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Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Методологія 

прийняття управлінських рішень» для слухачів 281 спеціальності «Публічне 

адміністрування та управління» / Укл.: В.М. Лобас, Н.С. Половян – 

Краматорськ:ДНМУ,  2020. – 29 с.  

Структура методичних рекомендацій відповідає вимогам кредитно - 

модульної системи навчання. Включає зміст дисципліни за змістовими модулями та 

темами, методичні матеріали для самостійної та індивідуальної роботи студентів, 

критерії оцінювання знань студентів  

Рекомендується студентам та викладачам для організації навчального процесу 

та засвоєння знань теоретичного та практичного змісту з дисципліни «Методологія 

прийняття управлінських рішень». 

 

Рецензенти: Вовк С.М. д.держ. упр., професор кафедри організації вищої освіти, 

управління охороною здоров’я та гігієни; 

Марченко В.В. к.держ. упр., доцент кафедри організації вищої освіти, управління 

охороною здоров’я та гігієни. 

 

 

Методичні рекомендації затверджені на засіданні кафедри організації вищої освіти, 

управління охороною здоров’я та гігієни менеджменту, протокол № 1 від 27.08.20 

 

 

Методичні рекомендації схвалені на засіданні Ради ФІПО, протокол №2 від 8.10.20.  

 

  



 3 

ЗМІСТ 

Стор. 

 

Вступ …………………………………………………………………………… 4 

1. Опис навчальної дисципліни………………………………………………… 5 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни…………………………………. 5 

3. Результати навчання за дисципліною……………………………………... 6 

4. Структура навчальної дисципліни………………………………………… 7 

5. Програма навчальної дисципліни………………………………………….. 8 

6. Методичні рекомендації до самостійної роботи………………………….. 22 

7. Самостійна робота…………………………………………………………... 23 

8 Контроль навчальних досягнень……………………………………………. 24 

9. Рекомендовані джерела…………………………………………………….. 28 

 

 

 

 

  



 4 

Вступ 

 

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним 

матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять, поглиблення та 

закріплення знань, одержаних на лекціях та семінарських заняттях, вироблення навичок 

самостійного пошуку додаткових знань у процесі підготовки до семінарських занять, 

модулів і є невід'ємною складовою процесу вивчення навчальної дисципліни. 

У процесі самостійної роботи студенти мають оволодіти вміннями та навичками: 

✓ організації самостійної навчальної діяльності; 

✓ самостійної роботи в бібліотеці з каталогами; 

✓ роботи з навчальною, навчально-методичною, науковою, науково-

популярною літературою; 

✓ конспектування літературних джерел; 

✓ роботи з довідковою літературою; 

✓ опрацьовування статистичної інформації. 

Слід зазначити, що успішне засвоєння матеріалу практичного завдання потребує 

ґрунтовної теоретичної підготовки. 

Важливим елементом самостійної роботи студентів є підготовка індивідуальних 

завдань. Індивідуальні заняття проводяться з метою підвищення рівня підготовки та 

розкриття творчих здібностей студентів. 

Зокрема, самостійна робота студентів заочної форм навчання складається із 

самостійного вивчення частини програмного матеріалу за визначеними темами 

(питаннями) й у встановлених обсягах годин. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами нявчання 

заочна 

Розробка і прийняття управлінських рішень 

Статус дисципліни нормативна 

Мова викладання, навчання та 

оцінювання 
українська 

Загальний обсяг: кредитів / годин 3 /90 

Курс 1 

Семестр 1 

Кількість змістовних модулів за 

розподілом 
2 

Обсяг кредитів 3 

Обсяг годин, в тому числі 90 

Аудиторні 30 

Модульний контроль - 

Семестровий контроль - 

Індивідуальна робота 10 

Самостійна робота 50 

Форма семестрового контролю залік 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни є оволодіння студентами 

сукупністю теоретичних і методичних питань, а також практичним досвідом по 

прийняттю управлінських рішень.  

Предмет дисципліни: застосування різних методів та економіко-математичних 

моделей у процесі прийняття та реалізації управлінських рішень. 

Міждисциплінарні зв’язки – публічне управління, право в публічному 

управлінні, статистика, стратегічне управління, регіональна політика та місцеве 

самоврядування, економічна політика та фінансовий менеджмент в публічному 

управлінні, управління проектами, державна політика в сфері охорони здоров’я 

Завданнями дисципліни:  

• вивчення понятійного апарата методів прийняття управлінських 

рішень; 

• оволодіння автоматизованими системами підтримки управлінських 

рішень; 

• оцінка економічної ефективності управлінських рішень; 

• ознайомлення з інформаційними технологіями в процесі розробки й 

прийняття рішень; 

• розробка моделей процесу прийняття рішень в організаціях. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати: 

• основну термінологію дисципліни; 

• методи прийняття управлінських рішень; 

• переваги одних методів прийняття управлінських рішень над іншими; 
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• критерії використання тих чи інших методів прийняття рішень в умовах 

невизначеності; 

• критерії ефективності реалізації управлінських рішень. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні вміти: 

•  володіти методами оцінки економічної ефективності прийнятих 

управлінських рішень; 

• використати інформаційні технології в процесі розробки й прийняття 

рішень; 

• застосовувати різні економіко-математичні моделі при прийнятті 

рішень; 

• використовувати електронними джерелами з соціально-економічної 

проблематики та менеджменту; 

• аналізувати основні напрями реформування галузі охорони здоров’я в 

Україні; визначати проблеми і оцінювати переваги і можливі загрози на різних 

рівнях управління; 

• використовувати методологію та інструментарій управління: 

інноваціями, ризиками, проектами, змінами, якістю у сфері охорони здоров’я 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

3.1. Програмні компетентності:  

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні завдання, виробничі ситуації, 

проблеми у сфері професійної діяльності із поглибленим 

рівнем знань та вмінь інноваційного характеру, достатнім 

рівнем інтелектуального потенціалу 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

• Здатність до подальшого навчання, яке значною 

мірою є автономним та самостійним  (ЗК-1).   

Здатність до усного і письмового професійного спілкування 

іноземною мовою  (ЗК-4). 

• Здатність працювати у команді, налагоджувати 

соціальну взаємодію, співробітництво, виявляючи  навичками 

публічного мовлення (ЗК-5). 

• Здатність управляти різнобічною комунікацією, до 

самоаналізу та коригування управлінської діяльності, 

ефективного самоменеджменту, саморозвитку (ЗК-6). 

Фахові 

компетентності 

спеціальності 

(ФК) 

Здатність визначати показники сталого розвитку сфери 

охорони здоров’я  на загальнодержавному, регіональному, 

місцевому рівнях (ФК -3).  

• Здатність створювати належний психологічний клімат 

у закладі охорони здоров’я; формувати психологічну 

готовність кадрів до виконання ними своїх соціально-

професійних обов’язків (ФК -8).  

Здатність вести дослідницьку діяльність у сфері публічного 

управління та адміністрування з використанням різних джерел 

інформації, даючи критичну оцінку для своїх висновків у 

формі тексту (ФК-9). 

 

3.2. Результатом навчання є:  
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Знання сучасних підходів до публічного управління та адміністрування, 

концепції, теорії управління людськими ресурсами для розв’язання професійних 

задач, підвищення ефективності управлінської праці.  

Знання законодавства України про охорону здоров’я,  нормативно-правових 

актів, що регулюють сферу публічного управління та адміністрування, нормативних 

документів, які регламентують професійну діяльність керівника закладу охорони 

здоров’я  

Знання методів і засобів формування корпоративної культури у закладі 

охорони здоров’я.  

Уміти аналізувати основні напрями реформування галузі охорони здоров’я в 

Україні; визначати проблеми і оцінювати переваги і можливі загрози на різних 

рівнях управління.   

Уміти організовувати діяльність закладів охорони здоров’я у координації і 

взаємозв’язку з різними суб’єктами управління на рівнях держави-регіону-міста -

закладу ОЗ.  

