
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Теорія прийняття рішень 

Статус дисципліни – вільного вибору здобувача. 

Викладач: Касич А.О., завідувач кафедри менеджменту та публічного адміністрування. 

Рекомендовано  –  третій (освітньо-науковий)  рівень вищої освіти. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі (пререквізити та кореквізити): 
менеджмент і лідерство, глобальний стратегічний менеджмент. 
 

1. Анотація курсу: 

Обсяг модуля: загальна кількість годин – 120 з них лекції – 10 год., практичні – 20 год., 

самостійна робота –90 год.; кількість кредитів ЄКТС – 4. 

Мета курсу – оволодіння компетентностями розробки та прийняття управлінських рішень; 

вибору та визначення умов, факторів та методів прийняття раціональних рішень; засвоєння 

методології визначення ефективності рішень, що приймаються; розуміння та застосування 

принципів процесу прийняття рішень; регулювання механізму прийняття управлінських 

рішень. 

Результати навчання дисципліни:  
знати: ключові поняття, категорії та принципи ухвалення управлінських рішень; значення та 

етапи формування процесу ухвалення рішень; 

вміти: формувати рішення ситуаційних завдань прикладного характеру; застосовувати 

економіко-математичний інструментарій прийняття управлінських рішень; обирати, 

приймати і реалізовувати оптимальні управлінські рішення; працювати з науковою 

літературою;  

здатен продемонструвати: навички розробки стратегії для глобальних корпорацій, проведення 

стратегічного аналізу діяльності компаній в умовах міжнародної конкуренції; вміння 

толерантно вести себе під час дискусії; використовувати набуті знання в реальному житті; 

володіти: володіти теоретичним матеріалом; навиками вироблення управлінських рішень на 

засадах системного та ситуаційного підходів, що сприятиме мінімізації ризиків прийняття 

управлінських рішень; навичками врахування в практичній діяльності чинників 

макроекономічного рівня; 

самостійно вирішувати: як абстрактні так і конкретні, реальні проблемні ситуації 

господарської діяльності підприємств та організацій.  

Зміст дисципліни: Тема 1 Теоретичні основи прийняття управлінських рішень. Тема 2 

Результативність управлінських рішень, оцінка їх ефективності. Економічне обґрунтування 

рішень. Тема 3. Характеристика методів, моделей та інструментарію прийняття 

управлінських рішень. Загальна характеристика неформальних методів прийняття 

управлінських рішень. Тема 4. Топологічні методи в технології розробки управлінських 

рішень. Тема 5. Загальна характеристика математичних методів та моделей в економіці. 

Фінансові методи прийняття управлінських рішень. Управлінські рішення в галузі 

інвестування капіталу. Тема 6. Економетричні моделі, їх суть та значення для розробки та 

прийняття управлінських рішень. Тема 7. Методи дослідження динаміки економічних 

процесів як підґрунтя для прийняття управлінських рішень. 

Види навчальних занять: лекція, практичне, консультація. 

Форми підсумкового контролю: екзамен. 

Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, перелік питань, 

комплекти тестових завдань для підсумкового контролю. 

Мова навчання: українська. 
 

2. Оцінювання:  

Розподіл балів, які отримують здобувачі 

Поточне оцінювання та самостійна робота МК 

(тестовий) 
Екзамен Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

10 10 10 10 10 10 10 20 10 100 
 

 
 



Розподіл балів з дисципліни 

Види оцінювання Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Усього 

Виступ на практичному занятті  2 2 2 2 2 2 3 15 

Виконання і захист 

індивідуальних робіт 
3 3 3 3 3 3 2 20 

Презентації 5 5 5 5 5 5 5 35 

Поточний контроль 10 10 20 

Екзамен  10 10 

Всього з дисципліни 100 
 

Критерії оцінювання екзамену: 

Розподіл 10 балів, які відводяться на екзамен: теоретичне питання – 2 бали, тестові 

питання – 3 бали, задача – 5 балів. 
 

Відповідність шкал оцінок якості засвоєння навчального матеріалу 
Оцінка за 

національною 
шкалою для 

екзамену, КП, КР 
/заліку/ 

Оцінка 
в балах 

Оцінка 
за 

шкалою 
ECTS 

Пояснення 

Відмінно/ 
зараховано 

90-100 А 
Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною кількістю 
помилок) 

Добре/ 
зараховано 

82-89 В 
Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома помилками) 

74-81 С 
Добре 

(в загальному вірне виконання 
з певною кількістю суттєвих помилок) 

Задовільно/ 
зараховано 

64-73 D 
Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю недоліків) 

60-63 Е 
Достатньо 

(виконання відповідає мінімальним критеріям) 

Незадовільно/ 
незараховано 

35-59 FX 
Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 

0-34 F 
Незадовільно 

(з обов’язковим повторним вивченням дисципліни) 
 

3. Політика курсу:  

обов’язкове дотримання академічної доброчесності здобувачами, а саме: 

- самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, передбачених робочою 

програмою даної навчальної дисципліни; 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

3.1 Для отримання позитивної оцінки з дисципліни необхідно отримати мінімальну кількість 

балів за кожну практичну роботу і модульний контроль. 

3.2 В разі несвоєчасного виконання робіт відбувається зниження оцінки. 

3.3 Перенесення терміну здачі робіт/перездача: 

- з поважних причин (лікарняний, академічна мобільність); 

- без поважних причин оцінюється зі зниженим балом. 

3.4 При виявленні плагіату робота потребує суттєвого доопрацювання.  

3.5 Пропущенні заняття потребують відпрацювання. 


