
 

І СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни 
Розробка та прийняття управлінських 

рішень 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу 

Навчально-науковий інститут фінансів, 

економіки та менеджменту імені Олега 

Балацького. Кафедра управління. 

Розробник(и) 

Мирошниченко Юлія Олександрівна, 

доцент, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри управління 

Рівень вищої освіти 

Другий рівень вищої освіти. НРК – 8 рівень, 

QF-LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – другий 

цикл. 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 
2 або 3 семестр 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 5 

кредитів ЄКТС, 150 годин, з яких 32 годин 

становить контактна робота з викладачем 

(16 години лекцій, 16 години практичних 

занять), 118 години становить самостійна 

робота, атестація 

Мова(и) викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Вибіркова навчальна дисципліна для 

освітньої програми  «Адміністративний 

менеджмент» 

Передумови для вивчення 

дисципліни 

Вивчення дисциплін: «Адміністративне 

управління» 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни «Розробка та прийняття управлінських 

рішень» є формування загальнокультурних, соціальних, комунікативних, наукових 

та професійних компетентностей студентів у сфері адміністративного управління. 

Студенти отримають систематизовані знання та практичні навички необхідні для 

розробки та прийняття управлінських рішень на різних рівнях ієрархічних 

управлінських структур. 



4. Зміст навчальної дисципліни 

Програма курсу складається з 8 тем, які передбачають ознайомлення 

студентів з соціально-економічними відносинами, що виникають у 

адміністративній системі при розробці та прийняття управлінських рішень.  

Теоретичним підґрунтям курсу «Розробка та прийняття управлінських 

рішень» є загальна теорія прийняття управлінських рішень, законодавчі та 

нормативні акти України, матеріали міжнародних та національних громадських 

організацій. 

Тема 1. Елементи теорії прийняття рішення. 

Роль та сутність прийняття управлінських рішень. Структура процесу прийняття 

управлінського рішення. Вимоги до управлінських рішень. Типологія 

управлінських рішень. Реальні процедури прийняття управлінських рішень. 

Математичні моделі завдання прийняття рішення для індивідуальної і групової 

ОПР. Умови і чинники якості управлінських рішень. Закономірність циклічності в 

управлінні. 

Тема 2. Особливості розробки та прийняття рішень залежно від типу 

організаційної системи. 

Основні підходи до аналізу прийняття рішень. Етапи прийняття раціональних 

рішень. Поняття альтернативи та критеріїв прийняття управлінських рішень. 

Специфіка адміністративно-управлінських рішень. Внутрішньо-організаційні 

адміністративні рішення. Публічні рішення. 

Тема 3. Особливості розробки та прийняття внутрішньо-організаційних 

адміністративних рішень. 

Поняття внутрішньо-організаційних адміністративних рішень. Класифікація 

внутрішньо-організаційних адміністративних рішень. Етапи прийняття. Форми 

розробки та форми реалізації рішень. 

Тема 4. Особливості розробки та прийняття публічних рішень. 

Поняття публічних рішень. Етапи прийняття. Імпульси для розробки. Моделі 

ініціювання публічного порядку денного. Публічне обговорення. 

Тема 5. Умови та методи розробки, прийняття та оптимізації 

адміністративних рішень. 

Прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності. Вибір при 

невизначеності. Поняття і класифікація методів розробки та прийняття рішень. 

Методи, застосовувані на етапі діагностики проблеми і формулювання критеріїв і 

обмежень. Методи ситуаційного аналізу. Методи моделювання. Методи, 

застосовувані на етапі визначення альтернатив. Методи, застосовувані на етапі 

оцінки альтернатив. Методи, застосовувані на етапі вибору, реалізації рішення і 

оцінки результату. 

Тема 6. Колективні методи та форми вироблення рішень. 

Властивості групи та негативні ефекти прийняття рішень у групі. Методи Дельфи. 

Японська (кільцева) система прийняття рішень. Методи дискусії, аналогій, 

морфологічний метод та синектика. Метод «635» та метод модерацій. Метод 

«мозкового штурму» та його модифікації. Процедури виявлення узгодженого 

колективного рішення. Коефіцієнт конкордації. 

Тема 7. Виникнення конфліктів та методи їх розв’язання при прийнятті 

адміністративних рішень. 

Види конфліктів при прийнятті адміністративних рішень. Позитивні та негативні 

наслідки конфліктів залежно від функціональної спрямованості. Моделі поведінки 



учасників конфлікту. 

Тема 8. Соціально-психологічні аспекти прийняття та реалізації 

адміністративних рішень. 

Використання влади та впливу в процесі прийняття та реалізації управлінських 

рішень. Стилі прийняття управлінських рішень. Управління змінами при 

прийнятті та реалізації адміністративних рішень.  

