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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним планом 

Денна Заочна 

Кількість кредитів:4 
Лекції: 

16 4 

Модулів:1 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 120 - - 

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом: 1 

Лабораторні заняття: 

- - 

Семестр: 1-2 
Семінарські заняття: 

16 4 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне:3 

- самостійна робота: 6 

Консультації: 

- - 

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: залік - - 

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

88 112 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни «Тренінг курс: Прийняття управлінських 

рішень» є  процес прийняття та оптимізації управлінських рішень. 

Метою вивчення дисципліни «Тренінг курс: Прийняття управлінських рішень» є: 

формування у студентів 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.            

Передумови для вивчення дисципліни. Теоретичною і методологічною базою вивчення 

дисципліни є: «Економіка підприємства»,  «Теорія менеджменту», «Правове забезпечення 

управлінської діяльності». 

Міждисциплінарні зв’язки вивчення дисципліни  тісно повзано з навчальними 

дисциплінами: «Управління проєктами та ризиками», «Технологія адміністрування та 

інформаційно-комунікаційне забезпечення управлінської діяльності», «Психологія 

управління та самоменеджмент  сучасного керівника». 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати 

навчання: 

1. Знання:  

- з управління підприємством;   

- вимог та алгоритму розробки місії, цілей, завдань підприємства;  

- параметрів середовища функціонування підприємства;  

- методів сценарного планування для корегування ринкової поведінки;   

- методи визначення очікуваних результатів та показників діяльності 

підприємства;   

- методів визначення потреби в ресурсах для забезпечення діяльності 

підприємства;  шляхи забезпечення планового рівня прибутку; 

 

2. Уміння: 

- розробляти стратегію ринкової поведінки підприємства;  



- оперативно корегувати обрану стратегію відповідно до змін у структурі 

конкурентного ринку та споживацьких вподобань; 

-  координувати діяльність виробничої, збутової, маркетингової та фінансової 

підсистем підприємства для забезпечення реалізації поставлених цілей;  

- приймати стратегічні й оперативні управлінські рішення на базі результатів 

фінансового аналізу і ринкових прогнозів; 
 

  3. Комунікація: 
- зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що 

їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються;  

- використання державної мови у професійній діяльності;  

- практикувати дотримання етичних принципів ведення дискусій та оприлюднення 

результатів наукової праці. 

 
4. Автономність та відповідальність: 

- прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує 

застосування нових підходів та прогнозування; 

- відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного 

розвитку команди;  

- здатність до подальшого навчання.  

 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назви модулів / тем 
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(денна форма навчання) 
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1. Управлінське 

рішення в системі 

менеджменту 

Теоретичні основи їх 

ухвалення 

4 2 2    16 2 2     22 

2. Процес підготовки, 

розробки та 

реалізації 

управлінських 

рішень 

8 4 4    17 2 2     22 

3. Методологія та 

моделі прийняття 

управлінських 

рішень 

6 2 4    17 2  2    22 

4. Прийняття 

управлінських 

рішень у різних 

умовах середовища 

6 4 2    17 2  2    23 

5.  Технологія реалізації 

управлінських 

рішень 

8 4 4    17       19 

Проміжний контроль       4       4 

Разом: 32 16 16    88 8 4 4    112 

 



5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 
 

Тема 1. Управлінські рішення в системі менеджменту теоретичні основи їх 

ухвалення 
 

Місце рішення в системі управління. Суб’єкт та об’єкт управлінського рішення (УР). 

Функції рішення в методології та організації процесу управління: планування, 

організування, мотивування, контролювання. Об’єктивна і суб’єктивна сторони процесу 

розробки рішень. Фактори які впливають на розробку управлінських рішень. 

Економічна сутність та форми управлінських рішень. Основні етапи процесу 

прийняття управлінських рішень. Методологічний зміст рішень. Економічний зміст рішення. 

Організаційний зміст управлінського рішення. Соціальний зміст рішення. 

Цільова орієнтація УР. Цільові технології розробки управлінських рішень: 

ініціативно-цільові, програмно-цільові і регламентні. Процесорні технології. 

Системний підхід у прийнятті управлінських рішень. Основні властивості систем. 

Найважливіші принципи та елементи системного підходу. Компоненти «чорного ящика» 

системного підходу до прийняття рішень. Вимоги системного підходу до прийняття рішень. 

Типологія управлінських рішень. Типи управлінських рішень залежно від тривалості 

досягнення мети: оперативні, тактичні, стратегічні. Характеристика рішень за змістом та за 

умовами прийняття. Типи управлінських рішень за сферою проблем, в якій вони 

приймаються. Диференціація рішень за ступенем жорсткості вимог до їх 

виконання: конкретно жорсткі, орієнтуючі, гнучкі, нормативні. Види управлінських рішень 

за джерелами виникнення: ініціативні і обов’язкові. Інноваційні рішення. Економічні 

рішення. Роль соціальних рішень в діяльності підприємства. Технічні рішення. Організаційні 

управлінські рішення. 

