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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрями 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів, 

відповідних ECTS – 4 

Галузь знань: 

07 Управління та 
адміністрування  

 

Спеціальність:  

073 Менеджмент  

 

Освітньо-професійна 

програма: 

Управління навчальним 

закладом 

Обов’язкова 

Рік підготовки 

Загальна кількість 

годин – 120 

2 

Семестр 

3 

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський) 

Лекції 

8 

Практичні заняття 

10 

Самостійна робота 

102 

Індивідуальні завдання 

Розрахункові практичні 

завдання 

Вид контролю - екзамен 

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить – 15 % : 85 %. 

 

2. Мета і завдання навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Технологія прийняття 

управлінських рішень» є формування навичок використання сучасних, 

вживаних в практичній діяльності методів розробки та прийняття різного 

роду управлінських рішень, а також уміння самостійно створювати і 

адаптувати подібні методи до конкретних умов. 

Завдання вивчення навчальної дисципліни: 

– вивчення основ теорії прийняття управлінських рішень, тенденції та 
перспективи розвитку теорії та інструментарію підтримки прийняття рішень; 

– засвоєння методичних підходів щодо аналізу та застосування 
методів обґрунтування й підготовки управлінських рішень у практичній 

діяльності; 
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– оволодіння навичками самостійного застосування математичного 
апарату, комп'ютерної техніки та сучасного програмного забезпечення під 

час проведення економічного аналізу, пошуку та обґр унтуванні 
управлінських рішень; 

– застосування сучасних методів прийняття управлінських рішень для 

розв’язування реальних прикладних задач ринкової економіки, можливість 
обирати належні методи та використовувати результати їх застосування пр и 

дослідженні, вирішенні та висвітленні конкретних проблем підприємницької 
діяльності. 

Перелік компетентностей, що забезпечує навчальна дисципліна: 

– здатність проведення досліджень на відповідному рівні (ЗК1). 

– здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності) (ЗК2). 

– навички використання інформаційних та комунікаційних 

технологій (ЗК 3). 

– здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та 

ефективного само менеджменту (ФК3). 

– здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів 

навчального закладу (ФК4). 

– здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в пр оцесі 

управління людьми (ФК6). 

– здатність аналізувати й структурувати проблеми навчального 

закладу, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх 

реалізацію (ФК9). 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Технологія прийняття 

управлінських рішень» здобувачі вищої освіти повинні: 

знати: 

- сутність та технологію прийняття управлінських рішень, 

класифікацію управлінських рішень, параметри і умови забезпечення якості 

управлінських рішень (ПРН1);  

-  методи пошуку, прийняття та обґрунтування управлінських рішень в 

управлінській діяльності, прогнозування їхніх наслідків та оцінювання 

ефективності (ПРН3);  

- моделі, методи та критерії прийняття управлінських рішень як в 

умовах визначеності, так і в умовах невизначеності, ризиків та конфліктів 

(ПРН6);  

- економічні закони, наукові підходи, що впливають на ефективність 

управлінських рішень; етапи процесу прийняття рішень (ПРН13). 

уміти: 
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– самостійно та вільно орієнтуватися у теоретико-методологічних 

засадах пошуку та прийняття управлінських рішень (ПРН1); 

– аналізувати проблемну ситуацію, визначати основні ризики, що 

впливають на результат управлінської діяльності (ПРН2); 

– робити обґрунтований вибір економіко-математичних моделей під 

час дослідження проблемних ситуацій (ПРН13); 

– обирати та застосовувати адекватні критерії оцінювання якості та 

ефективності проектів управлінських рішень (ПРН3);  

– застосовувати комп'ютерну техніку та сучасні програмні засоби з 

метою розв'язання задач прийняття управлінських рішень в практичній 

діяльності (ПРН13). 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Основи теорії, зміст та концепція прийняття 

управлінських рішень, ухвалення та реалізація рішень 

Тема 1. Ухвалення рішень в системі менеджменту  

Поняття і природа управлінського рішення. Етапи управління. Процес 

управління і формування рішення. Аспекти прийняття управлінського 

рішення. Класифікація рішень. Вимоги до якості управлінських рішень. 

Система характеристик якості прийнятих управлінських рішень 

 

Змістовий модуль 2. Методичні основи прийняття управлінських рішень 

Тема 2. Технологія і організація процесу ухвалення рішень 

Процес ухвалення рішення і його структура. Склад і послідовність 

етапів процесу прийняття управлінських рішень. Аналіз ситуації. 