Уміти представляти органи публічного управління на регіональному й 

муніципальному рівнях та презентувати для широкого загалу результати діяльності 

закладу охорони здоров'я.  

Уміти використовувати методологію та інструментарій управління: 

інноваціями, ризиками, проектами, змінами, якістю у сфері охорони здоров’я.  

На основі принципів системного аналізу та комплексного підходу уміти 

готувати документи, розробляти бізнес-плани щодо розвитку публічного 

урядування та адміністрування закладами охорони здоров’я  

Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів), здійснювати етично 

виправдану професійну поведінку в різних ситуаціях управлінської діяльності 

(ситуаціях ризику, конфлікту, морального вибору)  

Здатність здійснювати ефективну комунікацію на засадах соціальної 

відповідальності 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план для заочної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ Й ЕЛЕМЕНТИ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

Тема 1. Разработка управленческих 

решений как составная часть функций 

менеджмента 

16 2  2 - 2 10 

Тема 2. Факторы, влияющие на процесс 

принятия управленческого решения 
18 2 2 2 - 2 10 

Усього 34 4 2 4  4 20 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 
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Тема 3. Моделирование управленческих 

решений 
16 2  2 - 2 10 

Тема 4. Методы, используемые в 

процессе принятия решения 
20 4  4 - 2 10 

Тема 5. Оценка ответственности при 

разработке управленческих решений. 
20 2 2 4  2 10 

Усього 54 8 2 10  6 30 

Іспит 4       

Усього 90 12  14 - 10 50 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

 

Основні поняття й методи прийняття управлінських рішень 

 

Тема 1. Управлінське рішення як результат управлінської діяльності 

План: 

1. Поняття й природа управлінського рішення 

2. Характеристики управлінської інформації 

3. Класифікація управлінських рішень 

 

Методичні поради: 

 

При вивченні цієї теми, студентам потрібно звернути увагу на розглянуті 

інформаційні процеси при прийнятті управлінських рішень, характеристики 

управлінської інформації. Багато уваги потрібно приділяти підготовці 

управлінського рішення як процесу діяльності. Класифікація управлінських рішень 

можлива різноманітна в залежності від фактора покладеного в її основу.  

Слід усвідомити, що можливе створення на основі прийнятих інформаційних 

моделей відповідних інформаційних систем.  

 

Тема 2 Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень 

План: 

1. Основні підходи до розробки систем інформаційного забезпечення 

2. Інформаційні технології при прийнятті управлінських рішень 

3. Інформаційні системи прийняття управлінських рішень. 

 

Методичні поради: 

 

При вивченні цієї теми, студентам потрібно звернути увагу на існуючі основні 

підходи до розробки систем інформаційного забезпечення: функціональний і 

системний, та автоматизовані системи підтримки управлінських рішень. Слід 

зазначити про доцільність використання інформаційних технології при прийнятті 

управлінських рішень. Існуючі інформаційні системи забезпечують швидкість та 

якісність прийняття управлінських рішень в організації. 

 

Тема 3 Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень. 
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План: 

1. Взаємозалежність управлінських рішень 

2. Основні підходи до прийняття рішень 

2. Класифікації моделей процесу прийняття управлінських рішень  

3. Технологія прийняття рішень. 

4. Якість управлінських рішень 

 

Методичні поради: 

 

При вивченні цієї теми, студентам потрібно звернути увагу на розглянуті існуючі 

основні підходи до прийняття рішень. Наведені найбільш загальноприйняті 

класифікації моделей процесу прийняття управлінських рішень Дескриптивні й 

нормативні моделі. Індуктивні й дедуктивні моделі. Проблемно-орієнтовані моделі 

й моделі рішення. Одноцільові й багатоцільові моделі. Однопериодні й 

багатоперіодні моделі. Детерміновані й стохастичні моделі. 

Слід усвідомити, що можливі різні технології прийняття рішень. Якість 

управлінських рішень визначається по відповідним критеріям. 

 

Заліковий модуль 2 

 

Моделі процесу прийняття рішень в організаціях 

 

Тема 4 Основні методи прийняття управлінських рішень 

 

План: 

1. Метод экспертного оценивания 

2. Методы оптимизации решений 

3. Методы моделирования и формализации проблемной ситуации 

4. Аналитический метод РУР  

5.  Статистический метод РУР 

7. Метод математического программирования РУР 

8. Матричный метод РУР 

9. Единство анализа и синтеза как метод познания 

 

Методичні поради: 

 

При вивченні цієї теми, студентам потрібно звернути увагу, що у процесі 

розв’язання складних проблем з метою посилення здатності менеджерів до 

прийняття обґрунтованих й об'єктивних рішень можуть застосовуватися різні 

наукові методи їхньої розробки й оптимізації, арсенал яких прийнято ділити на два 

основних класи: методи моделювання; методи експертних оцінок. Методи 

моделювання базуються на використанні математичних моделей для рішення 

управлінських задач що найбільш часто зустрічаються. Найпоширеніші типи 

моделей - це моделі теорії ігор, моделі теорії черг, моделі управління запасами, 

моделі лінійного програмування. у найбільш складних ситуаціях в аналізі 

використовують так званий метод побудови дерева рішень. Розглянуто дерева 

рішень і загальні принципи їхньої роботи. 
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Тема 5 Основні моделі економіко-математичного моделювання й оптимізації 

рішень 

План: 

1. Модели систем  

2. Исследование решений на множестве Парето 

3. Подход к исследованию операций 

 

Методичні поради: 

 

При вивченні цієї теми, студентам потрібно звернути увагу, що методи 

моделювання базуються на використанні математичних моделей для рішення 

управлінських задач що найбільш часто зустрічаються. Найпоширеніші типи 

моделей - це моделі теорії ігор, моделі теорії черг, моделі управління запасами, 

моделі лінійного програмування. у найбільш складних ситуаціях в аналізі 

використовують так званий метод побудови дерева рішень. Розглянуто дерева 

рішень і загальні принципи їхньої роботи. 

 

Тема 6 Ефективність управлінських рішень 

 

План: 

 

1. Контроль виконання ухвалених управлінських рішень і оцінка досягнутих 

результатів 

2. Види ефективності управлінських рішень 

3. Методи визначення економічної ефективності управлінських  рішень 

 

Методичні поради: 

 

При вивченні цієї теми, студентам потрібно звернути увагу, що управління 

ефективністю управлінських рішень, що здійснюється через систему кількісних й 

якісних оцінок на базі реальних показників, норм і стандартів ефективності 

продукції, що випускається, і діяльності самої компанії. Розглянуто методи оцінок 

економічної ефективності управлінських рішень. Верифікація прийнятих рішень. 

 

6. Методичні рекомендації до самостійної роботи 

Методичні рекомендації до самостійного вивчення курсу "Методологія прийняття 

управлінських рішень" призначені для студентів заочної форми навчання. Вивчення 

курсу передбачає засвоєння студентами теоретичних знань та придбання практичних 

навичок, потрібних для якісної підготовки висококваліфікованих спеціалістів, які 

володіють професійними знаннями, необхідними в сучасних ринкових умовах, 

формування відповідного рівня економічного мислення. 

На початку кожної теми зазначено методичні поради, що застосовуються для 

викладення теми і вивчення яких є необхідною умовою для розуміння та якісного 

засвоєння матеріалу. В кінці кожної теми наводиться перелік ключових положень, 

ґрунтовне засвоєння яких е обов'язковою вимогою вивчення дисципліни. Наприкінці 

вивчення курсу рекомендується зробити коротку порівняльну характеристику методів 

прийняття управлінських рішень, відмітити спільні та специфічні риси, притаманні 

кожному окремому методу. Таким чином буде закріплено вивчений матеріал та 
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реалізовано взаємозв'язок між усіма темами курсу. 