Характеристика основних етапів розробки управлінських рішень в організації як 

відкритій системі. Основні етапи процесу підготовки до розробки УР. Етапи розробки 

рішення. Прийняття та реалізація УР. Аналіз результату. 

Роль людського фактора при розробці управлінських рішень в організації. Психологія 

особи в системі розробки управлінських рішень. Особа, що приймає рішення (ОПР). 

Компоненти психологічного портрету особистості: інтелектуальна база, професійні 

якості, поведінкові переваги, стилі керівництва, тощо. 

  

Тема 2. Процеси підготовки, розробки та реалізації управлінських рішень 

Підготовка, розробки та реалізації УР. Збір та обробка інформації про ситуацію, 

визначення цілей в діяльності організації як цілісної системи. Виявлення і формулювання 

проблеми. Розробка системи оцінювання управлінського рішення. Аналіз та діагностика 

ситуації. Розробка альтернативних прогнозів розвитку ситуації. 

Організація процесу розробки управлінського рішення. Генерування альтернативних 

варіантів рішень. Відбір основних варіантів управлінських впливів. Розробка сценаріїв 

розвитку ситуації. Експертна оцінка основних варіантів керуючих впливів. Основні 

принципи раціональної організації процесу розробки управлінських рішень. 

Застосування наукових підходів до підготовки, розробки та реалізації управлінських 

рішень. Особливості функціонального підходу до розробки управлінських рішень. 

Комплексний, інтеграційний, маркетинговий, динамічний, нормативний, кількісний, 

адміністративний, поведінковий, ситуаційний підходи до підготовки, розробки та реалізації 

управлінських рішень. 

  

            Тема 3. Методологія та моделі прийняття управлінських рішень 
Методологічні основи підготовки, розробки та реалізації УР. Роль економічних 

законів і наукових підходів у розробці, прийнятті та реалізації управлінських рішень. 



Методика економічного обґрунтування управлінських рішень щодо підвищення 

якості компонентів системи менеджменту. Заходи щодо підвищення якості “входу” системи. 

Основні фактори підвищення якості процесу в системі. 

Методи, які використовуються в управлінні організацією, та їх класифікація. Методи 

постановки проблем, методи рішення проблем, методи організації виконання прийнятих 

рішень. Метод системного аналізу. Експертні методи ухвалення рішень (метод експертних 

оцінок). Роль методу мозкової атаки (мозкового штурму) у процесі прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень. Логічні і логіко-математичні методи ухвалення рішень. Методи 

математичного програмування, графічний і симплексний методи. Використання множника 

Лагранжа для оптимізації нелінійної функції при заданих обмеженнях. 

Моделювання як метод вирішення складних проблем. Основні види моделей та їх 

характеристика. Механічні та органічні моделі. 

Прогнозування як одна із складових процесу управління. Класифікація основних 

методів прогнозування. Експертне та дослідницьке прогнозування. 

  

Тема 4. Прийняття управлінських рішень у різних умовах середовища 
Види середовища, в якому приймається управлінське рішення. Концепція 

визначеності при розробці та реалізації управлінських рішень. Концепція ризику та 

концепція невизначеності. 

Розробка рішень в умовах визначеності: оптимізаційний аналіз. Методи оптимізації: 

граничний аналіз, лінійне програмування, аналіз приросту прибутку. 

Характеристика функцій граничної доходності і граничних витрат при розробці 

управлінських рішень. Порядок використання табличного методу та диференційних 

обчислень для визначення граничного значення функції. 

Невизначеність і ризик в системі процедур управлінських рішень. Управлінські 

ризики при розробці управлінських рішень. Поняття передбачуваної вартості та метод її 

розрахунку. Вимірювання ризику: розмах ризику і середнє квадратичне відхилення. 

Розрахунок відносного ризику. Коефіцієнт варіації. Функція «ризик – прибуток». Методи 

коректування ризику: облікової ставки, скоректованої з урахуванням ризику; метод 

еквіваленту визначеності. Аналіз послідовності рішення з використанням дерева рішень. 

Страхування ризику. 

Трансформація ризиків у невизначеність. Дві групи невизначеності: об’єктивні та 

суб’єктивні. Рівні невизначеності. Основні підходи до прийняття рішень в умовах 

невизначеності. Критерій рішення Вальда (максі-мін) для оцінки передбачуваних стратегій в 

умовах невизначеності. Альфа-критерій рішення Гурвіца. Критерій рішення Сейвіджа. 

Критерій рішення Лапласа. Інші методи врахування невизначеності (хенджування, гнучке 

інвестування, диверсифікація інтересів фірми, придбання додаткової інформації, 

модифікація цілей тощо). 

Матриця ефективності управлінських рішень в умовах невизначеності. Організаційні 

методи зменшення невизначеності. Влив паніки на управлінські рішення. 

  

Тема 5. Технологія реалізації управлінських рішень 

Вимоги до оформлення рішень. Класифікація документів по розробці і реалізації 

управлінських рішень. Основні вимоги до оформлення документації. Оцінка документів 

оформлення рішень за критеріями якості. 

