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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 

Кожна людина у своїй практичній діяльності постійно стикається з необхідністю прийняття рішень при вирішенні різних завдань. Характерною 
рисою будь-якої ситуації, пов'язаної з прийняттям рішень, є наявність великого числа варіантів дій, з яких потрібно вибрати найкращий. Вибір 
одного з варіантів дій і є рішенням. 
 

Ціль та задачі 

Метою викладання дисципліни "Методи прийняття управлінських рішень" є формування системних знань в області прийняття управлінських 
рішень шляхом вивчення функціональної схеми процесу прийняття рішень, елементів невизначеності в рішенні, критеріїв застосовності методів, а 
також формування практичних навичок прийняття ефективних рішень, використовуючи вивчені методи. 
Предметом дисципліни є процес вироблення і здійснення рішення за допомогою неформальних (евристичних), колективних та кількісних методів 
прийняття управлінських рішень. 
Завдання дисципліни:  
- розкрити зміст методів прийняття управлінських рішень і необхідність цих методів для планування і організації успішного бізнесу; 
- дослідити умови успішного прийняття управлінських рішень;  
- узагальнити методи прийняття управлінських рішень в різних умовах, визначити їх особливості; 
- набути навичок використання методів прийняття управлінських рішень. 

Формат Лекції, практичні заняття, консультації, розрахункове завдання. Підсумковий контроль – залік (5 семестр). 

Результати 
навчання 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: знати: теоретичні основи прийняття управлінських рішень; завдання і методи 
прийняття управлінських рішень; можливості та обмеження методів прийняття управлінських рішень як виду професійної діяльності; процедури 
пошуку і вибору методів прийняття управлінських рішень; методи оцінки ефективності прийняття управлінських рішень 
вміти: використовувати отримані знання для прийняття управлінських рішень; аналізувати умови прийняття управлінських рішень; формулювати 
методи прийняття управлінських рішень; встановлювати необхідні методи прийняття управлінських рішень; використовувати на практиці методи 
прийняття управлінських рішень. 

Об `єм Загальний обсяг дисципліни 120 ч.: Лекції - 32 год., Практичні заняття - 16 год., Самостійна робота - 72 год. 

Вимоги викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття за розкладом, не запізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з навчальної та 
додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекцій чи практичних занять проводиться усна співбесіда 
по темі. З метою оволодіння необхідною якістю освіти з дисципліни потрібно відвідуваність і регулярна підготовленість до занять. Без особистої 
присутності студента підсумковий контроль не проводиться. 



 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

лекція 1 Управління та 
зовнішнє 
середовище 
організації. 
 

Практичне 
заняття 1 

Управління як функція організованих 
систем різної природи. Управління як 
процес вироблення і реалізації рішення. 
Вимоги до процесів управління. Види 
процесів управління. Поняття про 
ієрархічність і організованість систем, 
социотехнические організації системи. 
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Основні зовнішні фактори, що впливають на організацію: 
економічні, політичні, демографічні, культурні, екологічні, 
технологічні. Основні фактори середовища прямого впливу: 
споживачі (клієнти), постачальники, держава (органи 
державного регулювання) і конкуренти. 
Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до практичних 
занять, самостійне вивчення тем і питань, які не викладаються 
на лекційних заняттях 

лекція 2 Внутрішні 
керовані змінні 
організації. 
 
 
 

Загальна характеристика змінних і мета 
фірм. Основні внутрішні та змінні фактори 
фірми: мета, технологія, структура, 
функціональні групи і ресурси. 
Організаційно-технологічні компоненти 
керованих змінних: технологія, структура 
організації і її функціональних зон. 

Закони, принципи, методи, що впливають на розробку і 
реалізацію прийнятих управлінських рішень. Взаємозалежність 
на виробництві та її види (послідовна, пов'язана, групова). 
Поняття про структуру організації. Структурний членування 
організації: горизонтальний і вертикальний розподіл. Завдання 
і ресурси. Завдання в організації: робота з людьми, 
предметами; фінансами та інформацією (основні ресурси). 
Взаємовплив змінних і закон самозбереження 

лекція 3 Теорія 
управлінських 
рішень. 
Сутність і поняття 
управлінського 
рішення. Рішення і 
як процес, і як акт 
вибору, і як 
результат вибору. 

