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Анотація курсу
Існування будь-якої організації пов’язано з розробкою, прийняттям і реалізацією

управлінських рішень. Від того, які саме управлінські рішення розробляються і реалізуються,
залежить поточна та перспективна конкурентоспроможність організації, ефективність її
діяльності. Саме ця обставина викликає великий інтерес до питань забезпечення якості розробки
управлінських рішень, що зрештою визначає ефективність менеджменту в цілому.

В умовах ринкової економіки формується необхідність реалізації таких основних підходів до
управління, які забезпечують ринкову конкурентоспроможність організації. Нинішнє економічне
середовище через нестабільність і зміни потребує використання ефективних методів управління,
таких, що відповідають рівню сучасних виробничих систем. На перший план виходять питання
ефективності діяльності організації, безпосередньо пов’язані з якісною підготовкою та реалізацією
управлінських рішень. Це визначає важливість оволодіння кожним спеціалістом у галузі
управління сучасними теоретичними знаннями та практичними навичками технології розробки
управлінських рішень.

Мета викладання навчальної дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти комплексу
теоретичних знань і практичних навичок щодо технології підготовки, прийняття, реалізації
управлінських рішень; вміння розробляти і реалізовувати управлінські рішення на
адміністративних посадах.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:
- вивчення теоретичних засад процесу розробки і прийняття управлінських рішень;
- дослідження специфіки різних методів і моделей прийняття управлінських рішень;
- опанування інструментарію розробки управлінських рішень в різноманітних умовах середовища;
- формування навичок самостійного здійснення вибору найбільш оптимальної з наявних
альтернатив та обґрунтування прийнятих управлінських рішень;
- отримати навички використання інструментів менеджменту в контексті основних управлінських
функцій.
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Компетентності та заплановані результати навчання
Результати вивчення дисципліни дозволять 

сформувати ряд відповідних професійних і особистісних 
компетенцій у відповідності до СВОУ:

Загальні компетентності (ЗК):
ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному
рівні;
ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної
мети;
ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність);
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК):
СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі
та критерії, за якими організація визначає подальші напрями
розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та
плани;
СК3. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя
та ефективного самоменеджменту;
СК4. Здатність до ефективного використання та розвитку
ресурсів організації;
СК5. Здатність створювати та організовувати ефективні
комунікації в процесі управління;
СК7. Здатність розробляти проекти, управляти ними,
виявляти ініціативу та підприємливість;
СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми
організації, приймати ефективні управлінські рішення та
забезпечувати їх реалізацію;
СК10. Здатність до управління організацією та її розвитком.

Заплановані результати навчання у 
відповідності до СВОУ :

ПРН 1. Критично осмислювати, вибирати та
використовувати необхідний науковий, методичний і
аналітичний інструментарій для управління в
непередбачуваних умовах.
ПРН 2. Ідентифікувати проблеми в організації та
обґрунтовувати методи їх вирішення.
ПРН 3. Проектувати ефективні системи управління
організаціями.
ПРН 6. Мати навички прийняття, обґрунтування та
забезпечення реалізації управлінських рішень в
непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного
законодавства, етичні міркування та соціальну
відповідальність.
ПРН 10. Демонструвати лідерські навички та вміння
працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на
їх поведінку для вирішення професійних задач.
ПРН 11. Забезпечувати особистий професійний розвиток
та планування власного часу.
ПРН 12. Вміти делегувати повноваження та керівництво
організацією (підрозділом).
.
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Інформаційний обсяг курсу:
1. СУТНІСТЬ, ПРИРОДА І КЛАСИФІКАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

2. ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР І ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

3. КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

4. МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ ОПТИМАЛЬНИХ РІШЕНЬ

5. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ РОЗРОБКИ РІШЕНЬ У ЛОГІСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

6. ЕКСПЕРТНІ МЕТОДИ В РОЗРОБЦІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

7. МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ В РОЗРОБЦІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

8. ПРИЙНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

9. ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У СФЕРІ МАРКЕТИНГУ

10. УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ У СФЕРІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

11. ПРИЙНЯТТЯ ФІНАНСОВИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ

12. ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ІЗ ПИТАНЬ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА

13. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

14. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ І ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
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