
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Вченою радою ЗУІ 

Протокол № „3” від „27” жовтня 2020  р. 

Ф-ДК-С1 

Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ 

 

Ступінь вищої 

освіти 

 

Магістр 

 

Форма 

навчання 

Інституційна 

(денна, 

заочна, 

дистанційна) 

 

Навчальний 

рік/семестр 

2022/2023 

1/2 

Силабус  

 

Назва навчальної 

дисципліни 

Теорія прийняття управлінських рішень 

 

Кафедра 
Педагогіки та психології 

 

Освітня програма 
Управління закладом освіти 

Тип дисципліни, 

кількість кредитів та 

годин (лекції/ 

практичні/семінарські/ 

лабораторні 

заняття/самостійна 

робота) 

 

Тип дисципліни (обов’язкова чи вибіркова): Вибіркова 

Кількість кредитів: 4 кредити 

Лекції:16 годин 

Практичні (семінарські) заняття: 8 годин 

Лабораторні заняття: 
Самостійна робота: 98 годин. 

 

Викладач(і) 

відповідальний(і) за 

викладання 

навчальної 

дисципліни (імена, 

прізвища, наукові 

ступені і звання, 

адреса електронної 

пошти викладача/ів) 

Силадій Іван Михайлович – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та 

психології. 

іvan.siladiy@kmf.org.ua 

Пререквізити 

навчальної 

дисципліни 

Педагогіка, економіка, філософія, психологія, менеджмент. 

Анотація дисципліни, 

мета, завдання та 

очікувані програмні 

результати  

навчальної 

дисципліни, загальні 

та фахові 

компетентності, 

основна тематика 

дисципліни  

1. Мета навчальної дисципліни – формування у майбутніх магістрів знань та навичок з 

основ підготовки та обґрунтування управлінських рішень у сфері управління закладом 

освіти; формування вмінь використовувати отримані знання при вирішенні конкретних 

питань.  
2. Головним завданням курсу «Культура управління» є  дослідження теорії 

прийняття рішень є закони (закономірності) діяльності відповідальних осіб, які приймають 

рішення, їх організаційні форми, технології і методи, принципи управління і організація 

праці, сутність і зміст рішень.  
3. Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні володіти: 

Загальні та професійні ПРН: 

 Демонструвати навички виявлення проблеми та обґрунтування управлінських рішень.  

 Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для 

обґрунтування управлінських рішень.  

 Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних сферах 
діяльності організації.  

 Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації. 

Компетентності якими повинен володіти здобувач: 

Загальні компетентності  

 Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.  

 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

mailto:іvan.siladiy@kmf.org.ua
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 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

 

Професійні компетентності  

 Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу 

зовнішнього та внутрішнього середовища.  

 Здатність визначати перспективи розвитку організації.  

 Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними.  

 Здатність діяти соціально відповідально і свідомо.  

 Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при 

вирішенні професійних завдань.  

 Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та мотивувати персонал 

організації.  

 Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані 

рішення.  

 Розуміти принципи і норми права та використовувати їх у професійній діяльності. 

Теми занять. 

1. Загальні основи прийняття рішень.  

2. Функції теорії прийняття управлінських рішень та їх характеристика.  

3. Категорії прийняття управлінських рішень.  

4. Поняття управлінського рішення.  
5. Класифікацію управлінських рішень (за характером дії, за часом дії, за 

напрямом впливу, за способом прийняття, за широтою охоплення, за 

характером визначеності та ін.).  

6. Прийняття рішень різними школами управління (Американська, Німецька, 

Японська, Українська).  

7. Технологію прийняття управлінського рішення.  

8. Етапи прийняття управлінського рішення.  

9. Чинники, що впливають на якість прийняття управлінських рішень. сутність 

поняття «передбачення».  

10. Основи прогнозування та класифікація прогнозів.  

11. Методи прогнозування.  
12. Ділові ігри як метод обґрунтування рішень.  

13. Основні труднощі, поняття та цілі ефективності прийнятих рішень.  

14. Принципи оцінки ефективності рішення.  

15. Критерії оцінки ефективності управлінських рішень.  

16. Методи оцінки ефективності управлінських рішень.  

17. Фактори, що впливають на ефективність управлінського рішення.  