Інформаційне забезпечення процесу реалізації рішень. Класифікація інформації та 

вимоги до її якості. Організація масиву та потоків інформації. Нові інформаційні технології 

та їх функції у процесі розробки УР. 

Помилки керівника при прийнятті рішення: об’єктивні та суб’єктивні. 

Професійна відповідальність керівників за управлінські рішення. Сутність і види 

відповідальності керівників. Соціальна та екологічна відповідальність керівника. Параметри, 

що впливають на повноту прояву відповідальності особи. Параметри соціальної 

відповідальності. Основи професійної, економічної, юридичної, адміністративної, 

екологічної відповідальності керівників при розробці управлінських рішень. 



Реалізація і контроль виконання прийнятого рішення. Методи реалізації УР. 

Ухвалення рішення особою, що приймає рішення. Розробка плану дій успішної реалізації 

управлінських рішень. Контроль реалізації плану. Аналіз результатів розвитку ситуації після 

управлінських впливів. 

Система контролю і мотивації реалізації управлінських рішень. Вимоги до обліку 

рішень. Основні ознаки класифікації контролю реалізації управлінських рішень. 

Мотивування у підвищенні ефективності управлінських рішень. Функція мотивації 

реалізації управлінських рішень. Методи і прийоми стимулювання потреб УР. Процес 

заключного контролю УР.  

 

5.2. Тематика семінарських (практичних, лабораторних) занять. 

Тема 1. Управлінське рішення в системі менеджменту Теоретичні основи їх ухвалення  

Тема 2. Процес підготовки, розробки та реалізації управлінських рішень  

Тема 3. Методологія та моделі прийняття управлінських рішень  

Тема 4. Прийняття управлінських рішень у різних умовах середовища. 

Тема 5. Технологія реалізації управлінських рішень 

 

5.3. Організація самостійної роботи студентів. 

 

Самостійна робота студента (далі – СРС) як невід’ємна складова освітнього процесу у 

вищому навчальному закладі є однією з форм оволодіння навчальним матеріалом поза 

межами аудиторної роботи, в час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Кожен вид 

самостійної роботи фіксується в академічному журналі окремою графою. Результативність 

виконання конкретних завдань для СРС оцінюється в балах від «0» до «5» і фіксується в 

академічному журналі. СРС може містити крім обов′язкової складової, ще й вибіркову. 

Обов′язкова складова СРС передбачає опанування програмного матеріалу дисципліни. 

Вибіркова складова передбачає виконання завдань, які студент вибирає з метою підвищення 

свого професійного рівня, особистого рейтингу.  

Загальний обсяг СРС з дисципліни «Тренінг курс: Прийняття управлінських рішень» 

становить 88 год. (112 год.). 

Основні види самостійної роботи, які запропоновані студентам для засвоєння 

теоретичних знань з дисципліни «Тренінг курс: Прийняття управлінських рішень»: 

 опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного 

матеріалу з використанням конспекту лекцій, підручника, довідкової 

літератури; 

 підготовка до семінарських занять;  

 вивчення окремих питань, що винесені на самостійне 

опрацювання; 

  пошукова робота з електронними джерелами; 

 підготовка і написання рефератів; 

 підготовка студентів до проведення поміжного (модульного) 

контролю та заліку. 

 

Розподіл годин на виконання СРС 

№з/п Вид самостійної роботи Кількість годин 

1. Опрацювання лекційного матеріалу 5  (2) год. 

2. Підготовка до семінарських занять 18 (2) год. 

3. Підготовка до модульного (проміжного) 

контролю 

4(4) год. 

4.  Опрацювання тем, винесених на самостійну 

підготовку, в тому числі конспектування за 

заданим планом 

48(88) год. 

5. Робота з інтернет-ресурсами 3 (6)год. 

6.  Підготовка і написання рефератів 10 (10)год.  



 

Завдання для  індивідуальної самостійної роботи студентів, що навчаються на 

денній та заочній формі подано у силабусі дисципліни 

Індивідуальне завдання є обов’язковим для виконання та окрім завдання визначених 

до кожної теми передбачає написання реферату на одну із запропонованих тем. Разом з тим 

у  здобувач освіти може запропонувати свою тему у відповідності до особистих науково-

дослідних інтересів та погодити її з викладачем. Також за бажанням студент може написати 

декілька рефератів протягом семестру для підвищення загальної оцінки за курс. 

Окрім цього замість написання реферату можуть бути зараховано прослуховування 

курсів і у відповідності до тема навчальної дисципліни на платформах ЕdEra,  Prometheus. 

Зарахування відбувається за наявності сертифікату про успішне проходження курсу. 

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1. Форми поточного контролю: усне опитування, перевірка завдань індивідуальної 

самостійної роботи 

6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота 

6.3. Форми підсумкового контролю: залік 

6.4. Засоби діагностики результатів навчання: подано у силабусі навчальної дисципліни 

6.5.Критеріїоцінювання результатів навчання: подано у силабусі навчальної дисципліни 

 

7. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Ноутбук,  проєктор. 
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