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Опис навчальної дисципліни  

Мета вивчення 

навчальної дисципліни  

Набуття студентами комплексу фундаментальних знань про теоретичні, методологічні та 

практичні засади процесу розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень на 

підприємстві, формування цілісного розуміння майбутніми менеджерами процесу 

управління сучасними підприємствами в умовах трансформації національної економіки. 

Тривалість  
5 семестр, разом 4 кредити ЄКТС/120 годин (лекції 16 год., практичні заняття 32 год., 

самостійна робота 72 год.)  

Форми та методи 

навчання  
Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза розкладом  

Система поточного та 

підсумкового контролю  

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх 

обговорення; тестування; поточна модульна робота Підсумковий контроль: ПМК (залік)  

Базові знання   
Наявність широких знань з основ менеджменту, економічної теорії, тайм-менеджменту, 

управління персоналом, операційного менеджменту, фінансів підприємств, економіки 

підприємства  

Мова викладання  Українська  

  
Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання  

http://www.mened.puet.edu.ua/forstdd.php
http://www.mened.puet.edu.ua/forstdd.php


Програмні результати навчання  
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач  

ПР 03. Демонструвати знання теорій, методів і 

функцій менеджменту, сучасних концепцій 

лідерства. 

ПР 04. Демонструвати навички виявлення проблеми 

та обґрунтування управлінських рішень. 

ПР 05. Описувати зміст функціональних сфер 

діяльності організації. 

ПР 06. Виявляти навички організаційного 

проектування та проектної діяльності в організації. 

ПР 08. Застосовувати методи менеджменту для 

забезпечення ефективності діяльності організації. 

ПР 09. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, 

командної роботи. 

ПР 10. Показувати навички обґрунтування дієвих 

інструментів мотивування персоналу організації. 

ПР 11. Демонструвати навички аналізу ситуації та 

здійснення комунікації у різних сферах діяльності 

організації. 

ПР 15. Демонструвати здатність діяти соціально 

відповідально та громадсько-свідомо на основі 

етичних міркувань (мотивів), повагу до 

різноманітності та міжкультурності. 

ЗК 04. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 05. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК 08. Навички використання інформаційних та комунікаційних 
технологій. 

ЗК 09. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК 12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

СК 01. Здатність визначати та описувати характеристики 

організації. 

СК 02. Здатність аналізувати результати діяльності організації, 

зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього 

середовища. 

СК 03. Здатність визначати перспективи розвитку організації. 

СК 04. Вміння визначати функціональні області організації та 
зв’язки між ними. 

СК 05. Здатність управляти організацією та її підрозділами через 

реалізацію функцій менеджменту. 

СК 07. Здатність обирати та використовувати сучасний 

інструментарій менеджменту. 

СК 09. Здатність працювати в команді та налагоджувати 

міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань. 

СК 10. Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх 

якість та мотивувати персонал організації. 

СК 11. Здатність створювати та організовувати ефективні 

комунікації в процесі управління. 
СК 12. Здатність аналізувати й структурувати проблеми 

організації, формувати обґрунтовані рішення. 

СК 15. Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та 

поведінкові навички. 

  
Тематичний план навчальної дисципліни  

Назва теми  Види робіт  Завдання самостійної роботи у розрізі тем  

Модуль 1. Методологія та концептуальні засади розробки і прийняття управлінських рішень 

Тема 1. Теоретичні основи 

прийняття управлінських 

рішень в умовах 

трансформації національної 

економіки 

Відвідування занять; захист домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних завдань; завдання  
самостійної роботи; тестування  

Виконати розрахункове завдання для  самостійної 
роботи. Підготувати реферати за темами: «Наука 
про прийняття управлінських рішень: зародження, 
еволюція, понятійний апарат», «Місце 
управлінського рішення у процесі управління», 
«Поняття і властивості управлінського рішення». 