18. Інформація, її види та роль в менеджменті.  

19. Носії інформації. Інформаційний бізнес.  

20. Інформаційна продукція. Інформаційна послуга.  

21. Поняття та характеристика комунікацій.  

22. Історія розвиту та моделі комунікацій.  

23. Основні риси менеджерів проекту як осіб, що приймають рішення.  
24. Система ролей менеджера проекту.  

25. Діяльність менеджера і свобода дій.  

26. «Коридор свободи». Обмеження свободи вибору. Природа методів.  

27. Визначення методів діяльності.  

28. Структура методів діяльності.  

29. Класифікація методів діяльності персоналу управління.  

30. Характеристику процесу мотивації.  

31. Модель відносин взаємодії.  

32. Сучасні теорії мотивації працівників.  

33. Поняття та процес контролю. 

34. Види контролю.  
35. Контроль поведінки робітників в організації.  
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Семінарська(практична) робота  

1. Категорії прийняття управлінських рішень.  

2. Поняття управлінського рішення.  

3. Технологію прийняття управлінського рішення.  
4. Етапи прийняття управлінського рішення.  

5. Дайте визначення управлінської етики. 

6. Перерахуйте складові управлінської етики. 

7. Що означає поняття "імідж підприємства". 

8. Що означає поняття "імідж менеджера". 

9. Наведіть основні поняття про етикет у роботі менеджера. 

10. Етикет, якого дотримуються в листах.  

11. Методи прогнозування.  
12. Ділові ігри як метод обґрунтування рішень. 

13. Методи оцінки ефективності управлінських рішень.  

14. Фактори, що впливають на ефективність управлінського рішення.  
15. Модель відносин взаємодії.  

16. Види контролю.  

17. Контроль поведінки робітників в організації. 

Самостійна робота. 

1. Класифікацію управлінських рішень (за характером дії, за часом дії, за напрямом 

впливу, за способом прийняття, за широтою охоплення, за характером визначеності 

та ін.).  

2. Прийняття рішень різними школами управління (Американська, Німецька, 

Японська, Українська).  

3. Чинники, що впливають на якість прийняття управлінських рішень. сутність 

поняття «передбачення».  
4. Основи прогнозування та класифікація прогнозів.  

5. Принципи оцінки ефективності рішення.  

6. Критерії оцінки ефективності управлінських рішень.  

7. Етичні цінності й місія організації. 

8. Носії інформації. Інформаційний бізнес.  

9. Інформаційна продукція. Інформаційна послуга.  

10. Як діяти в ситуаціях морального вибору 

11. Стереотипи сприйняття дійсності. 

12. Система ролей менеджера проекту.  

13. Діяльність менеджера і свобода дій.  

14. «Коридор свободи». Обмеження свободи вибору.  

15. Характеристику процесу мотивації.  
16. Модель відносин взаємодії.  

17. Сучасні теорії мотивації працівників.  

18. Поняття та процес контролю. 

Критерії контролю та 

оцінювання 

результатів навчання 

Освітні досягнення магістрантів із дисципліни «Культура управління» оцінюються за 

кредитно-накопичувальною системою, в основу якої покладено принцип звітності, 

накопичувальної системи оцінювання рівня компетентності,  знань, умінь та навичок; 

розширення кількості підсумкових балів до 100. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

 

 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсового 

проекту 

(роботи), 

практики  

 

для заліку 

90-100 А відмінно    

 

зараховано 

82-89 В 
добре  

74-81 С 

https://pidru4niki.com/18600722/menedzhment/etichni_tsinnosti_misiya_organizatsiyi#783
https://pidru4niki.com/18660406/menedzhment/moralniy_klimat_organizatsiyi#973
https://pidru4niki.com/10610928/menedzhment/imidzh_pidpriyemstva_imidzh_menedzhera#53
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64-73 D 
задовільно  

 

60-63 Е  

35-59 FX 

Незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання  

не зараховано з можливістю повторного 

складання 

 

0-34 F 

Незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни  

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

 

До заліку (іспиту) допускаються студенти, які відвідували лекційні та семінарські заняття, 

опрацювали рекомендований мінімум навчальних завдань, прозвітували про самостійну 

роботу, виконали запропоновані реферативні роботи, і накопили 60 балів на протязі одного 

семестру. Важливою передумовою допуску до іспиту є відпрацювання пропущених 

лекційних занять. Контроль проводиться, як правило, шляхом письмового виконання 

індивідуальних завдань із подальшою перевіркою їх викладачем та оголошення оцінки. 