Ідентифікація проблеми. Визначення критеріїв вибору. Розробка 

альтернатив. Вибір альтернативи. Узгодження рішення. Управління 

реалізацією. Контроль і оцінка результатів. Особливості японської процедури 

ухвалення рішенні. Система «рінгі». Характерні риси японського стилю 

ухвалення рішень. Апарат управління і процес ухвалення рішень. 

Характеристики «класичної» структури і апарату управління, орієнтованого 

на ухвалення рішень. Аспекти вибору найраціональнішого р івня ухвалення 

рішень. Методи моделювання і оптимізації рішень. Моделі теорії ігор. 

Моделі теорії черг. Моделі управління запасами. Моделі лінійного 

програмування. 
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Змістовий модуль 3. Ухвалення і реалізація управлінських рішень 

Тема 3. Методи обгрунтування ухвалення рішень 

Організація і контроль виконання рішень. Процедури стадії р еалізації 
управлінського рішення. Задачі організаційного механізму реалізації 

управлінських рішень. Управлінські рішення і відповідальність. Модель 
реалізації управлінських рішень. Організаційний механізм реалізації 

рішення. Види відповідальності. Механізми контролю відповідальності. 
Оцінка ефективності рішень. Чинники ефективних управлінських рішень. 

Основні фактори підвищення ефективності управлінського рішення 
 
Тема 4. Реалізація управлінських  рішень 

Організація і контроль виконання рішень. Процедури стадії р еалізації 
управлінського рішення. Задачі організаційного механізму реалізації 

управлінських рішень. Управлінські рішення і відповідальність. Модель 
реалізації управлінських рішень. Організаційний механізм реалізації 

рішення. Види відповідальності. Механізми контролю відповідальності. 
Оцінка ефективності рішень. Чинники ефективних управлінських рішень. 

Основні фактори підвищення ефективності управлінського рішення. 
 

4. Структура навчальної дисципліни 

Номер 
тижня 

Вид занять Тема заняття або 
завдання на самостійну 

роботу 

Кількість 

годин Балів 
(max) лк. лаб. пр. СРС 

Змістовий модуль 1 

«Основи теорії, зміст та концепція прийняття управлінських рішень, 
ухвалення та реалізація рішень» 

1 Лекція 1 Ухвалення рішень в 

системі менеджменту 

2    3 

Практичне 
заняття 1 

Психологічні аспекти 
ухвалення рішень 

  2  6 

Самостійна 

робота 1 

Експертні методи в 

процесі розробки 
рішень 

   20 6 

1 Самостійна 

робота 

Підготовка до ПМК 1    6  

ПМК 1 Підсумковий контроль 

за змістовий модуль 1 

    10 

Всього за змістовий модуль 1 – 30 год. 2  2 26 25 

Змістовий модуль 2 «Методичні основи прийняття управлінських 
рішень» 

1 Лекція 2 Технологія і 

організація процесу 
ухвалення рішень. 

2    3 

Практичне Ухвалення рішень в   2  6 
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заняття 2 умовах ризику 

Самостійна 

робота 2 

Управлінські рішення в 

сфері фінансового 
менеджменту 

   14 5 

1 Практичне 

заняття 3 

Управлінські рішення у 

сфері операційного 
менеджменту 

  2  6 

Самостійна 
робота 3 

Управлінські рішення у 
сфері маркетингу 

   14 5 

2 Самостійна 

робота 

Підготовка до ПМК 2    6  

ПМК 2 Підсумковий контроль 
за змістовий модуль 2 

    10 

Всього за змістовий модуль 2 – 40 год. 2  4 34 35 

Змістовий модуль 3  

«Ухвалення і реалізація управлінських рішень» 

2 Лекція 3 Методи обгрунтування 

ухвалення рішень 

2    3 

Практичне 
заняття 4 

Ухвалення 
управлінських рішень 

  2  6 

Самостійна 

робота 4 

Етапи ухвалення 

рішень 

   18 6 

2 Лекція 4 Реалізація 
управлінських  рішень 

2    3 

Практичне 

заняття 5 

Алгоритм реалізації 

управлінських рішень 

  2  6 

Самостійна 
робота 5 

Етап реалізації рішень    18 6 

3 Самостійна 
робота 

Підготовка до ПМК 3    6  

ПМК 3 Підсумковий контроль 

за змістовий модуль 3 

    10 

Всього за змістовий модуль 3 –50 год. 4  4 42 40 

Екзамен      

Всього з навчальної дисципліни – 120 год. 8  10 102 100 
 

 

5. Теми лекцій 

 

Тема 1. Ухвалення рішень в системі менеджменту 

Поняття і природа управлінського рішення. Етапи управління. Процес 

управління і формування рішення. Аспекти прийняття управлінського 
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рішення. Класифікація рішень. Вимоги до якості управлінських рішень. 