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

зможе: 

РН 1 

Знати теоретичні та прикладні засади публічної політики, фінансів, 

основ та технологій прийняття управлінських рішень, управління 

ресурсами. 

РН 2 
Уміти критично осмислювати проблеми та розв’язувати складні 

завдання у сфері публічного управління та адміністрування. 

РН 3 
Уміти приймати адміністративно-управлінські рішення та публічні 

рішення. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

ПРН 1 

Знати теоретичні та прикладні засади публічної політики, фінансів, 

основ та технологій прийняття управлінських рішень, управління 

ресурсами. 

ПРН 6 
Використовувати методологію та інструментарій управління: 

інноваціями, ризиками, проектами, змінами, якістю. 

ПРН 8 
Уміти попереджати та нейтралізувати виклики і загрози 

національним інтересам України. 

ПРН 9 

Уміти застосовувати сучасні моделі управління та адміністрування, 

а також міжнародний досвід при проектуванні та реорганізації 

управлінських та загально-організаційних структур. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є лекції (Л), практичні 

заняття (ПЗ) та самостійне вивчення (СРС): 

 

Тема 1.  

Л 1. Елементи теорії прийняття рішення. 

Роль та сутність прийняття управлінських рішень. Структура процесу прийняття 

управлінського рішення. Вимоги до управлінських рішень. Типологія 

управлінських рішень. Реальні процедури прийняття управлінських рішень. 

Математичні моделі завдання прийняття рішення для індивідуальної і групової 



ОПР. Умови і чинники якості управлінських рішень.  

CPC 1. Закономірність циклічності в управлінні. Аналіз зовнішнього середовища 

та його вплив на реалізацію альтернатив. Підвищення якості та ефективності 

управлінських рішень. 

ПЗ 1. Вибір альтернативи при прийнятті адміністративних рішень (з 

використанням Microsoft Excel). 

Тема 2.   

Л 2.  Особливості розробки та прийняття рішень залежно від типу 

організаційної системи. 

Основні підходи до аналізу прийняття рішень. Етапи прийняття раціональних 

рішень. Поняття альтернативи та критеріїв прийняття управлінських рішень. 

Специфіка адміністративно-управлінських рішень. Внутрішньо-організаційні 

адміністративні рішення. Публічні рішення. 

СРС 2. Особливості прийняття управлінських  рішень: мислення, спільноти, 

знання ментальності. 

П2. Оптимізація прийняття адміністративного рішення (з використанням Microsoft 

Excel). 

Тема 3.  

Л 3. Особливості розробки та прийняття внутрішньо-організаційних 

адміністративних рішень. 

Поняття внутрішньо-організаційних адміністративних рішень. Класифікація 

внутрішньо-організаційних адміністративних рішень. Етапи прийняття. Форми 

розробки та форми реалізації рішень. 

СРС 3. Способи фіксації управлінських рішень.  

ПЗ 3. Прийняття адміністративних рішень в умовах ризику (з використанням 

Microsoft Excel). 

Тема 4.  

Л 4. Особливості розробки та прийняття публічних рішень. 

Поняття публічних рішень. Етапи прийняття. Імпульси для розробки. Моделі 

ініціювання публічного порядку денного. Публічне обговорення. 

СРС 4. Взаємозв’язок форм розробки і реалізації адміністративних управлінських 

рішень. 

ПЗ 4. Методи розробки, прийняття та оптимізації управлінських рішень (з 

використанням Microsoft Excel). Тестування з теоретичного матеріалу Л1-Л4. 

Тема 5.  

Л 5. Умови та методи розробки, прийняття та оптимізації адміністративних 

рішень. 

Прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності. Вибір при 

невизначеності. Поняття і класифікація методів розробки та прийняття рішень. 

Методи, застосовувані на етапі діагностики проблеми і формулювання критеріїв і 

обмежень. Методи ситуаційного аналізу. Методи моделювання. Методи, 

застосовувані на етапі визначення альтернатив. Методи, застосовувані на етапі 

оцінки альтернатив. Методи, застосовувані на етапі вибору, реалізації рішення і 

оцінки результату. 

СРС 5. Типи проблем прийняття рішень. Передумови та етапи автоматизації 

процесу прийняття рішень. Класифікація інформаційних систем прийняття рішень.  

ПЗ 5. Виконання кейс завдань з використанням різних методів розробки та 

прийняття адміністративних рішень. Сумилятивні ділова гра. 



Тема 6. 

Л 6. Колективні методи та форми вироблення рішень. 

Властивості групи та негативні ефекти прийняття рішень у групі. Методи Дельфи. 

Японська (кільцева) система прийняття рішень. Методи дискусії, аналогій, 

морфологічний метод та синектика. Метод «мозкового штурму» та його 

модифікації. Процедури виявлення узгодженого колективного рішення. 

