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ТЕМА 1. Предмет навчальної дисципліни. Поняття управлінських рішень. 

Співвідношення поняття «управлінські рішення» з суміжними 

категоріями. 

Семінарське заняття № 1– 2 год. 

 

План 

 

1.Предмет, завдання та зміст курсу навчальної дисципліни «Методи 

прийняття управлінських рішень».  

2.Суб’єкти прийняття управлінських рішень. 

3.Визначення поняття «управлінські рішення». Співвідношення понять 

«управлінські рішення», «рішення», «державно-управлінські рішення», 

«процесуальні рішення». 

4. Критерії прийняття управлінських рішень та вимоги до них. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

рішення, управлінські рішення, державно-управлінські рішення, 

розпорядження, суб’єкти прийняття управлінських рішень, оптимізація 

правлінських рішень, інформація про виконання управлінських рішень, 

кількісна та якісна визначеність рішення, правомірність рішення, оптимальність 

рішення. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: вивчення теми спрямовується на формування у 

студентів знань, вмінь та навичок, необхідних для розуміння поняття 

управлінських рішень, суб’єктів їх прийняття, а також відмежування поняття 

«управлінські рішення» від суміжних понять. 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 1:  

Теми рефератів: 

1. Процес прийняття управлінських рішень та його характеристика. 

2. Нормативно-правовий акт як основний вид державно-

управлінського рішення. .  

3. Основні вимоги до прийняття управлінських рішень: зміст та 

сутність. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 1:  

Скласти схеми: 

1. Процес прийняття управлінських рішень. 

2. Суб’єкти прийняття управлінських рішень. 

 

 

ТЕМА 2. Класифікація управлінських рішень 
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Семінарське заняття №  2– 2 год. 

 

План 

 

1. Кваліфікаційні критерії розмежування видів управлінських рішень. 

2. Організаційні рішення: запрограмовані та незапрограмовані. 

3. Інтуїтивні та раціональні рішення. 

4. Стратегічні та тактичні управлінські рішення. Системний та ситуаційний 

підходи до  прийняття управлінських рішень. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
кваліфікаційні критерії розмежування, інтуїтивні рішення, рішення засновані та 

досвіді, раціональні рішення, стратегічні, оперативні, тактичні управлінські 

рішення, системний підхід, системний аналіз, ієрархія системи, структуровані 

проблеми, неструктуровані проблеми, ситуаційний аналіз, ситуаційний підхід. 

 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

 

План 

 

1. Поділ управлінських рішень за видами (за попередньо наведеним 

розподілом). 

2. Запрограмовані (стандартні), незапрограмовані (нестандартні) 

управлінські рішення та їх загальна характеристика. Навести приклади 

3. Інтуїтивні, раціональні рішення та їх загальна характеристика. Навести 

приклади. 

4. Стратегічні та тактичні управлінські рішення. Моделювання типових 

ситуацій. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: поділ управлінських рішень за видами, вміти 

наводити приклади запрограмованих та незапрограмованих, інтуїтивних та 

раціональних управлінських рішень, моделювання та розв’язок типових 

ситуацій. 

 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 2:  

 

Теми рефератів: 

1. Особливості курсу навчальної дисципліни «Методи прийняття  

управлінських рішень» 

2. Нормативно- правовий акт як основний вид державно-

управлінського рішення. 

3. Постанова як основний вид прийнятого процесуально-

управлінського рішення . 
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Індивідуальні завдання до Теми 2:  

Скласти схеми: 

1. Стратегічні та тактичні управлінські рішення. 

2.  Системний та ситуаційний підходи до прийняття управлінських 

рішень. 

 

Вирішення практичних вправ: 

 

Вправа № 1. За припущеннями Колумба Земля була грушоподібної 

форми, розміром в чотири рази менше, ніж є насправді. В 1492 році 

Мандрівник вирішив пуститися в плавання з метою довести, що Азія 

знаходиться набагато ближче, ніж всі припускали. 

Завдання: проаналізуйте який вид управлінського рішення був прийнятий 

мореплавцем, зазначте критерії за яким був визначений вид управлінського 

рішення. 

 

Вправа № 2. Під час четвертої експедиції команда Христофора Колумба 

прожила один рік на Ямайці, де аборигени постачали їх провіантом. Згодом 

вони стали приносити менше їжі і питної води, людям загрожувала голодна 

смерть, і Колумб вирішив впливати на індіанців, використовуючи знання 

астрономії, він виявив, що 1 березня 1504 року відбудеться повне місячне 

затемнення. Колумб повідомив вождям індіанців, що його боги обурені 

поведінкою і незабаром продемонструють це закривши Сонце. 

Завдання: Визначте чи можна віднести рішення Колумба до інтуїтивного 

чи до раціонального виду рішень, аргументуйте свою відповідь.  