 

Тема1 Управлінське рішення як результат управлінської діяльності 

 

    План 

1. Поняття й природа управлінського рішення 

2. Підготовка управлінського рішення як процесу  діяльності  

3. Люди і їхньої ролі в процесі прийняття рішень 

4. Вимоги  до  управлінських рішень 

5. Блокова модель підготовки й ухвалення рішення  

6. Класифікація управлінських рішень  

7. Типологія рішень 

 

Методичні поради: 

При вивченні даної теми необхідно згадати, що прийняття рішень присутня 

при здійсненні всіх управлінських функцій, оскільки при плануванні, і при 

організації, і при мотивації, і при контролі необхідно приймати управлінські рішення 

. Не прийнявши відповідного рішення , не можна реалізувати жодну з перерахованих 

вище функцій управління. Прийняття рішень , як і обмін інформацією є складовою 

частиною будь-якої управлінської функції . Рішення можна розглядати як продукт 

управлінської праці , а його прийняття як процес, що веде до появи цього продукту 

. Більше того , тільки вивчення процесу розробки та реалізації рішень дає можливість 

оцінити змістовну сторону управління , так як зміст управління розкривається у 

змісті прийнятих рішень. Технологія в процесі управління поділяється на три 

основних цикли, кожен з яких пов'язаний з виробленням і прийняттям 

управлінського рішення. Однак  управлінське рішення - це вибір альтернатив . Будь-

яке управлінське рішення відрізняють наступні ознаки: цілі , наслідки , поділ праці , 

професіоналізм . При прийнятті управлінського рішення необхідно керуватися 

блокової моделлю підготовки та прийняття рішень. Блокова модель складається з 

п'яти блоків. Дана модель відображає прямі і зворотні зв’язки, що існують між 

блоками. Кожне управлінське рішення має будується на наступних принципах: 

принцип системності, принцип оптимальної інформованості, принцип 

повноважності, принцип співучасті, принцип своєчасності, принцип стандартизації, 

принцип автоматизму, принцип відповідальності, принцип творчості, принцип 

свободи вибору. 

Практично кожне управлінське рішення відображає індивідуальність його 

ініціатора і систему його цінностей . Роль людського фактора проявляється у двох 

аспектах: вплив особистісних характеристик на процес розробки управлінського 

рішення і особистісні оцінки існуючого управлінського рішення . Далеко не кожен 

співробітник в організації , а тільки володіє певними професійними знаннями 

навичками , наділяється повноваженнями приймати рішення. Однак незважаючи на 

різний тип темпераменту особи приймаючої рішення, прийняте рішення має 

відповідати наступним вимогам : цільова спрямованість, обгрунтованність, 

компромісність , своєчасність , несуперечність і узгодженість , економічність і 

ефективність. При прийнятті управлінських рішень присутній три моменти: інтуїція 

, судження та раціональність. У зв’язку з цим розрізняють: урівноважені, 

імпульсивні, інертні, ризиковані і обережні рішення. Для визначення загальних і 

конкретно-специфічних підходів до розробки, реалізації та оцінці управлінських 
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рішень їх можна класифікувати різноманітними способами: за характером змісту, за 

характером розв'язуваних проблем, за характером організації розробки, за 

характером цілей, по організаційному оформленню , з причин виникнення . 

 

Ключові положення та поняття для засвоєння: 

1.Процесс  управління 

2.Цикл управління 

3.Поняття управлінське рушення 

4.Блочна модель підготовки й ухвалення рішення 

5. Модель вирішення проблеми з чітко вираженою структурою 

6. Модель вирішення проблеми зі слабо вираженою структурою 

7.Урівноважені, імпульсні, інертні, ризиковані й обережні рішення 

8.Класіфікація рішень за функціональним змістом, сферої дії, ієрархією 

управління, характером організації розробки, характером цілей, організаційним 

оформленням 

9.Види управлінських рішень 

10.Принципи прийняття управлінських рішень 

11.Нормативний підхід, дескриптивний підхід до прийняття управлінського 

рішення 

12.Критерії до вибору найкращого рішення  

 

Тестові питання 

 

1. В якому аспекті розглядається управлінське рішення 

А) в організаційному 

Б) у психологічному 

В) в правовому, інформаційному та економічному 

2.Як трактується управлінське рішення в інформаційному аспекті 

А) усвідомлений вибір альтернативи, спрямований на досягнення цілей 

організації 

Б) внутрішня розумова діяльність суб'єкта управління, спрямована на 

вирішення проблеми 

В) відособлена інформація, спеціально підібрана і, потім, проаналізована 

об'єктом управління 

3.Яка вимога є до управлінського рішення, яка буде вказувати на те, що 

рішення має бути прийняте тоді, коли його реалізація може привести до 

поставленої мети 

А) адресність 

Б) цілеспрямованість 

В) своєчасність 

4.Від чого залежить цінність інформації, що отримується в процесі 

прийняття управлінського рішення 

А) від правильності рішення 

Б) від ефективності прийнятого рішення 

В) від точності поставленого завдання 

5.Менеджер прийняв швидке рішення, не перевіривши всі можливі 

альтернативи і не прорахувавши можливі наслідки. Із запропонованих 

варіантів виберіть той, який характеризує вид такого рішення: 
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А) інертне 

Б) врівноважене 

В) ризиковане 

6.Директор зібрав нараду керівників основних підрозділів для спільного 

вироблення рішення про можливість виходу фірми на міжнародний ринок. Яке 

рішення по своєї компетенції буде прийнято в цьому випадку 

А) колегіальне 

Б) одноосібне 

В) усно – розпорядницьке 

7.Дискриптивні моделі процесу прийняття рішень – це моделі які 

А)застосовують для опису властивостей і параметрів процесу прийняття 

рішень з метою прогнозування його перебігу в майбутньому 

Б)застосовуються для управління процесом прийняття рішень, формування 

сутнісних елементів і його розвитку 

В)будуються на основі не аналізу конкретних фактів, а спрощеної системи 

гіпотетичних ситуацій 

8.Принцип системності управлінського рішення –це 

А)принцип який орієнтує на всебічне врахування значущих чинників 

Б)принцип який орієнтує на вибір найкращого моменту для прийняття 

рішення 

В)принцип, який  передбачає жорстке дотримання суб’єктом управління тих 

прав і повноважень, які йому надані вищим рівнем управління 

9.Принципом стандартизації  управлінського рішення є 

А)принцип який орієнтує на всебічне врахування значущих чинників 

Б)принцип, суть якого полягає в тому, що більшість реальних ситуацій 

можуть бути зведені до набору так званих стандартних або базових 

В) принцип який передбачає жорстке дотримання суб’єктом управління тих 

прав і повноважень, які йому надані вищим рівнем управління 

10.Управлінське рішення – це 

А)результат аналізу,оптимізації, економічного обґрунтування і вибору 

альтернатив з безлічі досягнення конкретної мети 

Б)необхідність ліквідації, зменшення актуальності або вирішення проблеми 

В)процес управління організацією який має циклічний характер і відбувається 

в часі та просторі 

 

Тема 2 Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських 

рішень 

                      

План 

 

1.Інформаційні процеси 

2.Інформаційні системи 

3.Традиційні методи управління виробничим процесом 

4.Технологія розробки управлінських рішень  

5.Характеристики управлінської інформації 

6.Облік особливостей інформаційного забезпечення 

7.Ієрархічна вертикаль управління 
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8.Основні підходи до розробки систем інформаційного забезпечення: 

функціональний і системний. 