Практичне 
заняття 2  

Основні підходи до розвитку теорії 
прийняття управлінських рішень. ПУР): 
концепція математичного вибору рішень 
(нормативний підхід); якісно-предметна 
концепція (дескриптивний підхід); 
комплексна (змішана) концепція 
управлінських рішень. 

Рішення і як процес, і як акт вибору, і як результат вибору. 
 
Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до практичних 
занять, самостійне вивчення тем і питань, які не викладаються 
на лекційних заняттях 

лекція 4 Людський фактор і 
психологічні 
аспекти 
управлінських 
рішень. 
Індивідуальності. 
 
 

Роль людського фактора в прийнятті 
рішень. Концепція людських відносин. 
Базові властивості особистості - сплав 
вроджених та набутих в процесі 
виховання і соціалізації рис. Програмовані 
властивості - спрямованість, інтелект 
самосвідомість - головні рушійні стимули. 

Технологічний портрет особистості. Рішення як творчий процес. 
Психологічні аспекти прийнятих рішень. Врівноважені, 
імпульсивні, інертні, ризиковані, обережні, раціональні 
рішення. 
Неформальні аспекти при розробці рішень. 

лекція 5 Управлінські 
рішення як 
технологія 
управління. 
Управлінські 

Практичне 
заняття 3 

Технологічні схема процесу управління 
(основні цикли): інформаційний, логіко-
розумовий, організаційний. Поняття про 
"процес управління", "технологія 
управління", прийняття рішення ". 

Різні підходи до класифікації управлінських рішень 
(В.О.Васіленко, Н.А. Бірман, Гірник А.М. та інші). Прийняття 
рішень як мистецтво. Засоби і мета. Простота і витонченість, 
пристосованість і гнучкість, безпеку, час. Опрацювання 
лекційного матеріалу, підготовка до практичних занять, 



рішення в циклі 
управління.  
 
 

Класифікація управлінських рішень. 
Принципи класифікації рішень. Поняття 
про" модель ". Види моделей: фізичні, 
аналогові, математичні або символічні). 
Порядок побудови моделей. Моделі 
рішень: раціональна , нарощування, яка 
задовольнить. 

самостійне вивчення тем і питань, які не викладаються на 
лекційних заняттях 

лекція 6 Організаційно-
економічна база 
управлінських 
рішень. 

 Роль особи, що приймає рішення (ОПР) в 
розробці управлінських рішень. Основні 
функції керівника в процесі прийняття 
рішення. Роль системних чинників і власне 
керівника, експертів і консультантів у 
процесі розробки рішень. 

Завдання вибору критерії обгрунтування рішення. Критерії 
завдання вибору рішень методу, підходу, прийому): практична 
застосовність методу; збалансованість даного методу з іншими 
методами; вартість використання методу; ймовірність методу; 
ефективність застосування методу; стабільність застосування 
методів. 

лекція 7 Алгоритм 
прийняття 
управлінського 
рішення і діагноз 
проблем. 
 
 

Практичне 
заняття 4 

Поняття про алгоритм прийняття 
управлінського рішення. Етапи прийняття 
ті реалізації управлінського рішення 
(підготовка, прийняття, реалізація). 
Завдання виявлення проблем. Поняття 
"проблема" і "ситуація". Класифікація 
проблем і ситуацій. Підходи до виявлення 
проблем у вдосконалення управління. 

Методи виділення проблем управління. 
Аналіз виявлених проблем і їхня оцінка. Послідовність 
складання переліку проблем і його структуризації. Діагноз 
проблеми. 

лекція 8 Підбір та оцінка 
альтернатив в 
управлінських 
рішеннях. 
 

 Поняття "альтернатива управлінського 
рішення". Основні методи визначення 
цілей управління. 
Формування цілей управління. Підходи до 
формування системи цілей. 
Виявлення та вивчення альтернатив. 
Розробка варіантів рішень. 
 