 

ТЕМА 3. Планування та прогнозування як основа прийняття 

управлінських рішень 

Практичне заняття № 2 – 4 год. 

 

План 

 

1. Види планування управлінських рішень. Розмежування 

короткострокового (оперативного), поточного, довгострокове (стратегічного) 

планування. 

2. Принципи планування управлінських рішень. Розкрити на практичних 

прикладах. 

3. Кількісні методи прогнозування та їх характеристика. Проаналізувати 

кількісні методи прогнозування на вибір: аналіз часових рядів, причинно-

наслідкове (каузальне) моделювання. 

4. Якісні методи прогнозування та їх характеристика. Проаналізувати 

якісні методи прогнозування на вибір: методи експертних оцінок, думка журі 

(усереднення думок експертів у релевантних сферах), моделі очікування 
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споживача (результат опитування клієнтів), думки досвідчених торгових 

агентів. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

планування, короткострокове (оперативне) планування, поточне планування, 

довгострокове (стратегічне) планування, розробка загальних цілей, реалізація 

стратегічного плану, вторинна інформація, прогнозування, інформаційна база, 

імовірні значення прогнозних показників, ефективність прогнозування, 

кількісні методи прогнозування, статистичні дані, причинно-наслідкове 

моделювання, якісні методи прогнозування, досвід, експертні оцінки фахівців. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: розуміння планування та прогнозування, 

розмежування кількісних та якісних методів прогнозування, вміння 

застосовувати принципи планування та методи прогнозування на практиці. 

 

Вирішення практичних вправ: 

 

Вправа № 1. Після черги перемог Б. Хмельницький у 1648 р. з козацьким 

військом розпочав облогу Львова, проте Хмельницький замість штурму міста 

погодився на виплату викупу львів’янами, таким чином місто вціліло, а військо 

вирушило до Замостя. 

Завдання: Назвіть ознаки оперативного (тактичного) та стратегічного 

планування у прийнятому рішення. 

 

Вправа № 2 Фірма виробник паперу «Скотт Лейбер компані» зіткнулася зі 

зростаючою конкуренцією з боку виробників марочних і звичайних паперових 

товарів, втратила частину своєї колишньої частки ринку і вперше за час свого 

існування змушена була зайнятися розробкою стратегічного плану.  

Завдання: Обґрунтуйте, на яких етапах стратегічного планування 

необхідно сконцентрувати увагу фірми. Визначте стратегічну мету фірми.\\ 

 

 

ТЕМА 4. Особливості прийняття групових управлінських рішень 

Семінарське заняття № 3– 2 год. 

 

План 

1. Види методів прийняття групових управлінських рішень. Колективне 

обговорення, номінальний груповий спосіб, метод «дельфі», японська 

(кільцева) система прийняття рішень. 

2. Аналіз процесу прийняття рішень у групі. 

3. Переваги прийняття групових управлінських рішень. 

4. Недоліки прийняття групових управлінських рішень. Групова 

поляризація. 
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Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
колективне обговорення проблем, групові управлінські рішення, номінальний 

груповий спосіб, дискусія, голосування, більшість голосів, дельфійський спосіб, 

анонімні пропозиції, таблиця зведених відповідей, японська (кільцева) система 

прийняття рішень, нарада, групове рішення, правило більшості, правило 

експертної оцінки, правило консенсусу, досягнення істини, групова 

поляризація, безкомпромісні позиції. 

 

Практичне заняття № 3 – 2 год. 

 

План 

1. Особливості прийняття групових управлінських рішень. Дати аналіз 

таким методам прийняття управлінських рішень як колективне обговорення, 

номінальний груповий спосіб, метод «дельфі», японська (кільцева) система 

прийняття рішень. 

2. Переваги прийняття групових управлінських рішень. Розкрити на 

практичних прикладах. 

3. Недоліки прийняття групових управлінських рішень. Групова 

поляризація. Розкрити на практичних прикладах. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: розуміння особливостей, переваг та недоліків 

прийняття групових управлінських рішень.  

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 4:  

 

Теми рефератів: 

1. Види методів прийняття групових управлінських рішень.  

2. Колективне обговорення, номінальний груповий спосіб, метод 

«дельфі», японська (кільцева) система прийняття рішень. 

3. Переваги та недоліки прийняття групових управлінських рішень 

 

Індивідуальні завдання до Теми 4:  

 

Скласти схеми: 

1. Методи прийняття групових управлінських рішень: колективне 

обговорення, номінальний груповий спосіб, метод «дельфі», метод «мозкового 

штурму», японська (кільцева) система прийняття рішень. 

2. Переваги та недоліки прийняття групових управлінських рішень. 

