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Метою вивчення навчальної дисципліни «Методи прийняття 
управлінських рішень» є  

Підвищення рівня теоретичних і практичних знань у сфері вибору, 

розробки, прийняття, реалізації, оцінки рішень у процесі управління. Підвищення 

рівня знань управлінців та отримання первинного практичного досвіду у 

прийнятті управлінських рішень. Рішення прийняті у процесі управління, 

оскільки вони впливають на значну кількість суспільних відносин. За своїм 

характером робота юриста тісно пов’язана з управлінськими відносинами, таким 

чином, справжні професіонал, повинен вміти застосовувати методи і техніку 

аналізу відомих моделей управління для розробки і прийняття ефективних 

управлінських рішень. 

 

Передумови для вивчення навчальної дисципліни 

Придбання теоретичних знань і практичних навичок розробки, прийняття та 

реалізації управлінських рішень як основного елементу професійної діяльності.  

Перелік дисциплін, які мають бути вивчені раніше: «Менеджмент», 

«Економіка», «Психологія», «Соціологія», «Конституційне право», 

«Адміністративне право». 

Найважливіші світоглядні ідеї та категорії, що підлягають засвоєнню під 

час вивчення дисципліни:  

- процес прийняття управлінських рішень; 

- форми прийняття управлінських рішень; 

- методи визначення та оцінки ризиків; 

- методи управління ризиком та способи прийняття рішень 

одноособово та колективно.  

 

Результати вивчення навчальної дисципліни «Методи прийняття 

управлінських рішень». 

Соціально-гуманітарна ерудованість: 

1. Визначити перконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь 

невідомих умов та обставин. 

2. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 

3. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) 

з достатньою обгрунтованістю. 

4. Оцінювати неодліки і переваги аргументів, аналізуючи відому 

проблему. 

Дослідницькі навички: 
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5. використовувати різноманітні інформаційні джереоа для повного та 

всебічного встановлення пених обставин. 

6. Самостійно визначати ті обставини, у зясуванні яких потрібна 

допомога і діяти відповідно до отриманих рекомндацій. 

Комунікація: 

7. Вільно спілкуватися державною мовою, як усно так і письмово, 

правильно вживати правницу термінологію. 

8. Володіти базовими навичками риторики. 

9. Належно використовувати статистичну інформацію, отриману з 

першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної діяльності. 

10. Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань 

групи. 

Праворозуміння: 

11. Вміти правильно оцінювати сутність та зміст конкретних ситуацій 

невизначеності, орієнтуватися в методах управління ризиками. 

12. Вміти мислити логічно, застосовуючи для розв’язання поточних 

завдань формально-логічні методи: індукції, дедукції та інші. 

Правозастосування: 

13.  Вміти рацювати як з нормативними актами внутрішнього 

законодавства так і з міжнародними актами, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України та іншими міжнародними актами, а також тлумачити 

їх відповідно до конкретних обставин. 

14. Вміти формувати власну точку зору щодо розробки, прийняття та 

реалізації управлінських рішень в заданих умовах.  

15.  Використовувати свої внутрішні якості у підвищенні ефективності 

професійної діяльності, досліджувати новітні методи прийняття управлінських 

рішень, формувати наукові пошуки тощо. 

 

Обсяг навчальної дисципліни: Додатки 1.1, 1.2. (оновлюється щорічно). 



 5 

Програма навчальної дисципліни 

 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. ПОНЯТТЯ 

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ. СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТТЯ 

«УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ» З СУМІЖНИМИ КАТЕГОРІЯМИ 

 

Предмет, завдання та зміст курсу навчальної дисципліни «Методи 

прийняття управлінських рішень».  

Суб’єкти прийняття управлінських рішень. 

Визначення поняття «управлінські рішення». Співвідношення понять 

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

«процесуальні рішення». 

Процес прийняття управлінських рішень. Основні вимоги до прийняття 

управлінських рішень. 

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. 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми: Студент повинен знати 

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

рішення». Розрізняти суб’єктів прийняття управлінських рішень. Знати та 

називати критерії прийняття управлінських рішень та вимоги до них. 

 

ТЕМА 2. КЛАСИФІКАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

 

Класифікація управлінських рішень. 

Організаційні рішення: запрограмовані та незапрограмовані. 

Інтуїтивні та раціональні рішення. 

