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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Кафедра фінансів та бухгалтерського обліку 

Навчальна дисципліна Управлінські рішення 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

Ступінь вищої освіти Магістр 

Галузь знань 07 – Управління та адміністрування 

Спеціальність 073 Менеджмент 

Обсяг дисципліни в кредитах ЕСTS 4 

Статус дисципліни 
Вибіркова компонента ОП (вивчається у 2 

семестрі), екзамен 

Мова викладання  Українська 

Мета та завдання навчальної 

дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є підготовка 

фахівця-менеджера, що вміє розробляти 

варіанти управлінських рішень і 

обґрунтовувати вибір оптимального рішення, 

виходячи з теорії та практики системного 

аналізу і критеріїв соціально-економічної 

ефективності й екологічної безпеки. 

Основними завданнями є: 

розробка та обґрунтований вибір оптимальних 

інноваційних управлінських рішень, 

використовуючи сучасні методи системного 

аналізу. 

Інтегральна компетентність, загальні 

компетентності, спеціальні (фахові 

компетенції) 

ІК Здатність розв’язувати складні задачі і 

проблеми у сфері менеджменту або у процесі 

навчання, що передбачають проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій за 

невизначеності умов і вимог 

ЗК 1 Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні; 

СК 1 Здатність обирати та використовувати 

концепції, методи та інструментарій 

менеджменту, в тому числі у відповідності до 

визначених цілей та міжнародних стандартів; 

СК 9 Здатність аналізувати й структурувати 

проблеми організації, приймати ефективні 

управлінські рішення та забезпечувати їх 

реалізацію; 

СК 10 Здатність до управління організацією 

та її розвитком. 



Форми проведення занять Лекції, практичні заняття 

Індивідуальні заняття - 

Програмні результати навчання 

Р 1. Критично осмислювати, вибирати та 

використовувати необхідний науковий, 

методичний і аналітичний інструментарій для 

управління в непередбачуваних умовах 

Р2. Ідентифікувати проблеми в організації та 

обґрунтовувати методи їх вирішення 

Р6. Мати навички прийняття, обґрунтування 

та забезпечення реалізації управлінських 

рішень в непередбачуваних умовах, 

враховуючи вимоги чинного законодавства, 

етичні міркування та соціальну 

відповідальність. 

Оцінювання результатів навчання 

Здійснюється шляхом складання суми балів, 

отриманих під час поточного та підсумкового 

контролю. Оцінювання здійснюється за 

національною шкалою (відмінно, добре, 

задовільно, незадовільно) та за шкалою ЄКТС, 

де: 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

для 

екзамену, 

курсового 

проекту 

(роботи), 

практики 

для заліку 

90-100 A відмінно 

зараховано 

82-89 B 
добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 

незадовільно 

з 

можливістю 

повторного 

складання 

не 

зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

1-34 F 

незадовільно 

з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

не 

зараховано з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

Тема 1. Сутність, природа і класифікація управлінських рішень 

Принципи управління як основа управлінських рішень. Функціональна наповненість 

управлінського рішення. Сутність прийняття управлінських рішень. Основні етапи 

розробки та прийняття управлінських рішень. Класифікація управлінських рішень. 

Системний та ситуаційний підходи до управлінських рішень. Види управлінських рішень. 

Вимоги, що висуваються до управлінських рішень 

 

 Тема 2. Людина в системі прийняття рішень. Психологічний аспект прийняття 



управлінських рішень. 

Місце людського фактору у процесі прийняття рішень. Особистісні фактори: прийняття 

управлінських рішень: психічні процеси, психічні стани й психічні властивості. Психічні 

процеси: пізнавальні, вольові, емоційні, мотиваційні. Психічні властивості: загальні й 

індивідуальні. 

Процес прийняття рішень, як процес поєднання розрахунку, інтуїції, почуттів на певний 

момент часу. 

Специфічний вплив темпераменту на якість управлінських рішень. Типи темпераменту: 

холеричний, сангвінічний, флегматичний, меланхолійний. 

Особливості стилів прийняття управлінських рішень. Класифікації стилів прийняття 

рішень. Підходи до виділення стилів прийняття рішень: 1. Класифікація Д. Макгрегора.             

2. Класифікація Р. Лайкерта. 3. Класифікація Р. Таненбаума та У. Шмідта. 

 

Тема 3. Прийняття управлінських рішень у системі управління.  

Управлінське рішення, як результат творчого цілеспрямованого аналізу проблемної 

ситуації, вибору шляхів, методів і засобів її вирішення у відповідності з ціллю системи 

менеджменту. Прийняття рішення – основа управління. Основні складові процесу 

прийняття рішення: проблема і можливість.  

Основні ознаки управлінського рішення: цілі, наслідки, поділ праці, професіоналізм. Два 

типи проблем: стабілізації і розвитку. Ліквідація проблеми, як імпульс до прийняття 

управлінського рішення. Основні причини виникнення проблем. Основні вимоги до 

управлінських рішень. Основний зміст управлінських рішень: економічний, 

організаційний, правовий, технологічний, соціальний. Системний та ситуаційний підходи 

до управлінських рішень 

Класифікація управлінських рішень за ознаками: за функціональним призначення, за 

характером дій, за часом дії. 