 

Вирішення практичних вправ: 

 

Вправа № 1. Уявіть себе одним з керівників дирекції холдингу. На 

підприємстві виникла проблема – конкурент почав продавати товар подібної 

якості по більш низьким цінам  
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Завдання: Група ділиться на команди по 4 учасники, кожен учасник, 

протягом 10 хв. пише свій варіант вирішення проблеми та передає запис 

іншому учаснику. Наступні 10 хв. учасники записують переваги та недоліки 

пропозицій які були їм передані, після того як пропозицію прокоментувало троє 

учасників учасники по черзі зачитують результати. 

 

Вправа № 2. Група ділиться на команди. Команді надається приклад 

надзвичайної ситуації і обмежений список предметів, які можна використати в 

вищезазначеній ситуації. Кожен учасник команди самостійно визначає 

пріоритетність речей зі списку в даній ситуації (від 1-10). Потім учасники 

команди обговорюють отримані результати та їм надається можливість змінити 

номера речей у списку пріоритетності. 

Завдання. Порівняти результати отримані до колективного обговорення 

проблеми та після обговорення. Проаналізувати переваги та недоліки 

прийняття групових управлінських рішень. 

 

 

ТЕМА 5. Прийняття управлінських рішень в умовах ризику 

Практичне заняття № 4 – 4 год. 

 

План  

1. Поняття,  «невизначеність», «ризик», їх співвідношення. Навести 

приклади на практичних ситуаціях. 

2. Особливості прийняття рішень в умовах невизначеності. Моделювання 

типових ситуацій. 

3. Схема процесу управління ризиком. Дати ретельну характеристику діям 

управлінця на кожній стадії процесу управління ризиком. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

невизначеність, ризик, метод експертних оцінок, інституційні зміни, явища 

непереборної сили, форс-мажорні ризики, чисті ризики, спекулятивні ризики, 

фінансові ризики, методи оцінювання ризиків, метод сценаріїв, метод дерев 

рішень, метод імітаційного моделювання, метод достовірних еквівалентів, 

аналіз чутливості, мінімізація ризиків, диверсифікація ризиків, лімітування 

ризиків, отримання додаткової інформації. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: розуміння співвідношення понять 

«невизначеність», «ризик», прийняття рішень в умовах невизначеності та 

вміння застосовувати схему процесу управління ризиком. 
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Завдання для самостійної роботи до Теми 5:  

 

Теми рефератів: 

1. Особливості прийняття рішень в умовах невизначеності. Метод 

експертних оцінок. 

2. Основні принципи управління ризиком. Схема процесу управління 

ризиком. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 5:  

 

Скласти схеми: 

1. Класифікація ризиків 

2. Методи оцінювання ризиків: метод сценаріїв, метод дерев рішень, 

аналіз чутливості. 

 

Вирішення практичних вправ: 

 

Вправа № 1 Ганнібал вважав, що єдиним способом перемогти Рим буде 

руйнування Римо-Італійського союзу шляхом надання його членам прав 

вільних міст-держав, аніж воювати проти об'єднаної римської держави. Тому 

Ганнібал вийшов до підніжжя Альп. Пам'ятаючи про гіркий досвід свого батька 

у війні на власній території, Ганнібал переніс театр бойових дій на територію 

супротивника. Проте для цього полководець повинен був подолати висоту 

більше 3000 метрів та спуститися в верхню долину Морієни. 

Завдання: Визначте фактори ризику в даній ситуації та класифікуйте їх за 

видами.  

 

Вправа № 2 Назвіть методи зниження ризиків, які втілились у наступних 

фразеологізмах: «Виграю не виграю, а ризикувати можна»; «Не складай усі 

яйця в один кошик»; «Сім раз відмір – один відріж»; «Розумний в гору не піде, 

розумний гору обійде». 

 

Вправа № 3 На виборах 1960 року основна боротьба за президентський 

пост точилась між демократом Джоном Кеннеді та республіканцем Річардом 

Ніксоном. Джон був сином мультимільйонера, його кар'єра складалася легко, а 

успіхи Ніксона — результат його кропіткої праці, він 8 років був у політиці, 

тому він вважався беззаперечним фаворитом виборів 1960 року. Все вирішили 

прямі теледебати кандидатів. Ніксон, поводячи себе скуто та нервово, не 

отримав симпатій з боку глядачів. Позитивний Кеннеді сподобався виборцям 

більше, ніж серйозний Ніксон. 8 листопада 1960 року, Джон Кеннеді переміг. 

Завдання. Назвіть підвид методу оцінювання ризику, а саме сценарію 

участі в теледебатах для Кеннеді та Ніксона. 
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Вправа № 4 Головною проблемою ТОВ “Продукти” є його збитковість, 

що обумовлено насамперед низькими темпами зростання продажу товарів. 