Формування рішень. Визначення типу рішення (стандартні, 
"рішення удосконалення"; оригінальні; творчі; унікальні 
рішення). Обґрунтування кількості альтернативних рішень. 

лекція 9 Особливості 
рішення задач 
управління. 
 
 

Практичне 
заняття 5 

Інформаційне забезпечення вирішення 
завдань. Об'єктивна і суб'єктивна 
інформація. Завдання менеджера в 
інформаційному середовищі управління. 
Характеристика інформації: обсяг, 
вірогідність, цінність, насичення, 
відкритість. Умови і ситуації вироблення 
рішень. Залежність методу вибору рішень 
від умов і виду розв'язуваної задачі. 

Особливості рішення задач управління. 
Рішення простих (в умовах визначеності) і складних завдань. 
Рішення задач в умовах невизначеності. 
Типи проблем і загальні методи їх вирішення. 

лекція 10 Оптимізаційні 
задачі і ефективні 

 Допустимі та оптимальні рішення. Цільова 
функція або критерії; результату 

Методи оптимізації на мікрорівні. Методи математичного 
програмування (планування). 



рішення. 
 

прийнятого рішення. Допустимі рішення. 
Оптимальне рішення, процес оптимізації. 

Математична модель економічного об'єкта. Умови і 
особливості постановки задачі і розробки рішень про що 
моделюються ситуації. Етапи формалізації завдання і її 
рішення. 

лекція 11 Системний аналіз і 
методи 
дослідження 
операцій. 
 

Практичне 
заняття 6 

Системний аналіз у прийнятті рішень. 
Поняття "системний аналіз". Характерні 
риси системного аналізу в менеджменті 
(по Д. Буріфілдом). 
 

Два підходу до системного аналізу як методу прийняття 
господарських рішень. Типи проблем і основні методи їх 
вирішення. Суть економічного аналізу. Найважливіші принципи 
систематичного аналізу. Побудова узагальненої моделі - 
центральна процедура системного аналізу. 

лекція 12 Методи 
математичного 
програмування. 
 

 Лінійне програмування. Суть методів 
оптимізації в економіці, (лінійний, 
нелінійний і динамічне програмування). 
Зміст термінів "лінійне програмування 
(планування)", "цільові функції-", 
"оптимальний план". Загальний вигляд 
постановки задачі лінійного 
програмування. Сіплекс- метод-оцінка з 
основних методів лінійного 
програмування. 

Нелінійне програмування. Сутність нелінійного програмування 
(планування). Методи нелінійної оптимізації. Динамічне 
програмування. Зміст терміну "динамічне програмування" 
(динамічне планування). Методи динамічного програмування 
(по В.М.Колпаковім). 

лекція 13 Застосування 
теорії ігор з 
"природою". 
  

Практичне 
заняття 7 

Суть теорії ігор і її застосування. Суть 
термінів "конфліктна ситуація", "теорія 
ігор". Завдання, що вимагають 
застосування теорії ігор. Мета, правила, 
партія, стратегія гри. Загальний вигляд 
постановки задачі теорії ігор. 
Математична теорія ігор з "природою". 

Аналіз ряду критеріїв. Критерій, заснований на відомих 
ймовірних станах "природи". Максимальний критерій Вальда. 
Критерій песимізму Гурвін (Гурвіца). Застосування апарату 
теорії ігор для аналізу проблем мікроекономіки. Еджворта - 
наочне уявлення економічної задачі з двома товарами. 

лекція 14 Творче мислення і 
неформальні 
методи рішень. 
Творчість як 
основа методів 
вирішення 
завдань.  
 

 Поняття "творче мислення". Мислення і 
сприйняття, мрія і мислення. Загальні 
принципи творчості. Постановка 
проблемного питання, бачення нової 
проблеми висунення нової мети. Операції 
мислення: порівняння, аналіз, синтез, 
узагальнення, абстрагування. 

Евристичні методи розробки рішень. Поняття про евристичне 
програмування. Методи евристичного програмування 
(евристичні методи). Евристичний алгоритм методу 
прийнятного рішення. 

лекція 15 Реалізація та 
оцінка 
правильності 
прийнятого 
рішення. 
 