 

Тема 4. Основні етапи розробки управлінських рішень. 

Технологія прийняття управлінських рішень. Процес прийняття рішення, як циклічна 

послідовність дій суб'єкта управління, направленого на розв'язання проблеми організації. 

Три стадії прийняття рішень: підготовка, прийняття і реалізація рішення. Етапи прийняття 

рішень: Аналіз ситуації. Визначення проблеми. Визначення критеріїв вибору. Розробка 

альтернативних рішень. Вибір альтернативи. Узгодження оптимального рішення. 

Управління виконанням. Контроль і оцінка результатів.  

 

Тема 5 . Умови прийняття  управлінських рішень. 

Основні умови до технології прийняття рішень. Додержання ієрархії. Використання 

цільових міжфункціональних груп. Розробка формальних правил і процедур в прийнятті 

рішень, які забезпечують ефективну координацію дій. Використання планів. Забезпечення 

горизонтальних зв'язків.  

Основні вимоги обґрунтованість, оптимальність вибору, право спроможність, рішення, 

стислість, ясність, конкретність у часі, адресність до виконавців, оперативність 

виконання. 

 

Тема 6. Методи технології прийняття управлінських рішень. 

Методи які використовуються при розробці і обґрунтуванні рішень: творче уявлення, 

догадка, побудова гіпотез, власний досвід і спостереження, досвід інших керівників, 

моделювання, екстраполяції, експертної оцінки, колективної генерації ідей (метод 

мозкової атаки), аналізу і синтезу, індукції і дедукції, аналогії, абстракції і конкретизації, 

графічного зображення явищ, написання сценаріїв. 

Аналіз основних методів. Евристичні методи. Евристичні методи індивідуальної та 

групової роботи. Методи індивідуальної роботи .Метод інтерв’ю. Метод анкетування. 



Метод очікування натхнення. Метод колективної експертної оцінки. Метод експертних 

комісій. Метод прямої „мозкової атаки ”. Метод вільних асоціацій. Метод ключових 

питань. Метод номінальної групи. Метод синектики. Метод 635. Методи „Дельфі”. 

Математичні методи. Методи прогнозування.  

 

Тема 7. Прийняття й реалізація стратегічних і тактичних рішень. 

Процес стратегічного менеджменту. Стратегічні рішення,  як результат аналізу, пошуку, 

розрахунків, дискусій і роздумів. Складові прийняття стратегічних рішень. Стратегічне 

бачення (стратегічне мислення, „дерево цілей”) Тактичні рішення. Оперативні рішення.  

 

Тема 8. Прийняття рішень у операційному менеджменті. 

Управлінське рішення у системі операційного менеджменту. Управлінське рішення, як дії 

суб’єкта управління (менеджер, який вибирає оптимальний варіант управлінського 

рішення ) і об’єкта управління (окремі працівники, або персонал, які виконують це 

рішення ).  

Три стадії процесу прийняття рішень в операційному менеджменті: 1. З’ясування 

проблеми.2. Складання плану рішення. 3. Виконання рішення: 

Основними функції керівника в процесі прийняття рішення. Управлінські рішення 

детерміновані, ймовірні. 

Вплив виробничої функції на ухвалення рішення. Ухвалення рішення, як центральна 

ланка управління виробництвом. Задачі, які вирішуються в процесі ухвалення рішення. 

 

Тема 9. Ефективність управлінських рішень 

Чинники ефективності УР: організаційні, матеріальні й особисті. Дотримання ієрархії в 

ухваленні рішень, використання цільових міжфункціональних груп, використання прямих 

горизонтальних зв'язків, централізація керівництва. 

Методи підвищення ефективності рішень. Зниження чинника ризику при використанні 

методів випереджаючого управління. Значення психологічної теорії рішень в практиці 

управління. 

Здібність до ризику, загальні та індивідуальні риси особи, що ухвалює рішення (ОУР). 

Вплив індивідуальних рис ОУР, внутрішня і зовнішня стратегії ОУР. Особливість 

колективних рішень, що пов’язані з ризиком. Ризик і стандартні рішення. 

Розробка методів ухвалення УР в режимі управлінського консультування. Діалогові 

комп’ютерні системи ухвалення управлінських рішень. Комп’ютерні технології 

інтелектуальної підтримки УР. 

 

Тема 10. Контроль реалізації управлінських рішень і відповідальність за них 

Контроль як попередження виникнення кризових ситуацій. Види контролю і процес 

контролю. Масштаб допустимих відхилень і принцип виключення. Метод планування 

мережі та управління як інструмент оперативного контролю й ухвалення УР для складних 

багатозв’язкових виробничих процесів. Стратегічна спрямованість контролю. 

Управлінські рішення і відповідальність за них. 
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