Тому керівництво прийняло рішення про розробку комплексу заходів, 

спрямованих на підвищення обсягу збуту товарів на підприємстві. Для 

покращення ситуації слід приділяти особливу увагу активізації маркетингової 

діяльності підприємства, підвищенню продуктивності праці працівників та 

ефективності роботи управлінського персоналу. На підставі використання 

методики побудови “дерева цілей” розробити комплекс заходів щодо 

вирішення даної проблемної ситуації. 

 

 

ТЕМА 6. Форми розробки і реалізації управлінських рішень. 

Семінарське заняття № 4 – 2 год. 

 

План 

1. Етапи реалізації управлінських рішень. Ухвалення рішення, розробка 

плану дій, контроль за відхиленнями від плану, аналіз і оцінка результатів.  

2. Правила підбору виконавців для управлінських рішень. 

3. Форми розробки управлінських рішень: нормативні та індивідуального 

характеру. 

4. Форми реалізації управлінських рішень. Класифікація форм реалізації 

управлінських рішень за критерієм примусовості (від мотивації до 

експлуатації). 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

етапи реалізації управлінських рішень, ухвалення управлінського рішення, 

розробка плану дій, контроль за відхиленнями від плану, аналіз і оцінка 

результатів, організація виконання, координація, баланс інтересів, особа 

відповідальна за реалізацію рішення, констатація цілей, управлінський вплив, 

заборона, наказ, розпорядження, вказівка, мотивування, стимулювання, 

покарання. 

Практичне заняття № 5 – 4 год. 

 

План 

 

1. Форми розробки управлінських рішень та їх зміст. Навести приклади 

нормативних управлінських рішень та рішень індивідуального характеру. 

2. Визначення ролей членів команди при реалізації управлінських рішень. 

Моделювання типових ситуацій. 

3. Етапи реалізації управлінських рішень та їх зміст. Проаналізувати кожен 

етап. 

4. Функція мотивації та стимулювання при реалізації управлінських 

рішень. Навести приклади. 
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Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: навик обирати вірну форму реалізації 

управлінського рішення в залежності від ситуації.  

Студенти повинні скласти такі документи: наказ про заохочення, наказ 

про застосування дисциплінарного стягнення. 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 6:  

 

Теми рефератів: 

1. Етапи реалізації управлінських рішень.  

2. Ухвалення рішення, розробка плану дій, контроль за відхиленнями 

від плану, аналіз і оцінка результатів. 

3. Правила підбору виконавців для управлінських рішень. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 6:  

 

Скласти схеми: 

1.Етапи реалізації управлінських рішень. 

2.Функція мотивації та стимулювання при реалізації управлінських 

рішень. 

 

Вирішення практичних вправ: 

 

Вправа № 1 Визначте засоби заохочення при реалізації управлінських 

рішень для таких груп як студенти вищого навчального закладу, адвокати, 

робітники на будівництві, працівники банку. 

 

Вправа № 2 Напередодні професійного свята начальник відділу подав до 

адміністрації підприємства список працівників, які, на його думку, є 

найкращими за результатами роботи за рік і заслуговують на винагороду. 

Винагородою є грамота і грошова премія. Під час урочистих зборів та 

нагородження начальник відділу виявив, що один зі співробітників, який був 

зазначений у поданому списку, не отримав винагороди. Прикрість ситуації 

полягала в тому, що цей співробітник був присутній на святкуванні і знав, що 

має отримати винагороду.  

Завдання. Якими мають бути управлінські дії начальник відділу? 

 

Вправа № 3 В умовах кризи на підприємстві знизився рівень 

продуктивності праці. За умов фінансової нестабільності та через затримку в 

оплаті праці знизилась дисципліна - з'явилась тенденція запізнень на роботу, в 

результаті чого керівництвом підприємства було видано інструкції щодо 

розроблення гнучкого графіку роботи персоналу та штрафних санкцій. 

Змінилась і преміювальна система, яка звелась до висловлень вдячності 

працівникам на нарадах. 
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Завдання. Чи вірно застосовано управлінський вплив та сформовано 

систему заохочення та покарань? 

 

 

ТЕМА 7. Контроль реалізації управлінських рішень 

Практичне заняття № 6 – 2 год. 

 

План 

 

1. Поняття, види контролю реалізації управлінських рішень та їх 

характеристика. Навести приклади попереднього, поточного, заключного 

управлінського контролю. 

2. Функції контролю реалізації управлінських рішень. Навести приклади. 

4. Вимоги до ефективного контролю реалізації управлінських рішень. 