Система характеристик якості прийнятих управлінських рішень 
 

Тема 2. Технологія і організація процесу ухвалення рішень 

Процес ухвалення рішення і його структура. Склад і послідовність 

етапів процесу прийняття управлінських рішень. Аналіз ситуації. 

Ідентифікація проблеми. Визначення критеріїв вибору. Розробка 

альтернатив. Вибір альтернативи. Узгодження рішення. Управління 

реалізацією. Контроль і оцінка результатів. Особливості японської процедури 

ухвалення рішенні. Система «рінгі». Характерні риси японського стилю 

ухвалення рішень. Апарат управління і процес ухвалення рішень. 

Характеристики «класичної» структури і апарату управління, орієнтованого 

на ухвалення рішень. Аспекти вибору найраціональнішого р івня ухвалення 

рішень. Методи моделювання і оптимізації рішень. Моделі теорії ігор. 

Моделі теорії черг. Моделі управління запасами. Моделі лінійного 

програмування  

 

Тема 3. Методи обгрунтування ухвалення рішень 

Організація і контроль виконання рішень. Процедури стадії р еалізації 

управлінського рішення. Задачі організаційного механізму реалізації 

управлінських рішень. Управлінські рішення і відповідальність. Модель 

реалізації управлінських рішень. Організаційний механізм реалізації 

рішення. Види відповідальності. Механізми контролю відповідальності. 

Оцінка ефективності рішень. Чинники ефективних управлінських рішень. 

Основні фактори підвищення ефективності управлінського рішення. 

 

Тема 4. Реалізація управлінських  рішень 

Організація і контроль виконання рішень. Процедури стадії р еалізації 

управлінського рішення. Задачі організаційного механізму реалізації 

управлінських рішень. Управлінські рішення і відповідальність. Модель 

реалізації управлінських рішень. Організаційний механізм реалізації 

рішення. Види відповідальності. Механізми контролю відповідальності. 

Оцінка ефективності рішень. Чинники ефективних управлінських рішень. 

Основні фактори підвищення ефективності управлінського рішення 

 

6. Теми та зміст семінарських/практичних занять 

 

Тема 1. Психологічні аспекти ухвалення рішень 
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Психологічні феномени процесу ухвалення рішень. Групові рішення. 

Індивідуальні якості менеджера і стиль керівництва в процесі ухвалення 

рішень. Поняття практичного розуму, психологічного такту, енергійності, 

вимогливості, критичності, ініціативності, самостійності, товариськості, 

наполегливості, працездатності, уміння розбиратися в людях, волі, 

оптимізму, компетентності, креативності, «здорового кар'єризму». Модель 

прийняття рішень Врума-Єттона. Критерії проблеми в моделі Врума-Єттона. 

 

Тема 2. Ухвалення рішень в умовах ризику  

Поняття і класифікація ризиків. Методи управління ризиками. Зони 

ризику. Крива розподілу ймовірностей отримання прибутку. Кр ива р изику. 

Основні напрямки діяльності в управлінні ризиками. Система управління 

ризиками. 

 

Тема 3. Управлінські рішення у сфері операційного менеджменту 

Критерії прийняття рішень про обсяг і структуру випуску продукції. 

Критерії вибору між власним виробництвом і закупівлею на стороні. Критерії 

прийняття рішень у сфері керування якістю виробництва 

 

Тема 4. Ухвалення управлінських рішень 

Крива ризику. Основні напрямки діяльності в управлінні ризиками. 

Система управління ризиками. 

 

Тема 5. Алгоритм реалізації управлінських рішень 

Організаційний механізм реалізації рішення. Види відповідальності. 

Механізми контролю відповідальності. Оцінка ефективності рішень. 

Чинники ефективних управлінських рішень. Основні фактори підвищення 

ефективності управлінського рішення.  

 

 

7. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для здобувачів: 

1. Підготовка до контрольних заходів – 18 год. 

2. Опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях 

– 84 год., з них на виконання індивідуальних дослідницьких завдань – 68 год. 

Усього 102 год. 

Індивідуально-дослідницькі завдання у межах самостійної роботи 

спрямовані на формування і розвиток практичних умінь підготовки 

публікацій, доповідей та проєктів з актуальних проблем. 
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Результати опанування відповідного матеріалу перевіряються під час 

усного опитування, модульного і підсумкового (екзамен) контролю знань. 