9.Автоматизована система підтримки управлінських рішень 

10.Схема диференційованої системи інформаційного забезпечення 

11.Схема інтегрованої системи інформаційного забезпечення 

 

Методичні поради: 

 

Ключові положення та поняття для засвоєння: 

1.Интеллектуальні системи 

2.Експертні системи 

3.Системи підтримки прийняття рішень 

4.Автоматизовані системи експертного оцінювання 

5.Інформаційні процеси 

6.Учет особливостей інформаційного забезпечення 

7.Системно-информаційний аналіз 

8.Внформаційна модель 

9.Схема інтегрованій системи інформаційного забезпечення 

 

Тестові питання 

1.Процесс прийняття управлінських рішень у технологічному аспекті можна 

представити 

А) як послідовність етапів,операцій і процедур, між якими існують прямі й 

зворотні зв’язки 

Б) як чинник що впливає на розвиток ситуації прийняття рішення 

В)як один етап операцій  і процедур 

2.Інформація –це 

А)дані, що стосуються тільки конкретної проблеми, людини, мети або періоду часу 

Б) чинник що впливає на розвиток ситуації 

В)рівень визначеності з якою можна прогнозувати результат 

3. Системи підтримки ухвалення рішень-це системи які: 

А)призначені для інформації підтримки менеджера в процесі ухвалення 

рішень і можуть бути визначені як інтерактивні, реалізовані на комп’ютері системи, 

що забезпечують простий доступ до моделей і інформації та використовуються для 

розробки альтернатив і вибору рішень 

Б)призначені для автоматизації складних експертних процедур і підвищення 

ефективності використання висококваліфікованих фахівців як експертів при 

виробленні управлінських рішень 

В)призначені для автоматизації складних експертних процедур 

4.Автоматизовані системи експертного оцінювання-це системи,які 

А)належать до інтелектуальних систем, призначених для масового 

використання, і виконують дві основні функції 

Б)призначені для автоматизації складних експертних процедур і підвищення 

ефективності використання висококваліфікованих фахівців як експертів при 

виробленні управлінських рішень 

В)застосовані зазвичай лише до окремих частин фірми і можуть також 

включати агреговані показники 

5.Під процесом прийняття управлінського рішення розуміється 
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А) виконання певної послідовності операції 

Б)зміна взаємопов’язаних стадій 

В)аналіз помилок 

6.Принцип своєчасності управлінського рішення-це принцип,який 

А)передбачає жорстке дотримання суб’єктом управління тих прав і 

повноважень, які йому надані вищим рівнем управління 

Б) який орієнтую на вибір найкращого моменту для прийняття рішення 

В)заснований на тому,що раціональне управлінське рішення припускає 

врахування вірогідних наслідків його реалізації 

7.Застосовані зазвичай лише до окремих частин фірми і можуть також 

включати агреговані показники. Цій моделі дають назву 

А) оперативна модель 

Б) тактична модель 

В) математична модель 

8.Від чого залежить цінність інформації, що отримується в процесі 

прийняття управлінського рішення 

А) від правильності рішення 

Б) від ефективності прийнятого рішення 

В) від точності поставленого завдання 

9.Із запропонованих варіантів вкажіть той, який є прикладом групи 

методів прийняття рішень, заснованих на кількісній оцінці 

А) евристичні методи 

Б) неформальні методи 

В) методи дослідження операцій 

10.Вивчання процесу розробки та реалізації управлінського рішення дає 

можливість оцінити 

А) змістовну сторону управління 

Б) зарозумілість керівника 

В) немає правильної відповіді 

 

Тема 3 Взаємозалежність управлінських рішень 

     

План 

 

1.Сутність технології розробки управлінських рішень 

2.Сутність та умови Інициативно-цільової технології розробки 

управлінського рішення 

3.Сутність та умови програмно-цільової технології розробки управлінського 

рішення 

4.Сутність та умови регламентної технологія розробки управлінського 

рішення 

5. Сутність процесорної технології 

 

Методичні поради: 

При вивченні даної теми необхідні враховувати, що в сучасному розумінні 

технологія означає щось більше, ніж сукупність технічних прийомів або спосіб. Весь 

процес розробки управлінського рішення повинен бути орієнтовано на досягнення 

запланованої мети. Орієнтація на цілі досягається в результаті застосування 
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професійних управлінських технологій розробки управлінського рішення. 

Технології розробки управлінського рішення включають: методи і засоби збору та 

обробки інформації, прийоми ефективного впливу на персонал, принципи, закони та 

закономірності організації та управління, системи контролю. На відміну від 

технократичних технологій технології розробки управлінського рішення не є 

детермінованими, тому що її об'єктами є людина, відділ, бюро и т.д. До складу 

технологій розробки управлінського рішення входять цільові технології 

(ініціативно-цільова, програмно-цільова та регламентна технологи) і процесорні. 

Кожна з цих технологій використовується за певних умов. 

 

Ключові положення та поняття для засвоєння: 

1.Управлінська технологія 

2.Основа технології «управління по цілям» 

3.Технологія управління на базі «штучного інтелекта» 

4. Інициативно-цільова технологія розробки управлінського рішення 

5. Програмно-цільової технологія розробки управлінського рішення 

6. Регламентна технологія розробки управлінського рішення 

 

Тестові питання 

 

1.Яке з наведених понять «управлінська технологія» є найбільше правильне 

А ) це мистецтво , майстерність і вміння здійснювати управлінський вплив 

Б ) це набір законів , принципів і методів для реалізації функцій управління 

В) це конкретний регламент за часом і ресурсами для виконання функцій 

управління 

2.Який з варіантів набору входить до складу управлінських технологій 

А ) управління за цілями 

Б ) управління на базі комп'ютерів , управління у виняткових випадках 

В) м'яке управління , жорстке управління 

3.Основи технології управління по цілям становить 

А ) бізнес – план 

Б ) набір стратегічних , тактичних і оперативних цілей 

В) чіткий регламент дій кожного керівника 

4.Ініціатівно - цільове управління 

А ) не гарантує досягнення мети в задані терміни 

Б ) гарантує досягнення мети в терміни , заздалегідь невідомі 

В) гарантує досягнення мети в задані терміни 

5 . Програмно - цільове управління 

А ) гарантує досягнення мети в задані строки 

Б ) гарантує досягнення мети в строки заздалегідь невідомі 

В) не гарантує досягнення мети в задані строки 

6.Регламентне управління 

А ) гарантує досягнення мети в строки , заздалегідь невідомі 

Б ) гарантує досягнення мети в задані строки 

В) не гарантує досягнення мети в задані строки 

7.Який вид цільового управління найбільш ефективний для невеликої 

організації з чисельністю 3-5 чол  

А ) ініціативно -цільовий 
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Б ) регламентне 

В) програмно -цільове 

8 . Який вид цільового управління найбільш ефективний для організації з 

чисельністю приблизно 100 чол. 

А ) програмно -цільове 

Б ) регламентне 

В) ініціативно -цільове 

9.Який вид цільового управління найбільш ефективний для акціонерних 

товариств з чисельністю приблизно 100 чол. 

А ) програмно -цільове 

Б ) регламетное 

В) ініціативно -цільове 

10 . Який вид цільового управління ефективний для економіки України 

А ) програмно -цільове 

Б ) регламентне 

В) ініціативно -цільове 

 

Тема 4 Основні прикладні методи економіко-математичного 

моделювання й оптимізації рішень 

 

План 

1. Моделі теорії ігор 

2. Моделі теорії черг 

3. Закордонні уявлення про розробку управлінських рішень 

4. Моделі управління запасами 

5. Моделі лінійного програмування 

6. Метод експертних оцінок. 

7. Метод побудови дерева рішень 

 

Методичні поради: 

При вивченні даної теми необхідно згадати методи і моделі, які студенти 

вивчали з предметів економічна статистика і дослідження операцій, математичне 

програмування. Використання даних математичних методів прискорює проведення 

економічного аналізу, сприяє більш повному обліку впливу факторів на результати 

діяльності, підвищенню точності при прийнятті управлінських рішень. 