Типові помилки керівника при здійсненні контролю. Навести приклади. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

процес контролю реалізації управлінських рішень, попередній, поточний, 

заключний контроль, функція контролю реалізації управлінських рішень, 

діагностична функція, орієнтуюча функція, стимулююча функція, корегувальна 

функція, ефективність прийняття управлінських рішень, економічна 

ефективність, соціальна ефективність, технологічна ефективність, правова 

ефективність, психологічна ефективність, інтуїція, досвід, логіка та 

раціональність суджень. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: розмежування видів контролю, моделювання 

та розв’язок типових ситуацій. 

Вивчення теми спрямовується на формування у студентів знань, вмінь та 

навичок необхідних для розуміння змісту контролю реалізації управлінських 

рішень, вимог до ефективного контролю. 

Студенти повинні скласти такі документи: посадову інструкцію (на 

вибір), звіт про виконану роботу за місяць за професією, що зазначена у 

посадовій інструкції. 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 7:  

 

Теми рефератів: 

1. Поняття та види контролю реалізації управлінських рішень. 

2. Вимоги до ефективного контролю реалізації управлінських рішень. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 7:  

 

Скласти схеми: 

1. Вимоги до ефективного контролю реалізації управлінських рішень. 
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2. Типові помилки керівника при здійсненні контролю. 

 

Вирішення практичних вправ: 

 

Вправа №1. Проаналізуйте уривок «Корсунської легенди», у якій 

висвітлено події Володимирового хрещення: ««І коли прибув, повелів він 

поскидати кумирів — тих порубати, а других вогню оддати. Перуна ж повелів 

він прив'язати коневі до хвоста і волочити з Гори по Боричевому [узвозу] на 

Ручай, і дванадцятьох мужів приставив бити його палицями… Потім же 

Володимир послав посланців своїх по всьому городу, говорячи: «Якщо не 

з'явиться хто завтра на ріці — багатий, чи убогий, чи старець, чи раб, — то мені 

той противником буде…» А назавтра вийшов Володимир з попами 

цесарициними і корсунськими на Дніпро. І зійшлося людей без ліку, і влізли 

вони у воду… а попи, стоячи, молитви творили. І було видіти радість велику на 

небі й на землі, що стільки душ спасається…» 

Завдання. Назвіть у діях Володимира елементи попереднього, поточного, 

заключного управлінського контролю. 

 

Вправа № 2. Орден тамплієрів був заснований в Палестині в 1119 році 

після Першого хрестового походу невеликою групою лицарів з метою захисту 

прочан. З часом тамплієри отримали щедрі пожертви у вигляді земельних 

володінь, що забезпечило йому надійне економічне положення. В 1139 році 

папа видав буллу, за яким тамплієр міг вільно перетинати будь-який кордон, 

звільнявся від податків і не підкорявся нікому, крім безпосередньо папи 

римського. Поступово тамплієри стали найбільшими кредиторами Європи. В 

числі їх боржників - і простолюдини, і королі і папа римський. Фінансова 

діяльність та непомірні багатства ордену викликали заздрість і ворожість 

європейських монархів, особливо французького короля Філіпа IV Красивого, 

який, відчуваючи постійну нестачу грошей і будучи одним з найбільших 

боржників ордену, жадав прибрати до рук їхні майно. 

У жовтні 1307 року королівська рада Філіпа IV при мовчазній згоді папи 

Климента V ухвалила рішення про арешт всіх тамплієрів, що перебували на 

території Франції. 22 березня 1312 року орден тамплієрів припинив своє 

існування. 

Завдання. Визначте на основі, якого з підходів (інтуїтивного, логічних 

міркувань, раціональності суджень)  було прийнято управлінське рішення 

французького короля Філіпа IV Красивого про припинення ордену тамплієрів. 

На основі цього рішення подумайте до якого типу особистості належав Філіп 

IV Красивого. Відповідь обґрунтуйте. 

 

Вправа №3. З закінченням війни у 1945 році населення СРСР плекало 

надії, що у країні наступлять зміни. Робітники сподівались, що будуть скасовані 

жорсткі передвоєнні закони, які тягли за собою кримінальну відповідальність за 

20-хвилинне запізнення. Селяни мріяли про покращення свого життя. Надії на 

звільнення, на можливість повернутись додому плекали мільйони в’язнів 



 

 

14 

 

ГУЛАГу. Але замість цього тотальний контроль посилився, репресії також 

зачепили і частину партійних функціонерів. 

Завдання. Чи відповідали управлінські рішення Сталіна вимогам 

ефективного контролю? Чому? 

 

 

ТЕМА 8. Управлінські рішення та відповідальність 

Практичне заняття № 7– 2 год. 

 

План 

 

1. Структура соціальної відповідальності керівника та її характеристика. 

2. Види відповідальності управлінця та їх характеристика.  