Тема 2. Організація процесу 

прийняття управлінських 

рішень на підприємстві 

Відвідування занять; захист домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних завдань; завдання  
самостійної роботи; тестування  

Виконати розрахункове завдання для  самостійної 
роботи. Підготувати реферати за темами: «Вплив 
сфери діяльності підприємства на процес розробки 
і прийняття управлінських рішень», «Діагностика 
проблемної ситуації. Методи діагностики», 
«Моніторинг середовища прийняття 
управлінських рішень». 

Тема 3. Моделі, методи та 

технології прийняття 

управлінських рішень на 

підприємстві 

Відвідування занять; захист домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних завдань; завдання  
самостійної роботи; тестування  

Виконати розрахункове завдання для  самостійної 
роботи. Підготувати реферати за темами: 
«Методологія прийняття управлінських рішень», 
«Механізм прийняття управлінського рішення», 

«Проблеми вибору менеджером раціональної 
моделі прийняття управлінських рішень». 
Підготувати наукову доповідь на тему: 
«Характеристика сучасних технологій прийняття 
управлінських рішень». 



Назва теми  Види робіт  Завдання самостійної роботи у розрізі тем  

Тема 4. Концептуальні засади 

процесу розробки і 

прийняття управлінських 

рішень на підприємстві 

Відвідування занять; захист домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних завдань; завдання  
самостійної роботи; тестування  

Виконати розрахункове завдання для  самостійної 
роботи. Підготувати реферати за темами: 

«Інституційний, стратегічний та оперативний рівні 
прийняття управлінських рішень», «Значення 
ієрархії управління. Модель раціональної 
бюрократії», «Сутність адміністративної, 
цивільно-правової та кримінальної 
відповідальності при організації розробки 
управлінських рішень». Підготувати презентацію 
на тему: «Система участі співробітників у процесі 

управління. Колективна відповідальність». 

Тема 5. Управлінська 

діагностика середовища 

розробки і реалізації 

управлінських рішень на 

підприємстві 

Відвідування занять; захист домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних завдань; завдання  
самостійної роботи; тестування; поточна модульна 

робота 

Виконати розрахункове завдання для  самостійної 
роботи. Підготувати реферати за темами: 
«Середовище вирішення проблеми. Підходи до 
оцінки середовища», «Методика SWOT- та PEST-
аналізу», «Зовнішнє, проміжне та внутрішнє 

середовище». Підготувати презентацію на тему: 
«Роль системного підходу у процесі прийняття 
рішень». 

Модуль 2. Процеси прийняття, реалізації та оцінки ефективності управлінських рішень 

 

Тема 6. Прийняття 

управлінських рішень на 

підприємстві у різних умовах 

середовища 

Відвідування занять; захист домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних завдань; завдання  
самостійної роботи; тестування  

Виконати розрахункове завдання для  самостійної 

роботи. Підготувати реферати за темами: 
«Характеристика методів прийняття рішень в 
умовах визначеності середовища», «Сутність 
прийняття рішень в умовах ризику і 
невизначеності», «Класифікація ризиків. Методи 
оцінки ступеня ризику». Підготувати наукову 
доповідь на тему: «Застосування інформаційних 
технологій у процесі прийняття управлінських 

рішень в епоху економіки знань». 

Тема 7. Реалізація 

управлінських рішень на 

підприємстві 

Відвідування занять; захист домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних завдань; завдання  
самостійної роботи; тестування  

Виконати розрахункове завдання для  самостійної 

роботи. Підготувати реферати за темами: 
«Індивідуальне та колективне виконання рішень», 
«Документальне забезпечення процесу управління. 
Візування і резолюція документів», «Сутність і 
види відповідальності керівників за прийнятті 
управлінського рішення». Підготувати наукову 
доповідь на тему: «Делегування повноважень і 
відповідальності у процесі прийняття 

управлінських рішень». 

Тема 8. Організація і 

контроль виконання 

управлінських рішень на 

підприємстві 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування  

Виконати розрахункове завдання для  самостійної 
роботи. Підготувати реферати за темами: «Зміст 
контролю. Система контролінгу на підприємстві», 
«Процес здійснення управлінського контролю. 
Контрольні процедури», «Мотивування і 

стимулювання працівників. Зміст системи 
покарання». Підготувати презентацію на тему: 
«Психологія поводження людини під час 
контролю». 