Математичний метод дозволяє розрахувати кращий варіант управлінського рішення 

за заданими критеріями оптимальності. Метод математичного програмування добре 

працює за наявності чітко сформульованої мети. Моделі теорії ігор сприяють 

зниженню невизначеності при виборі альтернатив для прийняття рішень. Для вибору 

оптимальної стратегії в ситуації невизначеності використовують різні правила і 

критерії. До них можна віднести правило максимин, правило максимакс, правило 

мінімакс (критерій Севіджа), правило Гурвіца. Для вибору оптимального рішення в 

ситуації ризику користуються правилом Бейеса, Лапласа. Будь яка організація має 

підтримувати деякий рівень запасів своїх ресурсів, щоб уникнути простоїв або прерв 

у технологічних процеса і збуті товарів або послуг. Моделі управління запасами 

дозволяють знайти оптимальне рішення тобто такий рівень запасу, який мінімує 

витрати на його створення і підтримку. Методи дослідження операцій 

використовуються для вираження оптимальних рішень. Оптимізація рішень полягає 
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в порівняльному дослідженні числових оцінок чинників, яки звичайними методами 

оцінити неможливо. Кількісні методи дослідження операцій засновані  на 

досягненнях оптимального програмування, теорії ігор, теорії графів, математичної 

статистики. Метод експертних оцінок застосовується у разі, коли завдання повністю 

або частинами не піддається формалізації і не може бать вирішена відомими 

математичними методами. Завдання експерта полягає в тому, щоб використовуючи 

спеціальні знання в тій чи іншій області, минулий опит та інтуїцію, приманять 

громад закони і приватні закономірності для розробки управлінських рішень і 

забезпечити цим їх оптимальність. У де яких ситуаціях в аналізі використовують так 

званий метод побудови дерева рішень. Цільова мінлива при побудові дерева рішень 

повинна Кметь дискретні значення. Якщо цільова перемінна має безперервне 

значення, дерева рішень дозволяють встановити залежність цільової змінної від 

незалежних даних. 

 

Ключові положення та поняття для засвоєння: 

1.Поняття математичного методу 

2.Сутність евристичного методу 

3.Теоретико-ігровий метод 

4.Використання моделі теорії черг 

5.Сутність дерева рішень 

6.Необхідність розробки моделі лінійного програмування 

7.Поняття ризику 

8.Джерела невизначеності очікуваних умов 

9.Основні поняття теорії ігор: гра, стратегія, гравець, хід 

10.Классіфікація  ігор 

 

Тестові питання 

1.Розробка управлінських рішень в умовах невизначеності здійснюється 

за допомогою 

А) економіко-математичних моделей 

Б) фізичних моделей 

В) фінансово-економічних 

2. У якому з критерії прийняття рішення в умовах невизначеності 

використовується наступна формула: Z =  

А) критерій Севіджа 

Б) критерій Вальда 

В) критерій Гурвіца 

3. Ризик- це: 

А)стан в умовах внутрішньої  невизначеності 

Б)стан в умовах упевненості 

В) стан між двома полярними випадками-впевненості та  невизначеності 

4.Методами дослідження операцій є методи, які 

А)які використовуються для вираження оптимальних рішень 

Б)засновані на стимулюванні процесу мислення на рівні підсвідомості 

В)засновані на залученні людини до колективного мислення під контролем 

висококваліфікованого фахівця або штучного інтелекту 

5.Дискриптивні моделі процесу прийняття рішень – це моделі які 
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А)застосовують для опису властивостей і параметрів процесу прийняття 

рішень з метою прогнозування його перебігу в майбутньому 

Б)застосовуються для управління процесом прийняття рішень, формування 

сутнісних елементів і його розвитку 

В)будуються на основі не аналізу конкретних фактів, а спрощеної системи 

гіпотетичних ситуацій 

6.Методи експертних оцінок-це: 

А)методи,засновані на роботі керівника або фахівця з набором аналітичних 

залежностей 

Б) методи які застосовуються у випадках, коли завдання повністю або 

частково не піддається формалізації і не може бути вирішене відомими 

математичними методами 

В)методи засновані на залучені людини до колективного мислення під 

контролем 

7. Незалежні альтернативи це: 

А) оцінка якості одних з альтернатив впливає на якість інших 

Б) альтернативи, будь-які дії з якими не впливають на якість інших 

В) альтернативи, які вже визначені 

8. Метод екстраполяції — це: 

а)формалізований метод прогнозування 

б)інтуїтивний метод прогнозування 

в)аналітичний метод прогнозування 

9. Схематичне уявлення проблеми прийняття рішень, яке дозволяє 

врахувати різні напрями дій, співвіднести з ними фінансові результати, 

скорегувати їх відповідно до приписаної їм ймовірністю, а потім порівняти 

альтернативи це: 

А) теорія ігор 

Б) SWOT-аналіз 

В) дерево рішень 

10. Який з варіантів не відноситься до основним складовим елементам 

«дерева рішень»: 

А) корінь 

Б) вузли 

В) усі відповіді вірні 

 

Тема 5 Ефективність управлінських рішень 

 

План 

1.Організаційна ефективність управлінських рішень 

2.Економічна ефективність управлінських рішень 

3.Соціальна ефективність управлінських рішень 

4.Технологічна ефективність управлінських рішень  

5.Психологічна ефективність управлінських рішень  

6.Правова ефективність управлінських рішень 

7.Екологічна ефективність управлінських рішень  

8.Етична ефективність управлінських рішень 

9.Політична ефективність управлінських рішень  



 20 

10.Методи для виміру ефективності: непрямий метод економічної 

ефективністі, метод визначення за кінцевими результатами, метод визначення за 

безпосереднім результатами 

 

Методичні поради: 

Вивчаючи ефективність управлінських рішень потрібно пам'ятати, що 

ефективність походить від слова «ефект» (результат). Даний ефект може мати 

організаційну, економічну психологічну, правову, етичну, технологічну, екологічну, 

соціальну забарвлення. Зазвичай ефект порівнюють з витратами в порівнянних 

поняттях. Співвідношення ефекту (результату) і витрат характеризує ефективність 

який небудь діяльності. Ефективність може бать позитивною і негативною. 

Позитивний економічний ефект від управлінського рішення-це економія, 

негативний - збиток. Один вид ефективності може змінюватися за сет іншого. Так 

зменшуючи економічну ефективність, можна збільшити соціальну. Ефективність 

компанії в цілому складається з ефективності управлінського рішення. Управління 

ефективністю управлінського рішення. Здійснюється за допомогою системи 

кількісних і якісних оцінок на базі реальних показників. Відомі такі методи для 

вимірювання економічної ефективності управлінського рішення: непрямий метод 

економічної ефективності, метод визначення за кінцевими результатами, метод 

визначення за безпосереднім результатами. 

 

Ключові положення та поняття для засвоєння: 

1.Поняття організаційна ефективність управлінських рішень 

2.Поняття економічна ефективність управлінських рішень 

3.Поняття соціальна ефективність управлінських рішень 

4.Поняття технологічна ефективність управлінських рішень  

5.Поняття психологічна ефективність управлінських рішень  

6.Поняття правова ефективність управлінських рішень 

7.Поняття екологічна ефективність управлінських рішень  

8.Поняття етична ефективність управлінських рішень 

9.Поняття політична ефективність управлінських рішень  

10.Непрямий метод зіставлення різних варіантів 

11.Метод за кінцевими результатами;  

12.Метод за безпосередніми результатами діяльності.  

 

Тестові питання 

1.Коефіцієнт економічності реалізації рішень – це: 

А) відношення результативності реалізації рішень до витрат на досягнення 

поставлених цілей 

Б) відношення нормативних (планових) витрат на реалізацію рішень до 

фактичних виробничих витрат* 

В) відношення нормативного строку підготовки рішень до фактичної 

тривалості розробки рішень. 

2.Політична ефективність управлінських рішень-це: 

А)факт досягнення певних результатів,запланованих у бізнес-плані, за 

коротший час або з меншими фінансовими витратами 

Б) факт досягнення політичних цілей організації і персоналу за коротший час, 

меншою кількістю працівників або с меншими фінансовими витратами. 
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В)досягнення організаційно-політичних цілей меншою кількістю працівників 

або за менший час 

3. Незалежні альтернативи це: 

А) оцінка якості одних з альтернатив впливає на якість інших 

Б) альтернативи, будь-які дії з якими не впливають на якість інших 

В) альтернативи, які вже визначені 

4. Як визначають економічну ефективність за допомогою непрямого 

методу 

А)
 

 
 Ее=(

П2

З2
−

П1

З1
∗ 100%) 

Б)Ее =
П

ОЗ
х к 

В)Ее=
С

П
х 100% 

5.Ефективність управлінських рішень-це: 

А)ресурсна результативність, отримана за підсумками розробки або реалізації 

управлінського рішення в організації 

Б)співвідношення вартості додаткового продукту, отриманого в результаті 

реалізації конкретного управлінського рішення і витрат на його розробку і 

реалізацію 

В)факт досягнення політичних цілей організації і персоналу за коротший час. 