Коефіцієнт конкордації. 

СРС 6. Метод «635» та метод модерацій. 

ПЗ 6. Колективні методи та форми вироблення рішень. Узгодження рішень (з 

використанням Microsoft Excel). Ділова гра з використанням мозкового штурму. 

Тема 7. 

Л 7. Виникнення конфліктів та методи їх розв’язання при прийнятті 

адміністративних рішень. 

Види конфліктів при прийнятті адміністративних рішень. Позитивні та негативні 

наслідки конфліктів залежно від функціональної спрямованості. Моделі поведінки 

учасників конфлікту. 

СРС 7. Методи погашення особистих конфліктів. 

ПЗ 7.  Тренінг з управління конфліктами (робота в міні-групах). Інтерактивна 

дискусія. 

Тема 8. 

Л 8. Соціально-психологічні аспекти прийняття та реалізації адміністративних 

рішень. 

Використання влади та впливу в процесі прийняття та реалізації управлінських 

рішень. Управління змінами при прийнятті та реалізації адміністративних рішень. 

Управлінські рішення та сталий розвиток. 

СРС 8. Стилі прийняття управлінських рішень.  

ПЗ 8. Управлінські рішення в системі забезпечення сталого розвитку (робота в 

міні-групах). Інтерактивна дискусія. Тестування з теоретичного матеріалу Л5-Л8. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до практичних занять з використанням опорного мультимедіа-

конспекту. 

НД 2. Презентація індивідуальної та групової самопідготовки до практичних 

занять, робота в Microsoft Excel. 

НД 3. Написання поточних контролів та контролів підсумкового сумативного 

оцінювання. 

8. Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. Інтерактивні лекції, лекції-обговорення, використання електронних засобів 

навчання (мультимедійне обладнання, власні мобільні засоби); 

МН2. Практичні заняття (інтерактивні дискусії, індивідуальна та групова форма 

роботи, використання електронних засобів навчання, тестування через 

GoSoapBox: Student Response System); 

МН3. Практико-орієнтоване навчання (запрошення практиків та експертів зі 

стратегічного управління у публічній сфері). 



 

Лекції надають студентам можливість акумулювати та використовувати свої 

знання та розуміння базових принципів розробки та прийняття управлінських 

рішень на різних рівнях ієрархічних управлінських структур (РН 2, РН 3). 

Практичні заняття та дискусії дозволяють формувати навички із розробки 

публічної політики, фінансів, основ та технологій прийняття управлінських 

рішень, управління ресурсами (РН 1). Крім того, практичні завдання дозволять 

студентам оволодіти методологією та методами прийняття адміністративно-

управлінських рішень та публічних рішень (РН 3). 

 Самостійна робота студента передбачає інтеграцію різних видів індивідуальної 

та колективної навчальної діяльності, яка здійснюється як під час аудиторних, 

поза аудиторних занять без участі викладача так і під його керівництвом. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Критерієм успішного проходження здобувачем вищої освіти оцінювання є 

досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим 

результатом навчання навчальної дисципліни. Мінімальний пороговий рівень 

оцінки визначається за допомогою якісних критеріїв та трансформується в 

мінімальну позитивну оцінку використовуваної числової шкали. Під час 

проведення контрольних заходів використовується 100-бальна шкала оцінювання 

з можливістю переведення в інші: 

Шкала 

оцінюва

ння 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

A 

Відмінне виконання лише 

з незначною кількістю 

помилок 

5 (відмінно) 90 ≤ RD ≤ 100 

B 
Вище середнього рівня з 

кількома помилками 
4 (добре) 82≤ RD < 89 

C 

Загалом правильна робота 

з певною кількістю 

помилок 

 74≤ RD < 81 

D 
Непогано, але зі значною 

кількістю недоліків 
3 (задовільно) 64≤ RD < 73 

E 
Виконання задовольняє 

мінімальні критерії 
 60≤ RD < 63 

FX 
Можливе повторне 

складання 
2 (незадовільно) 35≤ RD < 59 

F 

Необхідний повторний 

курс з навчальної 

дисципліни 

 RD < 34 

 



9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі оцінки систематичності та 

активності роботи студента на лекційних та практичних заняттях (М1), виконання 

індивідуальних та групових дослідницьких завдань, виконання завдань в Microsoft 

Excel (М2), письмових опитувань (тестування – ПЗ 4, ПЗ 8) (М3), оцінки 

виконання підсумкового контролю (М4).  

9.3 Методи сумативного оцінювання 

Оцінка студента формується таким чином: 

СО1 : систематичність і активність роботи на лекційних та практичних заняттях – 

max 8 б. (лекції) + max 8 б. (практичні заняття). СО1 max (16 б.) 