3.Навести приклади кримінальної, адміністративної, дисциплінарної,  

матеріальної, етичної відповідальності керівника. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

структура соціальної відповідальності керівника, відповідальність перед 

споживачем, відповідальність перед підлеглими; відповідальність перед 

суспільством; відповідальність перед партнерами, помилки керівника при 

прийнятті рішення, суб’єктивні помилки, переоцінка можливого успіху, 

недооцінка ризику, абстрактний стиль прийняття рішення, тиск невдач, 

об'єктивні помилки, конфлікт при реалізації рішень, перенасиченість рішення, 

професійна відповідальність, юридична відповідальність, дисциплінарна 

відповідальність, економічна відповідальність, етична відповідальність, довіра, 

реалізація компетенції лідерства. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: отримання знань щодо структури соціальної 

відповідальності керівника, типів помилок керівника при прийнятті 

управлінських рішень, видів відповідальності управлінця. 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 8:  

 

Теми рефератів: 

1. Структура соціальної відповідальності керівника. Види відповідальності 

управлінця. 

2. Помилки керівника при прийнятті рішення. Суб’єктивні та об’єктивні 

помилки. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 8:  

 

Скласти схеми: 
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1. Помилки керівника при прийнятті рішення. Суб’єктивні та 

об’єктивні помилки. 

2. Види відповідальності управлінця. 

 

Вирішення практичних вправ: 

 

Вправа 1. Бажання напитися води у війська О. Македонського було таким 

великим, що межувало з божевіллям, і табір доводилося розбивати на відстані 

не менш двох з половиною кілометрів від джерела. Воїни вели себе 

необережно, кидалися до води в обмундируванні, зі зброєю, найчастіше тонули, 

а потім з роздутими животами спливали на поверхню і заражали дорогоцінну 

вологу. 

Коли військо ледве рухалося під пекучим сонцем, раптом з’явився солдат з 

повним шоломом свіжої води для Олександра. Тільки тоді, коли всі змогли ясно 

побачити, що він зробить, прийняв шолом і повільно вилив воду на землю на 

очах розгублених глядачів. При цьому вимовив: «Для одного занадто багато, 

для всіх – мало!» Ця ситуація на певний час повернула зневіреним людям 

мужність і стійкість, хоча це була свідома інсценівка Македонського з метою 

зміцнити дух війська. 

Завдання. Чи можна методи Олександра Македонського використовувати 

сучасним управлінцям? Чому? 

 

Вправа 2. Заступник директора з адміністративно-господарської 

діяльності дає працівнику термінове завдання, яке той відразу ж починає 

виконувати. Незабаром заступник директора з економічної безпеки, приходить 

з іншим завданням, теж терміновим. Працівник пояснює, що виконує термінове 

завдання і не може негайно взятися за нову справу, оскільки не бачить причин 

залишати розпочату роботу. Тоді заступник директора з економічної безпеки 

приходить скаржитись директору, що працівник не виконує його розпоряджень. 

Завдання. Як вчинити директору в даній ситуації, щоб не допустити 

помилок при прийнятті управлінських рішень та не втратити довіру до себе зі 

сторони колективу? 

 

Вправа 3. Директор магазину Романенко звільнила з роботи вантажника 

Коновалова за власним бажанням та провела з ним розрахунок. Однак після 

звільнення Коновалова, на протязі декількох місяців, Романенко відмічала його 

в табелях як працюючого. Отримані в якості зарплати Коновалова гроші (12 

тис. грн.) Романенко видавала робітникам магазину, що виконували роботи з 

вантаження та вивантаження товарів унаслідок браку вантажників. 

Завдання. Вирішіть питання про відповідальність Романенко. 

 

Вправа № 4. Виконроб Усенко не надав своєчасно відповідних 

розпоряджень, а тому бригаду не було забезпечено цементом. Бригада з двох 

осіб не працювала повний робочий день, і за час простою робітникам було 

виплачено 5000 грн. Директор тресту видав наказ про відрахування із зарплати 
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Усенка всієї суми, виплаченої робітникам. Місячна ставка Усенка становить 

3200 грн, а середній заробіток – 4000 грн.  

Завдання. Вирішіть питання про відповідальність Усенка. З’ясуйте, чи є 

підстава та умови для матеріальної відповідальності Усенка.  

 

 

ТЕМА 9. Прийняття управлінських рішень в умовах кризових 

ситуацій 

Семінарське заняття № 5 – 2 год. 

 

План 

 

1. Ознаки та особливості антикризового управління. 

2.Технологічна схема антикризового управління. 

3. Формування унікальних антикризових управлінських рішень. 