6.Екологічна ефективність управлінських рішень-це: 

А)факт досягнення екологічних цілей організації і персоналу за коротший час, 

меншою кількістю працівників або з меншими фінансовими витратами 

Б)факт досягнення певних результатів запланованих у бізнес-плані, за 

коротший час або з меншими фінансовими витратами 

В)факт досягнення етичних цілей організації і персоналу за короткий час, 

меншою кількістю працівників або з меншими фінансовими витратами 

7.Як визначити економічну ефективність за допомогою методі 

визначення ефективності за кінцевими результатами 

А)
 

 
 Ее=(

П2

З2
−

П1

З1
∗ 100%) 

Б)Ее =
П

ОЗ
х к 

В)Ее=
С

П
х 100% 

8. Із запропонованих варіантів вкажіть той, який є прикладом групи 

методів прийняття рішень, заснованих на кількісній оцінці 

А) евристичні методи 

Б) неформальні методи 

В) методи дослідження операцій 

9.Більшість рішень в організації можна було не приймати через 

А) безглуздості цілей і відсутності термінів виконання 

Б) складності контролю 

В) педантизму керівника 

10.Обособлюючою характеристикою рішення є 

А) допустимість 

Б) адекватність 

В) ефективність 

 

6. Самостійна робота 
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Теми самостійної роботи 

№ 

з/п 
Назва теми 

1 Підготовка управлінського рішення як процес діяльності 

2 Аналітичні методи при прийнятті управлінських рішень 

3 Евристичні методи при прийнятті управлінських рішень 

4 Класифікація управлінських рішень 

5 Інформаційні системи 

6 
Основні прикладні методи економіко-математичного моделювання й 

оптимізації рішень 

7 Теорія ігор 

8 Ефективність управлінських рішень 

Усього годин 

 

Питання для самостійного вивчення програмного матеріалу 

 

4. Теми доповідей і рефератів 

1. Теорія кінцевих антагоністичних ігор і її застосування в економіці. 

2. Застосування нечітких множин в теорії ухвалення рішень. 

3. Проведіть системний аналіз конкретною добре знайомою Вам 

виробничої ситуації і застосуєте вивчені Вами методи ухвалення рішень для 

підготовки організаційних або інших заходів в своїй організації. Оформіть роботу у 

вигляді доповіді керівникові або органу. 

4. Економетричні методи в інформаційних системах. 

5. Взаємозв'язок теорії нечіткості і теорії вірогідності. 

6. Теорія нечіткості і інтервальна математика. 

7. Опис даних для вибірок, елементи яких - нечіткі множини. 

8. Роль матриці портфеля консалтингової групи Бостона при ухваленні 

управлінських рішень. 

9. Можливі помилкові управлінські рішення на основі поширених 

забобонів. 

10. Зміна ролі держави в економіці за останніх 200 років і наслідки цих змін 

для ухвалення управлінських рішень. 

11. Класифікація постановок завдань декомпозиції в теорії і практиці 

ухвалення рішень. 

12. Багатокритерійні завдання ухвалення рішень: різні методи згортки 

критеріїв. 

13. Моделювання і експертні оцінки при ухваленні рішень. 

14. Інтерактивні системи ухвалення рішень.  

15. Методи теорії ігор (теорія конфліктів), роль інформації і рівновага по 

Нешу в теорії ухвалення рішень. 

16. Інформаційні технології підтримки ухвалення рішень.  

17. Оптимальність по Парето і методи вирішення багатокритерійних 

завдань. 

18. Використання в теорії ризиків інтервального опису невизначеності. 
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19. Поєднання адитивних і мультиплікативних моделей при оцінці ризиків. 

20. Використання люсианов в теорії і практиці експертних оцінок. 

21. Формування підсумкової думки комісії експертів. 

22. Відстань по Кемені і медіані Кемені в експертних оцінках. 

23. Класифікація математичних моделей ухвалення рішень. 

24. Роль нечислових змінних в сучасних моделях ухвалення рішень.  

25. Співвідношення економічної теорії і економетрики при побудові 

економіко-математичних моделей з метою ухвалення рішень.  

 

Завдання для самостійної роботи: 

Самостійна робота студентів з дисципліни «Методологія прийняття 

управлінських рішень» є однією з форм вивчення дисципліни. 

Самостійна робота по курсу передбачає: 

• вивчення теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу; 

• підготовку до практичних занять; 

• систематизацію вивченого матеріалу перед модульним контролем; 

• систематичне відвідування усіх видів аудиторних занять; 

• написання рефератів. 

Самостійна робота студентів за досліджуваним курсом передбачає підготовку 

індивідуального завдання. Індивідуальне завдання являє собою письмовий звіт, що 

складається з теоретичного опису за обраною темою для самостійного вивчення. 

Самостійну роботу рекомендується виконувати за наступною структурою: 

вступ (розкривається актуальність і ціль самостійної роботи); 

основна частина (розглядаються основні теоретичні та практичні положення, 

які розкривають сутність обраної теми самостійної роботи, державне регулювання в 

області інтелектуальної власності); 

висновок (формулюються висновки та пропозиції з питань теми). 

список використаних джерел (наводиться перелік джерел літератури, яку 

було використано при виконанні самостійної роботи). 

Обсяг самостійної роботи – 10-15 стандартних сторінок. Для рецензування 

самостійна робота подається на кафедру менеджменту у встановлений строк. 

Самостійні роботи, які подаються після встановленого строку, на рецензування не 

приймаються. Не приймаються також на рецензування й повертаються для усунення 

недоліків роботи з порушеннями вимог до оформлення. 

Виконані на належному рівні самостійні роботи після їх рецензування 

допускаються до захисту. 

Самостійна робота студентів з дисципліни «Методи прийняття управлінських 

рішень» є однією з форм вивчення дисципліни. 

 

7. Індивідуальні завдання 

Індивідуальне завдання виконується в письмовому вигляді і включає 

теоретичне описання обраної теми та аналіз проблеми на прикладі України або 

інших країн.  

Індивідуальну роботу рекомендується виконувати за наступною структурою: 

зміст 

вступ (розкривається актуальність і ціль індивідуальної роботи); 

основна частина (розглядаються питання запропоновані в темі індивідуального 

завдання); 
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висновок; 

список використаних джерел. 

Обсяг індивідуальної роботи – 15-20 стандартних сторінок.  

 

Перелік тем для  виконання індивідуального завдання 

1. Методи ухвалення рішень, що дозволяють підвищити економічну ефективність 

управління науково-технічним прогресом. 

2. Розробіть процедуру застосування експертних оцінок при порівнянні ефективності 

інвестиційних проектів. 

3. Історія розвитку інформаційних систем управління підприємством. 

4. Використання вагових коефіцієнтів в завданнях ухвалення рішень. 

5. Проблема агрегації значень одиничних показників при ухваленні рішень.  

6. Рішення, оптимальні по Парето. 

7. Методи обліку невизначеностей ухвалення рішень: імовірнісні моделі, теорія 

нечіткості, інтервальна математика.  

8. Економетричні методи ухвалення рішень. 

9. Імітаційне моделювання і метод статистичних випробувань (Монте-Карло) при 

ухваленні рішень. 

10. Декомпозиція завдань ухвалення рішень. 

11. Роль експертних оцінок в менеджменті. 

12. Організація різних видів експертних досліджень. 

13. Порівняння очних і заочних варіантів роботи експертів. 

14. Методи середніх балів. 

15. Узгодження кластеризованих ранжувань. 

16. Методи теорії люсианов в експертних оцінках. 

