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ТЕМА 2. Класифікація управлінських рішень 
Семінарське заняття № 1– 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. 

 

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 . 

 

Індивідуальні завдання до Теми 2:  

 

Скласти схеми: 

1. Стратегічні та тактичні управлінські рішення. 

2.  Системний та ситуаційний підходи до  прийняття управлінських 

рішень. 

 

 

ТЕМА 3. Планування та прогнозування як основа прийняття 

управлінських рішень 
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Практичне заняття №1 – 2 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 

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. 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 3:  

 

Теми рефератів: 

1. Поняття та види планування управлінських рішень. 

2. Принципи планування управлінських рішень. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 3:  

 

Скласти схеми: 

1. Види планування управлінських рішень. 

2. Кількісні та якісні методи прогнозування  

 

Вирішення практичних вправ: 
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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 10. Сучасні методи прийняття управлінських рішень та їх 

особливості 

Практичне заняття № 2 – 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. 

 

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 
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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. 

 

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. 
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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. 

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. 

 

 