Практичне 
заняття 8 

Забезпечення виконання прийнятих 
рішень. Перелік загальних завдань 
забезпечення реалізації прийнятих 
рішень. 

Стратегічна програма дій - щорічні плани роботи. Плани, як 
основа управління підприємством. Шляхи реалізації планів: 
забезпечення ресурсами структурних підрозділів; делегування 
повноважень 
Розрахункове завдання: Розрахунок оптимальної стратегії 
поведінки за допомогою використання критеріїв Вальда, 



Гурвіца, Лапласа, Севіджа. 

лекція 16 Процес реалізації 
рішень і його 
регулювання. 
накопиченого 
досвіду (алгоритм 
реалізації рішень). 

 Етапи (кроки) реалізації рішень: 1. 
визначення етапів, термінів і виконавців 
прийнятого рішення; 2. планування та 
графік введення ресурсів, виконання 
робіт; 3. контроль за поточною діяльністю; 
4. оцінка результатів реалізації та 
узагальнення Значення контролю в 
реалізації рішення. Причини відхилень від 
плану. Умови оперативного планування 
виробництвом. 

Оцінка і ефективність реалізації прийнятих рішень. Основні 
принципи раціональної організації виробництва: 
пропорційність, прямо точність, ритмічність. Поняття 
«ефективність управління», «ефективність управлінських 
рішень». Показники ефективності управлінських рішень. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ  
Поняття управлінського рішення і його характерні ознаки. Умови та основні типи методів прийняття управлінських рішень. Які існують критерії вибору 
методу прийняття управлінського рішення? Поняття мети та альтернативи в теорії прийняття рішень, співвідношення мети і альтернативи. Яка сукупність 
параметрів якості управлінського рішення вам відома? Які схеми прийняття управлінських рішень ви знаєте? У чому особливості аналітичної схеми 
прийняття рішень? Наведіть ознаки, за якими можна класифікувати рішення та приклади таких класифікацій. Що таке моделювання, модель? Який порядок 
розробки моделей? Що таке система, системний аналіз (підхід)? Назвіть основні типи проблем і методи їх вирішення. Що таке евристичне програмування? 
Наведіть приклади. Поняття експертних оцінок. Як їх розраховують? Які негативні ефекти можуть виникати при розробці управлінського рішення в групі? У 
чому суть японської (кільцевий) системи прийняття управлінських рішень і чим вона відрізняється від методу Дельфі? Що таке «мозковий штурм»? Види 
«мозкового штурму» вам відомі? Прогнозування і коротка характеристика методів прогнозування управлінських рішень. Що таке дослідження операцій? 
Методи дослідження операцій вам відомі? Чим відрізняються моделі лінійного, нелінійного, динамічного і стохастичного програмування? Що вам відомо 
про методи теорії масового обслуговування, теорії розкладів? Як використовується теорія ігор при прийнятті управлінських рішень? теорії розкладів? Як 
використовується теорія ігор при прийнятті управлінських рішень? теорії розкладів? Як використовується теорія ігор при прийнятті управлінських рішень? 
теорії розкладів? Як використовується теорія ігор при прийнятті управлінських рішень? теорії розкладів? Як використовується теорія ігор при прийнятті 
управлінських рішень? теорії розкладів? Як використовується теорія ігор при прийнятті управлінських рішень? теорії розкладів? Як використовується теорія 
ігор при прийнятті управлінських рішень? 
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS Оцінка за національною 

шкалою 

На
ра

ху
ва

нн
я 
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Бали нараховуються за таким співвідношенням: 
• лекції: 30% семестрової оцінки; 
• практичні заняття: 20% семестрової оцінки; 
• самостійна робота: 20% семестрової оцінки; 
• залік: 30% семестрової оцінки 

90-100 А відмінно 
82-89 В 

добре 
75-81 С 
64-74 D 

задовільно 
60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 

НОРМЫ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЭТИКИ  
Студент повинен дотримуватися «Кодекс етики академічних взаємин і чесноти НТУ« ХПІ »»: виявляти дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, 
чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв'язності конфлікту 
доводитися до співробітників дирекції. 

Сілабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 
 

 

 

 


