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Очікувані результати навчання 

 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен 
 

Знати: 
 загальні засади теорії прийняття рішень; 
 технологію процесу розробки управлінських рішень; 
 вплив факторів зовнішнього і внутрішнього середовища на 

реалізацію альтернатив; 
 методи прийняття, оцінки, організації та контролю виконання 

управлінських рішень. 
 
Вміти: 

 використовувати свої знання під час розв’язання конкретних 
практичних задач, обґрунтувати кожний стан розв’язання відповідними 
теоретичними положеннями курсу, обирати найкращий шлях розв’язання; 

 проводити порівняльний аналіз методів та відповідних результатів; 
 давати конкретні рекомендації щодо застосування методів розв’язання 

задач прийняття рішень в конкретній ситуації; 
 самостійно реалізувати процес прийняття рішень, порівнюючи різні 

підходи. 

Обсяг: 3 кредити ECTS (90 год.), з яких 39 годин самостійної роботи. 
 
 

Мета: сформувати у студентів сучасні знання з курсу «Прийняття 
управлінських рішень» є – формування ґрунтових теоретичних знань з основ теорії 
прийняття рішень, які здатні забезпечити ефективну діяльність трудового колективу. 
 

Оригінальність навчальної дисципліни: авторський курс 
 

Зміст дисципліни 
 
Тема 1. Процес управління і управлінські рішення. 
Тема 2. Людський фактор і психологічні аспекти управлінських рішень. 
Тема 3. Технологія і моделі процесу розробки управлінських рішень. 
Тема 4. Технологія і моделі процесу розробки управлінських рішень. 
Тема 5. Стратегічні рішення. 
Тема 6. Методологія,організація та евристичні методи розробки і прийняття рішень. 
Тема 7. Аналітичні методи обґрунтування управлінських рішень. 
Тема 8. Розробка і вибір управлінських рішень в умовах невизначеності та ризику. Методи 
оцінки рішень. 
Тема 9. Організація і контроль виконання управлінських рішень. 
 

Силабус дисципліни 
                                   «Прийняття управлінських рішень » 



Семестровий контроль:залік 
Оцінювання: 
За семестр: 70 балів 
За іспит: 30 балів 

 
Види робіт: 
Семінарські заняття – 30 балів (15*2б.) 
Тестування – 20 балів. 
Творчо-пошукова робота – 20 балів 

 
 
 
 

Критерії оцінювання результатів вивчення дисципліни 
 

Під час вивчення дисципліни студенти отримають бали за такі види 
робіт: 

1. Усні відповіді на групових заняттях. 
2. Творчо-пошукова робота. 
3. Самостійна робота (доповідь). 

Технічне забезпечення: 
      Мультимедійне забезпечення викладання лекцій. Платформа 

Moodle3 ЧНУ; 
      Оn-line платформи: ZOOM; Google Meet Пакет прикладних 

програм базових інформаційних технологій: MS Office; 
телекомунікаційне програмне забезпечення (Internet Explorer Opera 
Google Chrome. Firefox). 

 
Політика щодо дедлайнів 
Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. 

 

Політика щодо академічної доброчесності 
Передбачає самостійну підготовку до групових занять та 

самостійне виконання індивідуальних творчих завдань. 
Списування під час заліку (в т. ч. із використанням мобільних 
пристроїв) заборонено. У разі виявлення плагіату або 
списування роботи не зараховуються. 

 

 
 
 
 
 
 
 