Стратегічні та тактичні управлінські рішення. Системний та ситуаційний 

підходи до  прийняття управлінських рішень. 

Студенти повинні набути таких практичних навичок, як: поділ 

управлінських рішень за видами, вміти наводити приклади запрограмованих та 

незапрограмованих, інтуїтивних та раціональних управлінських рішень, 

моделювання та розв’язок типових ситуацій. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
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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. 

 

ТЕМА 3. ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЯК ОСНОВА 

ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ  

 

Поняття та види планування управлінських рішень. 

Принципи планування управлінських рішень. 

Прогнозування при прийнятті управлінських рішень. 

Кількісні та якісні методи прогнозування 

Вивчення теми спрямовується на формування у студентів знань, вмінь та 

навичок, необхідних для якісного виконання завдань, поставлених перед 

управлінцем, а саме розуміння планування та прогнозування, розмежування 

кількісних та якісних методів прогнозування, вміння застосовувати принципи 

планування та методи прогнозування на практиці. 

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. 

 

ТЕМА 4. ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ ГРУПОВИХ 

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

 

Методи прийняття групових управлінських рішень: колективне 

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

штурму»,японська (кільцева) система прийняття рішень. 

Переваги прийняття групових управлінських рішень. 

Недоліки прийняття групових управлінських рішень. Групова поляризація. 

Вивчення теми спрямовується на формування у студентів знань, вмінь та 

навичок, необхідних для якісного виконання завдань, поставлених перед 

управлінцем, а саме розуміння особливостей, переваг та недоліків прийняття 
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групових управлінських рішень.  

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. 

 

ТЕМА 5. ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ 

РИЗИКУ  

 

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

Класифікація ризиків. 

Методи оцінювання ризиків: метод сценаріїв, метод дерев рішень, аналіз 

чутливості. 

Основні принципи управління ризиком.Вивчення теми спрямовується на 

формування у студентів знань, вмінь та навичок, необхідних для якісного 

виконання завдань, поставлених перед управлінцем, а саме розуміння 

співвідношення понять «невизначеність», «ризик», прийняття рішень в умовах 

невизначеності та вміння застосовувати схему 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. 

 

ТЕМА 6. ФОРМИ РОЗРОБКИ І РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ 

РІШЕНЬ  

 

Форми розробки управлінських рішень: нормативні, індивідуальні та 

змішаного характеру. 

Ролі членів команди при реалізації управлінських рішень. 

Етапи реалізації управлінських рішень. 
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Функція мотивації та стимулювання при реалізації управлінських рішень. 

Вивчення теми спрямовується на формування у студентів знань та навичок, 

необхідних для якісного виконання завдань, поставлених перед управлінцем, а 

саме навик обирати вірну форму реалізації управлінського рішення в залежності 

від ситуації.  

Студенти повинні скласти такі документи: наказ про заохочення, наказ про 

застосування дисциплінарного стягнення. 

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. 

 

ТЕМА 7. КОНТРОЛЬ РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

 

Поняття та види контролю реалізації управлінських рішень. 

Функції контролю реалізації управлінських рішень. 

Вимоги до ефективного контролю реалізації управлінських рішень. Типові 

помилки керівника при здійсненні контролю. 

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 набути таких практичних навичок, як: розмежування 

видів контролю, моделювання та розв’язок типових ситуацій. 

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. 

 

ТЕМА 8. УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  

 

Структура соціальної відповідальності керівника. 
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Помилки керівника при прийнятті рішення. Суб’єктивні та об’єктивні 

помилки. 

Види відповідальності управлінця. 

Вивчення теми спрямовується на формування у студентів знань, вмінь та 

навичок, необхідних для якісного виконання завдань, поставлених перед 

управлінцем, а саме отримання знань щодо структури соціальної відповідальності 

керівника, типів помилок керівника при прийнятті управлінських рішень, видів 

відповідальності управлінця. 

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. 

 

 

ТЕМА 9.ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ 

КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ  

 

Підприємство в умовах кризових ситуацій. 

Антикризове управління та його особливості. 

Банкрутство та ліквідація підприємства.  

Реструктуризація та санація як фінансово-економічне оздоровлення 

підприємства. 

Вивчення теми спрямовується на формування у студентів знань, вмінь та 

навичок, необхідних для якісного виконання завдань, поставлених перед 

управлінцем, а саме розуміння сутності антикризового управління, вміння 

формувати схему антикризового правління. 

