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 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 
 
 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни:  
1. Менеджмент. 
2. Маркетинг у сфері послуг. 

 
 

2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 
 
 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
 
знати:  
- суть прийняття управлінських рішень; 
- зміст прийняття управлінських рішень;  
- процедури прийняття управлінських рішень; 
- формальні та неформальні методи прийняття рішень.; 
- математичні  моделі прийняття рішень.; 
- процедури контролю впровадження управлінських рішень 
- види відповідальності за впровадження управлінських рішень. 
 
вміти:  

-  розробляти вимоги до якості управлінських рішень;    
-  використовувати на практиці стандартні підходи до прийняття рішень; 
-  оцінювати фактори впливу на прийняття рішень;  
-  застосувати методи і моделі прийняття рішень для підвищення ефективності 

функціонування системи управління підприємством; 
-  використовувати системи інформаційного забезпечення процесу розробки та 

прийняття управлінських рішень;  
-  відстежувати та оцінювати процес реалізації управлінських рішень. 

 
 

 
 
 
3. Зміст робочої програми 

 
 

Модуль 1 Теоретичні засади розробки управлінських рішень 
 
 

Тема 1. Суть процесу прийняття та вимоги до якості управлінських рішень 
Тема 2. Підходи до прийняття рішень, структура процесу прийняття рішень 
Тема 3. Фатори та середовище впливу на прийняття рішень 
Тема 4. Моделювання управлінських процесів 
 



 
Модуль 2 Практика розробки управлінських рішень 

 
 

Тема 5. Моделі прийняття управлінських рішень 
Тема 6. Методи прийняття управлінських рішень 
Тема 7. Інформаційне забезпечення процесу розробки та прийняття управлінських 
рішень 
Тема 8. Реалізація управлінських рішень 
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