17. Класифікація думок експертів і перевірка узгодженості. 

18. «Точки зростання» в математичному забезпеченні теорії ухвалення рішень. 

19. Застосування теорії масового обслуговування при моделювання роботи організацій 

сфери масових послуг. 

20. Використання в теорії ризиків нечіткого опису невизначеності. 

 

8. Контроль навчальних досягнень 

8.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів, лікарів-інтернів, 

слухачів. 

Знання студентів оцінюються як з теоретичної, так і з практичної підготовки 

за такими критеріями: 

- оцінка «відмінно»: студент відмінно засвоїв теоретичний матеріал, глибоко 

і всебічно знає зміст навчальної дисципліни, основні положення наукових 

першоджерел та рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь, 

вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, 

висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, демонструє високий рівень 

засвоєння практичних навичок; 

- оцінка «добре»: студент добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє 

основними аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано 

викладає його; має достатні практичні навички, висловлює свої міркування з 

приводу тих чи інших проблем, але припускається певних неточностей і похибок у 

викладенні теоретичного змісту або під час аналізу продемонстрованих практичних 

навичок; 
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- оцінка «задовільно»: студент в основному опанував теоретичні знання 

навчальної дисципліни, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій 

літературі, але непереконливо відповідає, плутає поняття, додаткові питання 

викликають у студента невпевненість або відсутність стабільних знань; 

відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, 

недостатньо оцінює факти та явища, що пов’язані з його майбутньою діяльністю; 

- оцінка «незадовільно»: студент не опанував навчальний матеріал 

дисципліни, не знає наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в 

першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутні наукове мислення, практичні 

навички не сформовані. 

 

8.2. Завдання для самостійної роботи та критерії й оцінювання. 

Самостійна робота студентів, яка передбачена темою заняття поряд із 

аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному 

занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу, перевіряється під 

час підсумкового модульного контролю. 

 

8.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Оцінка за модуль визначається на підставі суми оцінок поточної навчальної 

діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (ПМК) (у балах), 

яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок 

відповідно до переліку, визначених програмою дисципліни. 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати під час вивчення 

кожного модуля, становить 200, у тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 

балів, за результатами підсумкового модульного контролю – 80 балів.  

Таким чином, частки результатів оцінювання поточної навчальної діяльності 

та підсумкового модульного контролю становлять відповідно 60% та 40%. 

Під час оцінювання засвоєння кожної теми модуля студенту виставляються 

оцінки за 4-бальною (традиційною) шкалою та за багатобальною шкалою з 

використанням прийнятих в Університеті та затверджених критеріїв оцінювання для 

відповідної дисципліни. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені 

методичною розробкою для вивчення теми.  

Знання студентів повинні бути оцінені на кожному занятті (з кожної теми). 

При цьому на одному занятті студент може отримати кілька оцінок за різні види 

діяльності (усна відповідь, практичні навички та вміння, письмовий або 

комп’ютерний контроль тощо).  

Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали. 

Перерахунок у бали здійснюється перед підсумковим модульним контролем 

(або на останньому занятті для дисциплін, формою контролю яких є залік). 

Перед підсумковим модульним контролем на підставі оцінок за традиційною 

шкалою, виставлених під час вивчення модуля (за кожне заняття та за індивідуальне 

завдання), обчислюється середнє арифметичне (СА) оцінок за традиційною шкалою, 

округлене до 2 (двох) знаків після коми. Отримана величина конвертується у бал за 

багатобальною шкалою таким чином: 

 

Шкала 200 балів 

Дисципліни, що завершуються ПМК СА : 5 х120 

Дисципліни, що завершуються заліком СА : 5 х 200 
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Бали за індивідуальні завдання нараховуються студентові лише за умов 

успішного їх виконання та захисту. 

Кількість балів, яка нараховується за різні види індивідуальних завдань, 

залежить від їхнього обсягу та значимості, але не більше 10-12 балів. Вони 

додаються до суми балів, набраних студентом на заняттях під час поточної 

навчальної діяльності. В жодному разі загальна сума балів за поточну навчальну 

діяльність не може перевищувати 120 балів. 

8.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Підсумковий модульний контроль здійснюється після завершення вивчення 

усіх тем модуля на останньому контрольному занятті з модуля. 

До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які відвідали 

усі передбачені навчальним планом з дисципліни аудиторні навчальні заняття та при 

вивчені модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну. Студенту, який з 

поважних чи без поважних причин мав пропуски навчальних занять, дозволяється 

відпрацювати академічну заборгованість до певного визначеного терміну. 

Форми підсумкового контролю мають бути стандартизованими і включати 

перевірку теоретичної та практичної підготовки. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час складання 

підсумкового модульного контролю, становить 80. 

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент 

набрав не менше 60% від максимальної суми балів за ПМК (тобто, не менше 48 

балів)/ 

Кількість балів, яку студент набрав з дисципліни, визначається як середнє 

арифметичне кількості балів з усіх модулів дисципліни (сума балів за усі модулі 

ділиться на кількість модулів дисципліни). 

До кількості балів, яку студент набрав із дисципліни, можуть додаватися 

заохочувальні бали (не більше 12 балів) за посідання призових місць на міжнародних 

та всеукраїнських предметних олімпіадах, але у жодному разі загальна сума балів за 

дисципліну не може перевищити 200 балів. 

 

8.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 

1.Дискриптивні моделі процесу прийняття рішень – це моделі які 

А)застосовують для опису властивостей і параметрів процесу прийняття 

рішень з метою прогнозування його перебігу в майбутньому 

Б)застосовуються для управління процесом прийняття рішень, формування 

сутнісних елементів і його розвитку 

В)будуються на основі не аналізу конкретних фактів, а спрощеної системи 

гіпотетичних ситуацій 

2.Технологія у процесі управління поділяється на основні цикли: 

А)інформаційний 

Б)пошуку та зберігання інформації 

В)логіко-розумовий 

3.До етапів раціонального вирішення проблеми не належить: 

А)діагностика проблеми 

Б)формулювання обмежень і критеріїв ухвалення рішень 

В)обробка та зберігання інформації 

4.Ризик це- 
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А)стан між двома полярними випадками-впевненості та невизначеності 

Б)стан в умовах внутрішньої невизначеності 

В)стан в умовах упевненості 

5.Управлінське рішення від усіх інших рішень відрізняє: 

А)цілі 

Б)суб»єкти управління 

В)наслідки 

6.Обережними є рішення які: 

А)характеризуються ретельністю оцінки менеджером усіх варіантів 

надкритичним підходом до справи 

Б)ухваляють менеджери, які уважно і критично ставляться до своїх дій, 

гіпотез, що висуваються, і іх перевірки 

В)стають результатом обережного пошуку 

7.Рішення за характером вирішуваних завдань класифікуються на: 

А)економічні,організаційні, технологічні,технічні, екологічні та інші 

Б)одноособові, колегіальні, колективні 

В)поточні, тактичні, стратегічні 

8.Залежно від організації розробки рішень виділяють такі: 

А)економічні,організаційні,технологічні, технічні, екологічні та інші 

Б)одноособові, колегіальні, колективні 

В)поточні, тактичні, стратегічні 

9.За характером цілій прийняті рішення поділяються на: 

А)економічні,організаційні,технологічні, технічні, екологічні та інші 

Б)одноособові, колегіальні, колективні 

В)поточні, тактичні, стратегічні 

10.За причинами виникнення управлінські рішення класифікуються на: 

А)одноособові,колегіальні,колективні 

Б)поточні,тактичні,стратегічні 

В)ситуаційні, пов’язані з характером виникаючих обставин, за 

розпорядженням вищестоящих органів, епізодичні та періодичні 

11.За методами розробки управлінські рішення поділяються на: 

А)поточні, тактичні, стратегічні 

Б)одноособові,колегіальні,колективні 

В)графічні з використанням графоаналітичних підходів, евристичні пов’язані 

з широким використанням експертних оцінок, розробки сценаріїв ситуаційних 

моделей. 