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 
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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. 

 

ТЕМА 10. СУЧАСНІ МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ 

РІШЕНЬ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ 

 

Модель теорії ігор. 

Модель теорії черг. 

Модель лінійного програмування. 

Модель управління запасами. 

Імітаційне моделювання. 

Вивчення теми спрямовується на формування у студентів знань, вмінь та 

навичок необхідних для розуміння змісту сучасних методів прийняття 

управлінських рішень 

Студенти повинні набути таких практичних навичок, як: 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. 

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. 
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Форма підсумкового контролю успішності навчання 
 

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок і вмінь за певний 

період навчання (навчальний семестр, навчальний рік). 

З навчальної дисципліни «Неурядові правозахисні організації» передбачено: 

- для денної форми навчання – залік; 

- для заочної форми навчання – залік. 
 

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 

 

Критерії оцінювання успішності навчання 

ЗАЛІК 

З
А

Л
ІК

 (
З

) 

Поточний контроль 

(ПК) 

ЗАЛІК Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Індивідуальна 

робота 

≤30 ≤15 ≤15 

≤60 ≤40 

Підсумкова оцінка у випадку складання заліку (П)=ПК+З≤100 
≤100 

 
Критерії оцінювання аудиторної роботи Здобувачів 

 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, передбачені 
планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття продемонстрована стабільна 
активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на 
глибокому знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

4 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані 
необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття навчальні 
завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття 
продемонстрована ініціативність. Відповіді на питання, розв’язання практичних завдань, 
висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно ґрунтується на 
знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

3 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та вміння мають 
поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та закріплення; 
навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані 
з помилками. 

2 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять 
істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; більшість 
навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні помилки, які 
потребують подальшого усунення. 

1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 
матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, 
що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє відповідними 
вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 
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Критерії переведення оцінок за 100-бальною шкалою у національну 

шкалу та шкалу ЄКТС: 

Оцінк

а в 

балах 

Оцінка за національною 

шкалою О ц і н к а  з а  ш к а л о ю  Є К Т С 

Залік 
Екзамен / 

диференційований 

залік О
ц

ін
к

а
 

Пояснення 

90–100 

за
р

а
х
о
в

а
н

о
 

Відмінно А 

«Відмінно» – теоретичний зміст курсу засвоєний у 

повному обсязі; сформовані необхідні практичні навички 
роботи із засвоєним матеріалом; всі навчальні завдання, 
передбачені програмою навчання, виконані в повному 
обсязі. 

 

83–89 

Добре 

B 

«Дуже добре» – теоретичний зміст курсу засвоєний у 

повному обсязі; в основному сформовані необхідні 
практичні навички роботи із засвоєним матеріалом; всі 

навчальні завдання, передбачені програмою навчання, 
виконані, якість виконання більшості з них оцінена 
кількістю балів, близькою до максимальної. 

 

75–82 C 

«Добре» – теоретичний зміст курсу засвоєний цілком; в 

основному сформовані практичні навички роботи із 
засвоєним матеріалом; всі навчальні завдання, передбачені 
програмою навчання, виконані, якість виконання жодного 
з них не оцінена мінімальною кількістю балів, деякі види 
завдань виконані з помилками. 
 

68–74 

Задовільно 

D 

«Задовільно» – теоретичний зміст курсу засвоєний не 

повністю, але прогалини не носять істотного характеру; 
в основному сформовані необхідні практичні навички 
роботи із засвоєним матеріалом; більшість передбачених 
програмою навчання навчальних завдань виконано, деякі 
з виконаних завдань містять помилки. 

 

60–67 E 

«Достатньо» – теоретичний зміст курсу засвоєний 
частково; не сформовані деякі практичні навички 
роботи; частина передбачених програмою навчання 
навчальних завдань не виконані або якість виконання 
деяких з них оцінено числом балів, близьким до 
мінімального. 
 

35–59 

Н
ез

а
р

а
х
о
в

а
н

о
 

Незадовільно 

FX 

«Умовно незадовільно» – теоретичний зміст курсу 
засвоєний частково; не сформовані необхідні практичні 
навички роботи; більшість навчальних завдань не 

виконано або якість їх виконання оцінено кількістю балів, 
близькою до мінімальної; при додатковій самостійній 
роботі над матеріалом курсу можливе підвищення якості 

виконання навчальних завдань (з можливістю повторного 

складання). 
 

