
УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ 
 

Мета курсу – сформувати у студентів потрібний рівень професіоналізму 
діяльності у сфері управління, оволодіння технологію прийняття ефективних 
управлінських рішень в обсязі класифікаційних вимог до фахівця. 

Дисципліна «Управлінські рішення» в структурно-логічній схемі базується на 
набутих знаннях з наступних ОК: «Економічна теорія», «Мікроекономіка і 
макроекономіка», «Економіка підприємства», «Менеджмент і маркетинг», 
«Управління персоналом», вона інтегрується з вивченням дисципліни 
«Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків». Вивчення 
дисципліни формує засади для подальшого опанування студентом дисципліни 
«Потенціал і розвиток підприємства». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність самостійно та вільно орієнтуватися у теоретико-
методологічних засадах пошуку та прийняття управлінських рішень, визначати 
найважливіші області прийняття управлінських рішень, аналізувати проблемну 
ситуацію, визначати основні ризики, що впливають на результат соціокультурної 
діяльності, робити обґрунтований вибір економіко-математичних моделей під час 
дослідження проблемних ситуацій, обирати та застосовувати адекватні критерії 
оцінювання якості та ефективності проектів управлінських рішень, застосовувати 
комп'ютерну техніку та сучасні програмні засоби з метою розв'язання задач 
прийняття управлінських рішень у соціокультурній діяльності, застосувати 
технологію прийняття управління рішень, використовувати методи експертних 
оцінок, будувати математичні моделі та використовувати адекватні методи для 
розв'язання практичних задач управління.  

Програмні результати навчання: 
знати: історію та перспективи розвитку теорії прийняття рішень 
інформаційноаналітичних систем та мереж; основні поняття і термінологію теорії 
прийняття рішень; сутність терміну „управлінське рішення”; класифікацію 
управлінських рішень; основні теорії прийняття рішень; закони, принципи, які 
впливають на розробку прийняття рішень; концептуальнотеоретичні основи методів 
та моделей прийняття рішень; види та типи практичних задач, що вирішуються за 
допомогою методів теорії прийняття рішень; особливості практичного використання 
сучасних методів та моделей прийняття рішень; особливості використання 
експертних оцінок при розв’язанні практичних задач; можливості застосування 
методів теорії ігор при прийнятті рішень; 
вміти: застосувати інформаційно-аналітичне забезпечення процесу прийняття 
рішення; використовувати основні етапи розробки управлінських рішень; прийняття 
рішень і аналіз конкретних моделей у сфері стратегії, маркетингу, фінансів та 
інвестицій, персоналу; формалізувати практичні задачі відповідно до методів теорії 
прийняття рішень; формулювати варіанти вибору (альтернатив) для забезпечення 
прийняття ефективного та адекватного рішення; формувати систему критеріїв 
досліджуваної ситуації відповідно до мети і завдань дослідження; вироблення 
оптимального рішення або множини ефективних рішень за допомогою методів 
теорії прийняття рішень;  
володіти: методами та навичками визначення раціональної поведінки у 
різноманітних проблемних ситуаціях; навичками самостійного застосування 
математичного апарату, комп'ютерної техніки та сучасного програмного 



забезпечення під час проведення економічного аналізу, пошуку та обґрунтуванні 
управлінських рішень.  

Зміст навчальної дисципліни: 
УХВАЛЕННЯ РІШЕНЬ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 
УХВАЛЕННЯ РІШЕНЬ. 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. 
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. 
ТЕХНОЛОГІЯ І ОРГАНІЗФЦІЯ ПРОЦЕСУ УХВАЛЕННЯ РІШЕНЬ. УХВЛЕННЯ 
РІШЕНЬ В УМОВАХ РИЗИКУ. РЕАЛІЗАЦІЯ 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 рівня ухвалення рішень. Методи моделювання і оптимізації 
рішень. Моделі теорії ігор. Моделі теорії черг. Моделі управління запасами. Моделі 
лінійного програмування. Поняття і класифікація ризиків. Методи управління 
ризиками. Зони ризику. Крива розподілу ймовірностей отримання прибутку. Крива 
ризику. Основні напрямки діяльності в управлінні ризиками. Система управління 
ризиками. Організація і контроль виконання рішень. Процедури стадії реалізації 
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. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 
годин, у тому числі 36 годин аудиторних занять і 69 годин самостійна та 
індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 
 