Тема 9. Оцінка якості 

управлінських рішень на 

підприємстві 

Відвідування занять; захист домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних завдань; завдання  
самостійної роботи; тестування  

Виконати розрахункове завдання для  самостійної 

роботи. Підготувати реферати за темами: 
«Показники системи якості прийняття 
управлінських рішень», «Основні характеристики 
якості управлінського рішення», «Методика 
оцінювання якості управлінських рішень», 
«Система управління якістю на підприємстві». 
Підготувати наукову доповідь на тему: «Вплив 
особистісних якостей особи, яка приймає рішення, 

на якість управлінського рішення». 



Назва теми  Види робіт  Завдання самостійної роботи у розрізі тем  

Тема 10. Ефективність 

розробки та прийняття 

управлінських рішень на 

підприємстві 

Відвідування занять; захист домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних завдань; завдання  
самостійної роботи; тестування  

Виконати розрахункове завдання для  самостійної 
роботи. Підготувати реферати за темами: 

«Сутність та показники ефективності 
управлінського рішення», «Методи оцінювання 
ефективності управлінських рішень», «Принцип 
Парето-ефективності. ABC-метод». Підготувати 
презентацію на тему: «Основні аспекти 
ефективного рішення: логічний, цільовий і 
витратний». 

Тема 11. Соціально-

психологічні аспекти 

прийняття та реалізації 

управлінських рішень на 

підприємстві 

Відвідування занять; захист домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних завдань; завдання  
самостійної роботи; тестування  

Виконати розрахункове завдання для  самостійної 
роботи. Підготувати реферати за темами: «Роль 
людського чинника у процесі розробки 

управлінського рішення», «Використання влади та 
впливу при прийнятті управлінських рішень», 
«Особливості управління формальними і 
неформальними групами. Групова динаміка», 
«Принципи управління командами. Крос-
функціональна та інтактна команда». Підготувати 
наукову доповідь на тему: «Індивідуальні якості 
менеджера і стиль керівництва у процесі 

прийняття управлінського рішення». 

Тема 12. Інформатизація та 

автоматизація процесу 

прийняття управлінських 

рішень на підприємстві 

Відвідування занять; захист домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних завдань; завдання  
самостійної роботи; тестування; поточна 
модульна робота 

Виконати розрахункове завдання для  самостійної 

роботи. Підготувати реферати за темами: «Основні 
елементи структури інформаційного забезпечення 
процесу управління підприємством», «Інтегровані 
інформаційні системи управління», «Технології 
прийняття управлінських рішень на основі 
автоматизованих управлінських інформаційних 
систем». Підготувати презентацію на тему: 
«Створення автоматизованих робочих місць 

фахівців на підприємствах». 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни  

• Пакет програмних продуктів Microsoft Office.   
• Дистанційний курс з навчальної дисципліни на платформі Moodle.   

  
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання  

• Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний).  
• Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 

заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під 

час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття.  
• Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, 

хвороба, працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із 

провідним викладачем.  
• Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya  

  
Оцінювання  

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання  



Види робіт  
Максимальна 

кількість балів  

Модуль 1 (теми 1-5): відвідування занять (2 бали); захист домашнього завдання (5 балів); 

обговорення матеріалу занять (3 бали); виконання навчальних завдань (7 балів); завдання 

самостійної роботи (8 балів); тестування (5 балів); поточна модульна робота (20 балів)  
50  

Модуль 2 (теми 6-12): відвідування занять (2 бали); захист домашнього завдання (5 балів); 

обговорення матеріалу занять (3 бали); виконання навчальних завдань (7 балів); завдання 

самостійної роботи (8 балів); тестування (5 балів); поточна модульна робота (20 балів) 
50  

Разом  100  

  
Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни  

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності  
Оцінка за 

шкалою ЄКТС  
Оцінка за національною шкалою  

90-100 А Відмінно 
82-89 В Дуже добре 
74-81 С Добре 
64-73 D Задовільно 
60-63 Е Задовільно достатньо 
35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 
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