1–34 F 

«Безумовно незадовільно» – теоретичний зміст курсу 
не засвоєний; не сформовані необхідні практичні 
навички роботи; всі виконані навчальні завдання містять 
грубі помилки або не виконані взагалі; додаткова 

самостійна робота над матеріалом курсу не призведе до 
значного підвищення якості виконання навчальних 
завдань. 
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Для навчальної дисципліни «Методи прийняття управлінських рішень» 

засобами діагностики знань (успішності навчання) виступають: 

В університеті, відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 

01.07.2014 № 1556-VII, з урахуванням «Положення про організацію освітнього 

процесу у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ», 

затвердженого наказом ДДУВС від 01.07.2019 № 73, педагогічний контроль 

розглядається як основна ланка, що забезпечує неперервність процесу виховання, 

освіти та професійної підготовки і має чотири пріоритетні функції: діагностичну, 

навчальну, організаційну та виховну. 

У розумінні постійної взаємодії науково-педагогічного працівника зі 

студентом, слухачем під час навчально-виховного процесу, педагогічний 

контроль являє собою систему перевірки результатів якості освіти та професійної 

підготовки й означає виявлення, вимір та оцінювання знань, умінь та навичок тих, 

хто навчається. Основним предметом оцінки результатів освіти є отримані 

результати навчання у вигляді умінь та навичок, а також результати виховання у 

вигляді сформованих світоглядних настанов та позицій, інтересів, мотивів і 

потреб особистості. 

Засоби діагностики визначають рівень досягнення запланованих навчальних 

результатів, повинні мати прозорі критерії оцінювання, забезпечувати 

об’єктивний поточний та підсумковий контролі. 

Під час контрольних педагогічних заходів застосовується система 

об'єктивної оцінки знань, навичок та умінь, зокрема, з використанням технічних 

засобів. Тестові завдання для проміжного і підсумкового контролю знань 

студентів є складовими навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін 

і входять до пакетів кваліфікаційних завдань з дисципліни. 

Для навчальної дисципліни «Методи прийняття управлінських рішень» 

засобами діагностики знань (успішності навчання) виступають:  

- семінарські заняття; 

- виконання індивідуальних завдань; 

- перевірка самостійної роботи; 

- залік. 

 

 

Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни 

(рекомендовані джерела інформації) 
 

Додаток 2 (оновлюється щорічно та/або в разі необхідності) 
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ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 
 

Лариса НАЛИВАЙКО 
___.___._______ 

 

 

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Методи прийняття управлінських рішень 

 
Освітній ступінь «магістр»                Спеціальність    292 Правоохоронна діяльність 

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 
Форма навчання  ДЕННА     Обсяг   3 кредитів ЄКТС (90 годин). 

 

Факультет(-и) Юридичний 

Курс 1  Групи  М-ПД-921, М-ПД-922 

 

 

№
 

те
м

и
 

зг
ід

н
о
 

з 

Р
П

Н
Д

 

Назва теми  

(згідно з РПНД) 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 
о
б

ся
г 

го
д

и
н

 

Аудиторна 

робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 

р
о
б

о
та

 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
за

н
я
тт

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Предмет навчальної дисципліни. 

Поняття управлінських рішень. 

Співвідношення поняття «управлінські 

рішення» з суміжними категоріями. 

4 4 2 2   

2 Класифікація управлінських рішень 10 4  2 2 6 

3 Планування та прогнозування як 

основа прийняття управлінських 

рішень 

6 6 2  4  
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№
 

те
м

и
 

зг
ід

н
о
 

з 

Р
П

Н
Д

 
Назва теми  

(згідно з РПНД) 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 
о
б

ся
г 

го
д

и
н

 

Аудиторна 

робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 

р
о
б

о
та

 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
за

н
я
тт

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Особливості прийняття групових 

управлінських рішень 

14 6 2 2 2 8 

5 Прийняття управлінських рішень в 

умовах ризику 

12 4   4 8 

6 Форми розробки і реалізації 

управлінських рішень.  