Перелік тем для самостійного опрацювання: 

1. Експертні методи в процесі розробки рішень 
2. Управлінські рішення в сфері фінансового менеджменту 

3. Управлінські рішення у сфері маркетингу 
4. Етапи ухвалення рішеь 

5. Етапи реалізації рішень 
 

8. Перелік питань до екзамену з дисципліни 

1. Поняття і природа управлінського рішення.  

2. Етапи управління. Процес управління і формування рішення.  
3. Аспекти прийняття управлінського рішення. Класифікація рішень.  

4. Вимоги до якості управлінських рішень. Система характеристик 
якості прийнятих управлінських рішень 

5. Процес ухвалення рішення і його структура.  
6. Склад і послідовність етапів процесу прийняття управлінських 

рішень. Аналіз ситуації. Ідентифікація проблеми.  
7. Визначення критеріїв вибору. Розробка альтернатив. Вибір 

альтернативи.  

8. Узгодження рішення. Управління реалізацією. Контроль і оцінка 
результатів. 

9.  Особливості японської процедури ухвалення рішенні.  Система 
«рінгі». Характерні риси японського стилю ухвалення рішень.  

10. Апарат управління і процес ухвалення рішень.  
11. Характеристики «класичної» структури і апарату управління, 

орієнтованого на ухвалення рішень.  
12. Аспекти вибору найраціональнішого рівня ухвалення рішень.  

13. Методи моделювання і оптимізації рішень.  
14. Моделі теорії ігор.  

15. Моделі теорії черг.  
16. Моделі управління запасами.  
17. Моделі лінійного програмування  

18. Організація і контроль виконання рішень.  
19. Процедури стадії реалізації управлінського рішення.  

20. Задачі організаційного механізму реалізації управлінських 
рішень.  

21. Управлінські рішення і відповідальність.  
22. Модель реалізації управлінських рішень.  

23. Організаційний механізм реалізації рішення.  
24. Види відповідальності. Механізми контролю відповідальності.  

25. Оцінка ефективності рішень. Чинники ефективних управлінських 
рішень.  
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26. Основні фактори підвищення ефективності управлінського 
рішення. 

27. Організація і контроль виконання рішень.  
28. Процедури стадії реалізації управлінського рішення.  

 

29. Психологічні феномени процесу ухвалення рішень.  

30. Групові рішення.  
31. Індивідуальні якості менеджера і стиль керівництва в процесі 

ухвалення рішень.  
32. Поняття  «здорового кар'єризму».  
33. Модель прийняття рішень Врума-Єттона. Критерії проблеми в 

моделі Врума-Єттона. 
34. Поняття і класифікація ризиків.  

35. Методи управління ризиками.  
36. Зони ризику. 

37. Крива розподілу ймовірностей отримання прибутку.  
38. Крива ризику.  

39. Основні напрямки діяльності в управлінні ризиками.  
40. Система управління ризиками. 

 

 9. Методи навчання 

Навчання не залежно від форми викладання (очна чи дистанційна) 

передбачає використання словесних (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), 

наочних (ілюстрація, демонстрація, спостереження) та практичних 

(практична робота, тренувальні і творчі вправи) методів навчання.  

Під час лекційних занять використовуються презентації, які поєднують 

словесні та наочні методи навчання, що дає можливість здобувачам вищої 

освіти акумулювати знання.  

Під час практичних занять застосовуються словесні та практичні 

методи навчання, які спрямовані на формування у здобувачів вищої освіти 

здібностей пізнання, а саме: дискусії, індивідуальна та командна форма 

роботи, кейси.   

Самостійна робота базується на наочних та практичних методах 

навчання і направлена на самостійне оволодіння здобувачами вищої освіти 

знаннями за темами навчальної дисципліни. 
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10. Система оцінювання навчальних досягнень 

Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою за видами 

навчальної діяльності. 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Відвідування лекцій 12 

Участь у практичних заняттях (виступи, проблемні 

ситуації) 
30 

Самостійна робота (аналіз інформаційних джерел, 

підготовка повідомлень, опрацювання спеціальної 

літератури) 

28 

Тестування за змістовими модулями 1, 2 та 3 30 

Екзамен 
Сума балів за 

усіма видами робіт 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною 

шкалою 

90 - 100 А відмінно 

82 - 89 В 
добре 

74 - 81 С 

64 - 73 D 
задовільно 

60 - 63 E 

35 - 59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

0 - 34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

11. Методичне забезпечення  

1. Методичні рекомендації до практичних робіт за навчальною 

дисципліною «Технологія прийняття управлінських рішень» (електронне 

видання, що знаходиться в репозитарії). 

2. Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої 

освіти за навчальною дисципліною «Технологія прийняття управлінських 

рішень» (електронне видання, що знаходиться в репозитарії). 
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