4. Заходи прогнозування майбутніх кризових ситуацій. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
система антикризового управління, гнучкість і адаптивність, мотивація 

ентузіазму, мобільність і динамічність у використанні ресурсів, оцінка 

управлінських рішень, технологія антикризового управління, спеціалізована 

робоча група, доцільність і своєчасність антикризових заходів, збір інформації, 

аналіз ситуації, реалізація антикризового управлінського рішення, організація 

виконання управлінських рішень,  оцінка й аналіз якості виконання 

управлінських рішень, унікальні антикризові управлінські рішення, розробка 

корпоративної моделі функціонування підприємства, прогнозування майбутніх 

кризових ситуацій, мінімізації витрат, застосуванням оперативних заходів, 

відновлення платоспроможності, стратегія розвитку підприємства, фінансова 

стабілізація. 

 

Практичне заняття № 8 – 2 год. 

 

План 

 

1.Підприємство в умовах кризи. Розкрити зміст. 

2.Ознаки та особливості антикризового управління. Розкрити зміст та 

навести приклади.  

3. Методи антикризового управління: банкрутство, ліквідація. Назвати 

основні причини виникнення 

4. Реструктуризація та санація як фінансово-економічне оздоровлення 

підприємства. Проаналізувати на прикладі окремих ситуацій. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: розуміння поняття, ознак та особливостей та 
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методів антикризового управління, вміти формувати схему антикризового 

правління. 

 

Вирішення практичних вправ: 

 

Вправа № 1. Термінову ефективну антикризову програму здійснив 

новообраний у 1932 p. президент Ф. Д. Рузвельт. Його "новий курс" приділив 

увагу сфері торгівлі та кредиту. Для того щоб вирішити проблему реалізації 

товарів, президент постановив скоротити надмірне їх виробництво. Одночасно 

підвищили ціни на виготовлену промислову і сільськогосподарську продукцію. 

За допомогою позик і державних субсидій була оздоровлена банківсько-

фінансова система. 

Завдання. Проаналізуйте процес формування антикризових управлінських 

рішень Ф. Д. Рузвельт на основі технологічної схеми антикризового управління. 

 

Вправа № 2. Після реалізації майна підприємства було отримано 4 млн 

грн, а вимоги кредиторів становили: оплата праці – 300 тис. грн., податкові 

зобов’язання – 275 тис. грн., витрати, пов’язані з проведенням справи про 

банкрутство, – 50 тис. грн., кредити банків – 1,8 млн грн., інша заборгованість – 

1,1 млн грн. 

Завдання. Чи обов’язкова ліквідація підприємства після задоволення 

вимог кредиторів? Чи можливе відновлення платоспроможності підприємства? 

 

Вправа № 3.Підприємство оголошено банкрутом. Заборгованість під 

заставу кредиторам – 220 000 грн, сума активів – 180 000 грн, заборгованість із 

заробітної плати – 23 000 грн, плата господарському суду – 1 600 грн. 

Завдання. Встановити розмір платежу, який буде сплачено у другу чергу. 

 

 

ТЕМА 10. Сучасні методи прийняття управлінських рішень та їх 

особливості 

Практичне заняття № 9 – 2 год. 

 

План 

1. Модель теорії ігор та її характеристика. Проаналізувати на підставі 

практичних ситуацій. 

2. Модель теорії черг та її характеристика. Проаналізувати на підставі 

практичних ситуацій. 

3. Модель лінійного програмування та її характеристика. Проаналізувати 

на підставі практичних ситуацій. 

4. Модель управління запасами та її характеристика. Проаналізувати на 

підставі практичних ситуацій. 

5. Імітаційне моделювання. Проаналізувати на підставі практичних 

ситуацій. 
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Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
теорія ігор, математичний апарат моделювання, узгодження інтересів сторін, 

тип гравця, раціональна поведінка, припущення, повна інформованість, 

дистректні ігри, корпоративні, некорпоративні ігри, конкурентна боротьба, 

моделі теорії черг, оптимальне обслуговування, модель лінійного 

програмування, оптимальний спосіб розподілу дефіцитних ресурсів, модель 

управління запасами, оптимізація запасів, імітаційне моделювання, проста 

модель, складна модель, якісна модель. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: розмежування сучасних методів прийняття 

управлінських рішень таких як модель теорії ігор, модель теорії черг, модель 

лінійного програмування,  модель управління запасами ,імітаційне 

моделювання. Вміння розняти їх на практиці 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 10:  

 

Теми рефератів: 

1. Модель теорії ігор, як метод прийняття управлінських рішень. 

2. Імітаційне моделювання, як метод прийняття управлінських рішень. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 10:  

 

Скласти схеми: 

1. Модель теорії ігор. 

2. Модель теорії черг. 

3. Модель лінійного програмування. 

4. Модель управління запасами. 

5. Імітаційне моделювання. 