СО2 : тематичні тестування (ПЗ 4, ПЗ 8) – max 8 б.; 

СО3 : виконання дослідницьких завдань у міні-групах, робота в Microsoft Excel 

(ПЗ 1- ПЗ8) – max 36 б.; 

СО4 : виконання  підсумкового контролю – 40 б. 

 

Форма підсумкового контролю – ПМК. 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 
Навчальний процес потребує використання 

мультимедіа (ЗН 1)  

10.2 Інформаційне та 

навчально- методичне 

забезпечення 

Основна література. 

Адміністративний менеджмент для магістрів 

[Текст] : підручник / Ред.: О.М. Теліженко, 

С.В. Глівенко. – Суми : Університет. кн., 

2016. – 871 с.  

Катренко, А. В. Прийняття рішень: теорія та 

практика [Текст] : підручник / А. В. Катренко, 

В. В. Пасічник ; за ред. В.В. Пасічника. – 

Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 447 с. 

 

Допоміжна література: 

Менеджмент для бакалаврів [Текст] : 

підручник: у 2-х т. Т.2 / За ред. О.Ф. 

Балацького, О.М. Теліженка. – Суми : 

Університетська книга, 2009. – 592 с.  

Ус, С. А. Моделі й методи прийняття рішень 

[Текст] : навч. посіб. / С. А. Ус, Л. С. 

Коряшкіна. – Дніпропетровськ : Нац. гірничий 

ун-т, 2014. – 300 с. 

Теорія прийняття рішень [Текст] : підручник / 

За заг. ред. М.П. Бутка. – К. : ЦУЛ, 2015. – 360 

с. 

Верес, О. М. Технології підтримки процесів 



прийняття рішень [Текст] : підручник / О. М. 

Верес, А. В. Катренко, В. В. Пасічник ; за ред. 

В.В. Пасічника. – Львів : Новий Світ-2000, 

2018. – 568 с. 

Жуковська, О. А. Математичні моделі 

прийняття колективних рішень [Текст] : 

монографія / О. А. Жуковська, Л. С. 

Файнзільберг. – К. : Освіта Укр., 2018. – 160 с. 

 



 

ІІ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Т е м а  
Загальний 

обсяг,  

годин 

Лекції,  

годин 

Практичні,  

годин 

Лаборато

рні, 

годин 

Самостійне 

опрацювання 

матеріалу 

(СРС),  

годин 

Індивід. 

завдання,  

годин  

(із обсягу 

СРС)  

Тема 1. Елементи теорії 

прийняття рішення. 
18 2 2  14  

Тема 2. Особливості 

розробки та прийняття 

рішень залежно від типу 

організаційної системи. 

18 2 2  14  

Тема 3. Особливості 

розробки та прийняття 

внутрішньо-

організаційних 

адміністративних 

рішень. 

18 2 2  14  

Тема 4. Особливості 

розробки та прийняття 

публічних рішень. 

18 2 2  14  

Тема 5. Умови та методи 

розробки, прийняття та 

оптимізації 

адміністративних 

рішень. 

18 2 2  14  

Тема 6. Колективні 

методи та форми 

вироблення рішень. 

20 2 2  16  

Тема 7. Виникнення 

конфліктів та методи їх 

розв’язання при 

прийнятті 

адміністративних 

рішень. 

20 2 2  16  

Тема 8. Соціально-

психологічні аспекти 

прийняття та реалізації 

адміністративних 

рішень. 

20 2 2  16  

Всього з навчальної 

дисципліни за денною 

формою навчання 

150 16 16 - 118 - 

 



 

Додаток 1  

Узгодження результатів навчання з методами викладання, навчання та 

оцінювання 

Програмні 

компетент-

ності /  

результати 

навчання 

Результат 

навчання 

за 

дисципліно

ю 

Види 

навчаль-

них занять  

Види 

навчаль-

ної 

діяльності 

Методи, 

технології 

викладання 

і навчання 

Засоби 

навчання 

Методи та  

критерії  

оцінюванн

я  

ПРН 1 РН1. Л, ПЗ 
НД 1 

НД 2 

МН1 

МН2 
ЗН 1 

М1 

М2 

М3 

ПРН 6 РН2. Л, ПЗ 

НД 1 

НД 2 

НД 3 

МН1 

МН2 
ЗН 1 

М1 

М2 

М3 

ПРН 8 РН2. Л, ПЗ 
НД 1 

НД 2 

МН1 

МН2 
ЗН 1 

М1 

М2 

М3 

ПРН 9 РН3. Л, ПЗ 
НД 1 

НД 2 

МН1 

МН2 

МН3 

ЗН 1 

М1 

М2 

М3 

 

 


