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Дисципліна рекомендована для формування індивідуального плану студента 

 

Предмет навчальної дисципліни 
 

Предметом навчальної дисципліни є система та методика прийняття управлінських 

рішень. 

 

Мета навчальної дисципліни 
 

Мета начальної дисципліни: сформувати у студентів потрібний рівень професіоналізму 

діяльності у сфері управління, оволодіння технологію прийняття ефективних управлінських 

рішень в обсязі класифікаційних вимог до фахівця. 

 

Основні завдання 
 

Основні завдання навчальної дисципліни: вивчення та засвоєння сутності теорії  

прийняття рішень; основних понять теорії прийняття рішень; ролі, місця та класифікації 

управлінських рішень у діяльності організації; методології і технології процесу розробки та 

прийняття управлінських рішень; впливу людського фактора та психологічних аспектів 

управлінських рішень; характеристик основних методів прийняття управлінських рішень на 

основі економіко-математичного моделювання, евристичних методів, методів 

прогнозування, теорії ігор тощо; вироблення навичок прийняття стратегічних і 

маркетингових управлінських рішень; визначення особливостей прийняття фінансових та 

інвестиційних рішень; прийняття управлінських рішень у сфері управління персоналом. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів 
 

Дисципліна вивчається після навчальних дисциплін: «Психологія», «Економічна 

діагностика», «Економічна безпека», «Вища та прикладна математика», «Теорія 

економічного аналізу», «Адміністративний менеджмент», «Статистика» та передує вивченню 

навчальних дисциплін: «Управління інноваціями», «Комунікативний менеджмент», 

«Офісний менеджмент». 

 

Вимоги до знань і умінь 
 

а) знати: історію та перспективи розвитку теорії прийняття рішень інформаційно-

аналітичних 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; 

концептуально-теоретичні 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. 

б) уміти: 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. 



 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Основні поняття. Методологія прийняття управлінських рішень. 

Тема 2. Закони, принципи та методи що впливають на розробку та реалізацію технології 

прийняття управлінських рішень. 

Тема 3. Людина в системі прийняття рішень. Психологічний аспект прийняття 

управлінських рішень. 

Тема 4. Прийняття управлінських рішень у системі управління.  

Тема 5. Система підтримки прийняття управлінських рішень. 

Тема 6. Інформаційно-аналітичне забезпечення процесу прийняття рішень. 

Тема 7. Основні етапи розробки управлінських рішень. 

Тема 8. Умови прийняття управлінських рішень. 

Тема 9. Методи технології прийняття управлінських рішень. 

Тема 10. Прийняття й реалізація стратегічних і тактичних рішень. 

Тема 11. Прийняття рішень у операційному менеджменті. 

Тема 12. Маркетингові рішення. 

Тема 13. Фінансові рішення. 

Тема 14. Прийняття рішень з управління персоналу. 

Тема 15. Ухвалення управлінського рішення керівником організації. 
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