 

Вирішення практичних вправ: 

 

Вправа № 1. Кожен самурай прагнув у бою передовсім «вмерти красиво». 

Інакше кажучи, кожен самурай уже в силу отриманої ним освіти був 

«налаштований» своєю індивідуальною поведінкою на те, щоб під час бою, 

побачивши те місце, що є найнебезпечнішим – кинутися туди та «закрити» його 

своїм життям. Але те ж саме бачили й інші самураї – і вони теж прямували в те 

ж саме «найнебезпечніше» місце на полі бою. А в результаті –в це «небезпечне 

місце на поле бою» спрямовувалося декілька самураїв, і місце переставало бути 

небезпечним. Прагнучи до смерті, вони всі виживали. Але при цьому їм не 

потрібні були спеціальні команди, вони приймали рішення самі.  

Завдання: Яка модель сучасного методи прийняття управлінських рішень 

наведена у задачі. 
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Вправа № 2. Змоделювати гру, яка може бути побудована. з двома 

учасниками. 

У грі - два гравці і банкір. Кожен гравець тримає 2 карти: на одній 

написано «співпрацювати», на іншій - «зрадити». Кожен гравець кладе одну 

карту перед банкіром обличчям вниз (тобто ніхто не знає чужого рішення). 

Банкір відкриває карти і видає виграш. 

Якщо обидва вибрали «співпрацювати», обидва отримують 2 бали. Якщо 

один вибрав «зрадити», інший «співпрацювати» - перший отримує 3 бали, 

другий 0 балів. Якщо обидва вибрали «зрадити» - обидва отримують 1 бал. 

Мета гри –набрати особисто найбільшу кількість балів, результат опонента 

до уваги не приймається. 

Проаналізуйте результат гри, чи була стратегія учасників оптимальною. 

 

Вправа № 3. Наведіть приклади, як можна застосовувати методи 

імітаційного моделювання при створенні автоматизованих робочих місць? 
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ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІН 

«МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ» 

 

1. Предмет, завдання та зміст курсу навчальної дисципліни «Методи 

прийняття управлінських рішень».  

2. Суб’єкти прийняття управлінських рішень. 

3. Визначення поняття «управлінські рішення». Співвідношення 

понять «управлінські рішення», «рішення», «державно-управлінські рішення», 

«процесуальні рішення». 

4. Процес прийняття управлінських рішень.  

5. Основні вимоги до прийняття управлінських рішень. 

6. Класифікація управлінських рішень. 

7. Організаційні рішення: запрограмовані та незапрограмовані. 

8. Інтуїтивні та раціональні рішення. 

9. Стратегічні та тактичні управлінські рішення.  

10. Системний та ситуаційний підходи до  прийняття управлінських 

рішень. 

11. Поняття та види планування управлінських рішень. 

12. Принципи планування управлінських рішень. 

13. Прогнозування при прийнятті управлінських рішень. 

14. Кількісні та якісні методи прогнозування. 

15. Методи прийняття групових управлінських рішень: колективне 

обговорення, номінальний груповий спосіб, метод «дельфі», метод «мозкового 

штурму», японська (кільцева) система прийняття рішень. 

16. Переваги прийняття групових управлінських рішень. 

17. Недоліки прийняття групових управлінських рішень.  

18. Групова поляризація при прийнятті групових управлінських рішень. 

19. Визначення понять «невизначеність» «ризик», їх співвідношення. 

20. Класифікація ризиків. 

21. Методи оцінювання ризиків: метод сценаріїв, метод дерев рішень, 

аналіз чутливості. 

22. Форми розробки управлінських рішень: нормативні, індивідуальні 

та змішаного характеру. 

23. Ролі членів команди при реалізації управлінських рішень. 

24. Етапи реалізації управлінських рішень. 

25. Функція мотивації та стимулювання при реалізації управлінських 

рішень. 

26. Поняття та види контролю реалізації управлінських рішень. 

27. Функції контролю реалізації управлінських рішень. 

28. Вимоги до ефективного контролю реалізації управлінських рішень. 

29. Типові помилки керівника при здійсненні контролю. 

30. Структура соціальної відповідальності керівника. 

31. Помилки керівника при прийнятті рішення.  

32. Суб’єктивні та об’єктивні помилки при прийнятті рішення. 
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33. Види відповідальності управлінця. 

34. Підприємство в умовах кризових ситуацій. 

35. Антикризове управління та його особливості. 

36. Банкрутство підприємства.  

37. Ліквідація підприємства. 

38. Реструктуризація та санація як фінансово-економічне оздоровлення 

підприємства. 

39. Модель теорії ігор. 

40. Модель теорії черг. 

41. Модель лінійного програмування. 

42. Модель управління запасами. 

43. Імітаційне моделювання. 

 

 

 