12.За організаційним оформленням управлінські рішення 

класифікуються на: 

А) економічні,організаційні,технологічні, технічні, екологічні та інші 

Б)поточні, тактичні, стратегічні 

В)жорсткі,орієнтуючі,які визначають напрям розвитку системи,гнучкого 

функціонування, що змінюються відповідно до умов і розвитку системи,нормативні 

13.Принцип системності управлінського рішення –це: 

А)принцип який орієнтує на всебічне врахування значущих чинників 

Б)принцип який орієнтує на вибір найкращого моменту для прийняття 

рішення 

В)принцип, який  передбачає жорстке дотримання суб’єктом управління тих 

прав і повноважень, які йому надані вищим рівнем управління 
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14.Принципом стандартизації  управлінського рішення є: 

А)принцип який орієнтує на всебічне врахування значущих чинників 

Б)принцип, суть якого полягає в тому, що більшість реальних ситуацій можуть 

бути зведені до набору так званих стандартних або базових 

В) принцип який передбачає жорстке дотримання суб’єктом управління тих 

прав і повноважень, які йому надані вищим рівнем управління 

15.Принцип оптимальної інформованості управлінського рішення-це: 

А)принцип, суть якого полягає в тому, що більшість реальних управлінських 

ситуацій можуть бути зведені до набору так званих стандартних або базових 

Б)принцип, заснований на тому, що раціональні управлінські рішення 

досяжні, лише коли ім. відповідає достатня інформаційна база. Причому для 

кожного з управлінських рівнів існує оптимальний розмір інформаційної бази, 

обумовлений рядом чинників 

В) принцип який передбачає жорстке дотримання суб’єктом управління тих 

прав і повноважень, які йому надані вищим рівнем управління 

 

9. Рекомендовані джерела 

Основна: 

1. Основы законодательства Украины про охрану здоровья с изменениями 

и дополнениями от 19.11.1992 № 2801-XII (Раздел І, статья 4) 

2. Гражданский кодекс Украины с изменениями и дополнениями от 

16.01.2003 № 435-IV (Раздел V, глава 21, статьи 283, 284). 

2. Андрейчиков А.В. Анализ, синтез, планирование решений решений в 

экономике / А.В. Андрейчиков, О.Н. Андрейчикова – М.:Финансы и статистика, 

2004.- 435с. 

3. Бирман Л.А. Управленческие решения: Учебное пособие / Л.А. Бирман – 

М.:Дело, 2004. – 540с. 

4. Виханский О.С. Исследование и проектирование управленческих 

решений: Учебник для вузов / О.С. Виханский – М.:Гардарика., 2004. - 357с. 

5. Глущенко В. В. Разработка управленческого решения. Прогнозирование – 

планирование – оценка. Теория проектирования экспертов: Учебник для ВУЗов / В. 

В. Глущенко, И. И. Глущенко – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 436 с. 

6. Голубков Е. П. Технология принятия управленческих решений/ 

Е.П. Голубков. – М.:«Дело и сервис», 2005. – 544с. 

7. Евланов А. Г. Теория и практика принятия решений / А. Г. Евланов – 

М.:Экономика, 2004. – 175 с. 

8. Лукичева Л.И., Егорычев Д.Н. Управленческие решения.- М.: «Омега-Л», 

2010. – 384 с. 

9.  Афоничкин А.И., Михайленко Д.Г. Управленческие решения в 

экономических системах: Учебник для вузов.-СПб.: Питер, 2009. - 480 с. 

10. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоурн Ф. Основы менеджмента: пер с англ. – 

М.: Дело, 2005. -720 с. 

11. Смирнов Э.А. Управленческие решения.- М.: ИНФРА-М, 2001.- 264 c. 

 

Додаткова: 

1. Лафта Дж.К. Управленческое решение / Дж.К Лафта. – М.:Центр 

экономики и маркетинга, 2003. -790с. 
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2. Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения. учебник / Б.Г. Литвак – 

М.: Издательство «Дело», 2001. – 392 с.  

3. Нейман Дж.фон Теория игр и экономическое поведение / Дж.фон Нейман, 

Моргенштейн О. – М.:Наука, 1970. -348с. 

4. Титова Н.Л. Процесс разработки и принятия управленческих решений / 

Н.Л. Титова – Москва. 2004. – 470с. 

5. Тронин Ю.Н. Управленческие решения: учебное пособие для вузов / Ю.Н. 

Тронин, Ю.С. Масленченков – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2004. -455с. 

6. Фатхутдинов Р.А. Управленческие решения: учебник / Р.А. Фатхутдинов 

6-е изд., перераб., доп. – М.:ИНФРАМ, 2005. – 458с. 

 

9. Додаткові ресурси - інформаційні ресурси: 

1. http://moz.gov.ua – Міністерство охорони здоров'я України 

2. http://medi.ru/doc/82.htm - Экономика здравоохранения 
3. http://www.iso9000.ru/ - ISO 9000. Современный менеджмент качества 
4. http://www.hrm.ru - Специализированный сайт для менеджеров по 

персоналу 
5. Пошукова система Інтернет. - Режим доступу до електронних ресурсів: 

http://www.google.com.ua/ 

6. Пошукова система Інтернет. - Режим доступу до електронних ресурсів: 

http://www.yandex.ua/?ncrnd=1960. 

7. Пошукова система Інтернет. - Режим доступу до електронних ресурсів: 

http://www.yandex.ua/?ncrnd=1462. 

Офіційні веб-сайти органів державної влади України: 

1. Верховна Рада України : офіційний веб-сайт/ - Режим доступу до 

електронних документів: http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/index//. 

2. Президент України : офіційне інтернет-представництво. - Режим доступу до 

електронних ресурсів : http://www.president.gov.ua/. 

3. Урядовий портал : єдиний веб-портал виконавчої влади України. - Режим 

доступу до електронних ресурсів : http://www.kmu.gov.ua/control/. 

 

http://www.moz.gov.ua/
http://medi.ru/doc/82.htm
http://www.iso9000.ru/
http://www.hrm.ru/
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	Знання сучасних підходів до публічного управління та адміністрування, концепції, теорії управління людськими ресурсами для розв’язання професійних задач, підвищення ефективності управлінської праці.
	Знання законодавства України про охорону здоров’я,  нормативно-правових актів, що регулюють сферу публічного управління та адміністрування, нормативних документів, які регламентують професійну діяльність керівника закладу охорони здоров’я
	Знання методів і засобів формування корпоративної культури у закладі охорони здоров’я.
	Уміти аналізувати основні напрями реформування галузі охорони здоров’я в Україні; визначати проблеми і оцінювати переваги і можливі загрози на різних рівнях управління.
	Уміти організовувати діяльність закладів охорони здоров’я у координації і взаємозв’язку з різними суб’єктами управління на рівнях держави-регіону-міста -закладу ОЗ.
	Уміти представляти органи публічного управління на регіональному й муніципальному рівнях та презентувати для широкого загалу результати діяльності закладу охорони здоров'я.
	Уміти використовувати методологію та інструментарій управління: інноваціями, ризиками, проектами, змінами, якістю у сфері охорони здоров’я.
	На основі принципів системного аналізу та комплексного підходу уміти готувати документи, розробляти бізнес-плани щодо розвитку публічного урядування та адміністрування закладами охорони здоров’я
	Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів), здійснювати етично виправдану професійну поведінку в різних ситуаціях управлінської діяльності (ситуаціях ризику, конфлікту, морального вибору)
	Здатність здійснювати ефективну комунікацію на засадах соціальної відповідальності
	4. Структура навчальної дисципліни
	5. Програма навчальної дисципліни
	9. Рекомендовані джерела
	2. http://medi.ru/doc/82.htm - Экономика здравоохранения
	3. http://www.iso9000.ru/ - ISO 9000. Современный менеджмент качества
	4. http://www.hrm.ru - Специализированный сайт для менеджеров по персоналу
	4. http://www.hrm.ru - Специализированный сайт для менеджеров по персоналу