14 8 2 2 4 6 

7 Контроль реалізації управлінських 

рішень 

8 2   2 6 

8 Управлінські рішення та 

відповідальність 

8 2   2 6 

9 Прийняття управлінських рішень в 

умовах кризових ситуацій 

6 6 2 2 2  

10 Сучасні методи прийняття 

управлінських рішень та їх 

особливості 

8 2   2 6 

 Разом за семестр 90 44 10 10 24 46 

 Форма підсумкового контролю залік 

 

Розглянуто на засіданні кафедри загальноправових дисциплін 

26.06.2019, протокол №20 

 

 

Т.в.о. завідувача кафедри                                Ольга ЧЕПІК-ТРЕГУБЕНКО 
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ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 
 

Лариса НАЛИВАЙКО 
___.___._______ 

 

 

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Методи прийняття управлінських рішень 

 
Освітній ступінь: «магістер»                            Спеціальність: 262 Правоохоронна діяльність                                                              

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 
Форма навчання  ЗАОЧНА     Обсяг   3  кредитів ЄКТС (90 годин). 

 

Навчально-науковий інститут заочного навчання та підвищення кваліфікації   

Курс: 1   Групи: МЗ-ПД-921 

 

 

№
 

те
м

и
 

зг
ід

н
о
 

з 

Р
П

Н
Д

 

Назва теми  

(згідно з РПНД) 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 
о
б

ся
г 

го
д

и
н

 

Аудиторна робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 

р
о
б

о
та

 

В
сь

о
го

 

У
ст

ан
о
в
ч
і 

л
ек

ц
ії

 

П
ід

су
м

о
в
у
ю

ч
і 

л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
за

н
я
тт

я 

1 2 3 4 5  6 7 8 

1 Предмет навчальної дисципліни. 

Поняття управлінських рішень. 

Співвідношення поняття «управлінські 

рішення» з суміжними категоріями. 

2 2  2    

 Разом за семестр 2 2  2    

2 Класифікація управлінських рішень 12 4  2 2  8 
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№
 

те
м

и
 

зг
ід

н
о
 

з 

Р
П

Н
Д

 
Назва теми  

(згідно з РПНД) 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 
о
б

ся
г 

го
д

и
н

 

Аудиторна робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 

р
о
б

о
та

 

В
сь

о
го

 

У
ст

ан
о
в
ч
і 

л
ек

ц
ії

 

П
ід

су
м

о
в
у
ю

ч
і 

л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
за

н
я
тт

я 

1 2 3 4 5  6 7 8 

3 Планування та прогнозування як 

основа прийняття управлінських 

рішень 

12 4  2  2 8 

4 Особливості прийняття групових 

управлінських рішень 

8      8 

5 Прийняття управлінських рішень в 

умовах ризику 

8      8 

6 Форми розробки і реалізації 

управлінських рішень.  

10      10 

7 Контроль реалізації управлінських 

рішень 

8      8 

8 Управлінські рішення та 

відповідальність 

10      10 

9 Прийняття управлінських рішень в 

умовах кризових ситуацій 

8      8 

10 Сучасні методи прийняття 

управлінських рішень та їх 

особливості 

12     2 10 

 Разом за семестр 90 10  4 2 4 78 

 Разом за рік 90 12  6 2 4 78 

 Форма підсумкового контролю  залік 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри загальноправових дисциплін 

26.06.2019, протокол №20 

 

 

Т.в.о. завідувача кафедри                                Ольга ЧЕПІК-ТРЕГУБЕНКО 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Методи прийняття управлінських рішень 
 

 

Освітній ступінь «Магістр»      Спеціальність    292 Правоохоронна діяльність 

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Основні нормативні акти: 

 

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної 

Ради України. 1996. № 30. Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом України «Про 

відновлення дії окремих положень Конституції України» № 1401-VIII від 

02.06.2016, ВВР, 2016, № 28, (ст.532). 

2. Кодекс України з процедур банкрутства: закон України від 18.10.2018 

№2597-VIII// Відомості Верховної Ради України. 2019. № 19. (Ст.74). 

3. Кодекс законів про працю України: закон України від 10 грудня 1971 

року № 322-VІІІ // Відомості Верховної ради УРСР. 1971.,дод. до № 50. (Ст. 375). 

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 

1984 р. № 8073-Х // Відомості Верховної Ради УРСР. 1984. Додаток до № 51.  

Ст. 1122 (зі змінами та доповненнями). 

