (як лекційні, так і практичні), в разі хвороби мати довідку або її ксерокопію; 
- не запізнюватися на заняття, проте дотримуватись порад щодо безпеки; 
- самостійно опрацьовувати лекційний матеріал та ресурси для самостійної роботи;  
- при підготовці доповідей на практичні заняття та виконанні індивідуальних завдань (див. семестровий 

план), оцінюється якість та оригінальність наведених вами аргументів.  
- конструктивно підтримувати зворотній зв'язок з викладачем на всіх етапах проходження курсу (особливо 

під час виконання індивідуальних творчих завдань);   
- своєчасно і самостійно виконувати всі передбачені програмою практичні завдання; 
- брати очну участь у контрольних заходах; 
- будь-яке відтворення результатів чужої праці (виключаючи практичну роботу над командним проектом),  в 

тому числі використання завантажених з Інтернету матеріалів, як власних результатів, кваліфікується, як 
порушення норм і правил академічної доброчесності та передбачає притягнення до відповідальності у 
порядку, визначеному чинним законодавством. 

 
L. METHODS OF CONDUCTING / МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Для формувань компетентностей застосовуються такі методи навчання:  
метод кейс-стаді (з'ясування різних точок зору, порівняння різних поглядів і прийняття управлінських рішень); 
фасилітація та інгібіція при вирішенні складних завдань в корпоративному середовищі; 
міждисциплінарні тренінги з запрошенням експертів з управлінського мислення. 

https://zoom.us/
https://uk.wikipedia.org/wiki/Office_365
https://uk.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://www.coursera.org/
https://prometheus.org.ua/


 

STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS AND TECHNOLOGY  
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ 
 

SYLLABUS / РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ 
Вул. Медична, 16, Кривий Ріг, 50005, тел. +38(097)214-88-69. e-mail: duet.edu.ua  

APPROVED / ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішенням кафедри управління бізнесом Державного університету економіки і технологій - протокол №17 від 
21.06.2022 року 
 

 