5. Кримінальний кодекс України (Редакція від 04 липня 2013 р.) / 

Відомості Верховної Ради України. 2001.  № 25-26. ( Ст. 131). 

 

Підручники: 

 

1. Бутко М. П., Бутко І. М., Мащенко В. П. та ін. Теорія прийняття 

рішень підручник. / За заг. ред. Бутка М. П.– К. : «Центр учбової літера- тури», 

2015. – 360 с. 

2. Гевко І.Б. Методи прийняття управлінських рішень: Підручник. – 

К.:КОНДОР, 2009. – 187 с 

3. Кулініч І. О. Психологія управління: підручник для вищої школи. - К.: 

Знання, 2011. - 415 с. 

4. Лукичева Л. І., Д. Н. Єгоричев, Ю. П. Анискина .. Управлінські 

рішення: підручник за фахом «Менеджмент організації» - 4-е вид., стер. - М.: 

Видавництво «Омега-Л». - 383 с.: Табл. - (Вища школа менеджменту)., 2009. 
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Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали: 

 

1.  Бакуменко В. Д. Державно-управлінські рішення : навч. посіб. / В. Д. 

Бакуменко. – К. : ВПЦ АМУ, 2012. – 344 с. 

2. Берегой Т. А. Державно-управлінські рішення : навч. посіб. / Т. 

А.Берегой. – 2-е вид. онов. та доп. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2012. – 184 с. 

3. Бондар, О. В. Ситуаційний менеджмент : навч. посіб / О. В. Бондар. – 

К. : Центр учб. літ-ри, 2012. – 388 c. 

4. Бутакова М.М. . Економічне прогнозування: методи і прийоми 

практичних розрахунків: навчальний посібник / М.М. Бутакова. - 2-е вид., Випр.. - 

М.: КНОРУС. - 168 с., 2010 

5. Василенко В. О. Теорія і практика розробки управлінських 

рішень:Навчальний посібник. –  К. : ЦУЛ, 2002. –  420 с. 

6. Давидович I. Є. Д 13 Контролінг: Навчальний посібник. — К.: Центр 

учбової літератури, 2008. — 552 с. 

7. Орбан-Лембрик, Лідія Ернестівна. Соціальна психологія : посібник / 

Л. Е. Орбан-Лембрик. - К. : Академвидав, 2003. - 446 с.: рис., табл. - (Серія 

"Альма-матер"). - Бібліогр.: с. 426-431. - ISBN 966-8226-12-7. 

8. Орлів М. С. Підготовка і прийняття управлінських рішень : навч.-

метод. матеріали / М. С. Орлів ; упоряд. Г. І. Бондаренко. – К. : НАДУ, 2013. – 40 

с. 

9. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. посібник, для студентів 

вищих навчальних закладів. — К.: «Кондор», 2003.  

10. Петруня Ю. Є., Говоруха В. Б., Літовченко Б. В. та ін. Прийняття 

управлінських рішень. Навч. посіб./ за ред. Ю. Є. Петруні. – 2-ге вид. – К.: Центр 

учбової літератури, 2011. – 216 с. 

11. Петров Е. Г., Новожилова М.В., Гребінник І.В. Методи і засоби 

прийняття рішень у соціально-економічних системах: Навчальний посібник. –  К.: 

Техніка, 2004. –  256 с. 

12. Притула М.М. Динамічні моделі та методи прийняття рішень у 

ринковій економіці : навч. пос. / М.М. Притула - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2007. - 

256 с. 

13. Рульєв, В. А. Менеджмент: навч. посіб. / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич. 

– К. : Центр учб. літ-ри, 2011. – 312 с. 

14. Смоленніков Д.О. Методи прийняття управлінських рішень : конспект 

лекцій Д.О. Смоленніков. Суми : СумДУ, 2008. 89 с 

15. Тарасюк Г. М., Шваб Л. І. Планування діяльності підприємства. Навч. 

Посіб. — К.: Каравела, 2003. — 432с 

16. ТелешунС.О.Політична аналітика в системі публічного управління 

[Текст] : навч. посіб. /авт. кол. : С. О. Телешун, С. В. Сьомін, О. Р. Титаренко [та 

ін.] ; за заг. ред. С. О. Телешуна. —К. : НАДУ, 2008. — 284 с 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9E%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD-%D0%9B%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%20%D0%9B$
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17. Шевченко Л.С. Менеджмент [Текст] : навч. посібник / Л. С. 

Шевченко, О. А. Гриценко, С. М, Макуха та ін. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. 

Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 2013. – 216 с 

18. Шморгун, Л. Г. Менеджмент організацій: навч. посіб. / Л. Г. 

Шморгун. – К. : Знання, 2010. – 452. 

 

Монографії та інші наукові видання: 

 

1. Дерлоу Дес. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття 

рішень: Пер. з англ. – К.:Всеувито; Наукова думка, 2001. – 242 с. 

2. Друкер, П. Менеджмент / П. Друкер, Дж. А. Ма- кьярелло. – М. : 

Диалектика Вильямс, 2011. – 704 с.  

3. Кігель В. Р. Методи і моделі підтримки прийняття рішень у ринковій 

економіці: Монографія. –  К.: ЦУЛ, 2003. –  202 с. 

4. Ковнаків В.М. Теорія і практика прийняття управлінських рішень. – 

К.: МАУП, 2000. – Т. 3, 5, 15 

5. Федонін О.С. Новітні тенденції розвитку управління підприємствами: 

монографія / [Федонін О.С., Швиданенко Г.О., Лаврененко В.В. та ін.]. – 

К.:КНЕУ, 2011. – 257, с. 

6. Хомяков В.І. Менеджмент підприємства. – 2-ге вид., перероб. і доп. – 

Київ: Кондор, 2005. – 434 с. 

7. Череп, А. В. Вибір ефективних управлінських рішень на 

підприємствах харчової промисловості [Текст] : монографія / Алла Василівна 

Череп, Надія Миколаївна Шмиголь. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – 408 с. 

8. Чугунов І. Я. Фінансово-економічне прогнозування і планування /І. Я. 

Чугунов, Т.Г. Затонацька, А. В. Ставицький. — К. : Поліграф-Консалтинг, 2007. 

— 312 с. 

 

Інші джерела: 

 

1. Амосов О. Мотиваційні аспекти прийняття та реалізації державно-

управлінських рішень / О. Амосов, А. Дєгтяр // Управління сучасним містом. - 

2002. - № 1 -3(5). - С. 28 - 33. 

2. Бабаєв В. Ю. Обґрунтування прийняття державно-управлінських 

рішень на основі прогнозування / В. Ю. Бабаєв // Актуальні проблеми державного 

управління. - 2011. - № 1. - С. 29-37.  

3. Балан О. С. Класифікація управлінських рішень при розробці та 

супроводі інвестиційного проекту промислового підприємства / О. С. Балан, О. А. 

Котляр // Економічний форум. - 2013. - № 3. - С. 111-118.  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%94%D0%B2%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669634:%D0%A5.%D1%84.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669634:%D0%A5.%D1%84.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100571


 21 

4. Александров Ю. В. Характеристика і класифікація управлінських 

рішень, що приймаються у системі ОВС України / Ю. В. Александров // Вісник 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Психологія. 

- 2013. - № 1046, вип. 51. - С. 135-141. 

5. Бікулов Д. Т. Застосування теорії ігор для прийняття рішень у 

місцевому самоврядуванні / Д. Т. Бікулов // Право та державне управління. - 2015. 

- № 1. - С. 116-120. 

6. Бурцева О. Є. Планування та прогнозування як основа прийняття 

управлінських рішень: зміст, класифікації та порівняння / О. Є. Бурцева, Ю. Є. 

Пефтієва // Бізнес Інформ. - 2016. - № 11. - С. 392-397. 

7. Бурбело Н.О. Аналіз і класифікація ризиків підприємницької 

діяльності / Н.О.Бурлебо //Економіка. Менеджмент. Бізнес №1(11)- 2015. –с.161-

168. 

8. Виноградова О. В. Проблеми регламентації контролю процесу 

прийняття управлінських рішень на підприємстві / О. В. Виноградова, О. А. 

Кондрашов // Проблеми економіки. - 2015. - № 4. - С. 195-201.  

9. Вітюк М. О. Прийняття управлінських рішень за умови 

невизначеності та ризику в АПК / М. О. Вітюк, Л. І. Бурдейна // Вісник Одеського 

національного університету. Серія : Економіка. - 2014. - Т. 19, Вип. 1(1). - С. 142-
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