У процесі оцінювання навчальних досягнень магістрантів з курсу «Менеджмент освіти» 

застосовуються такі методи: 

- методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, дискурс; 
-методи письмового контролю: письмове тестування, контрольна робота, реферат, 

демонстрація; 

- методи самоконтролю: самооцінка, самоаналіз. 

Інша інформація про 

дисципліну (технічне 

та програмне 

забезпечення 

дисципліни тощо)  

Політика щодо академічної доброчесності. 

Види письмових робіт перевіряються на наявність плагіату і є такими, що виконані при 

наявності не менше 75% оригінальності авторського тексту. Списування під час виконання 

письмових робіт заборонено. Користуватися мобільними пристроями під час проведення 

різних видів контролю успішності, дозволяється лише з дозволу викладача. 

Положення про академічну доброчесність в ЗУІ. 

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти в ЗУІ. 

Методичне забезпечення 

- підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники, наукові періодичні 
видання; 

- лани-конспекти лекцій, семінарських та практичних занять;  

- індивідуальні семестрові завдання та методичні рекомендації для самостійної роботи 

слухачів; 

- мультимедійні презентації до навчальних занять; 

- навчальні відеофільми, відеофрагменти лекцій, практичних, виховних заходів у закладах 

освіти. 

Рекомендовані 

джерела (основна та 

допоміжна література), 

електронні 

інформаційні ресурси 

 

Основна:  
1. Теорія прийняття управлінських рішень. М. Негрей, К. Тужик. Центр навчальної 

літератури, 2018 – 272 с.  

2. Теорія прийняття рішень: підручник, М.П. Бутко, І.М. Бутко, В.П. Мащенко, М.І. 

Мурашко, Т.В. Пепа, Л.Д. Оліфіренко, Г.М. Самійленко. Центр навчальної літератури, 2018 
– 360 с.  

3. Характеристики Ґрід. Інструмент для прийняття рішень у будь-якому бізнесі. Мет 

Воткінсон, КМ-БУКС, 2019 – 368 с.  

4. Методи та моделі прийняття рішень у міжнародному бізнесі: підручник. Н.П. 

Литвиненко. Центр учбової літератури, 2020 – 336 с.  

 

Допоміжна:  
1. Розвиток лідерства / Л. Бізо, І. Ібрагімова, О. Кікоть, Т Федорів ; за заг ред. І. Ібрагімової. 

– Проект “Реформа управління персоналом на державній службі в Україні”, 2012. – 400с.  
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2. Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному управлінні : Навчальний посібник [у 2 

ч.] / В. Д. Бакуменко / Ч. 1. Теоретико-методологічні засади. – К.: ВПЦ АМУ, 2010. – 276с.  

3. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад.: Ю.П. Сурмін, В.Д. 

Бакуменко, А.М. Михненко та ін. ; за ред. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинського, Ю. П. 

Сурміна. – К.: НАДУ, 2010. – 820 с.  

4. Керівництво та лідерство в системі державної служби: навчальнометодичний посібник / 

Авт. : Ю. В. Ковбасюк, В. А. Гошовська, Л. А.Пашко – К. : НАДУ, 2011. – 147 с.  

5. Прийняття управлінських рішень: організаційно-психологічний аспект: навч. посіб. / М. 

М. Білинська, Ю. В Ковбасюк – К. : НАДУ, 2011. – 232 с.  

6. Аналіз державної політики та прийняття управлінських рішень: навч. посіб. / за заг. ред 

В. А. Гошовської. – К. : НАДУ, 2010. – 88 с.  

7. Мала Н.Т., Процик І.С. Мистецтво прийняття управлінського рішення // Науковий вісник 

НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.14. – С. 345–351.  

8. Рульєв В.А. Менеджмент: навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2011. – 312 с.  

9. Скібіцька Л.І. Організація праці менеджера: навч. посіб. – К.: Центр навчальної 
літератури, 2010. – 360 с.  

 

Електронні джерела інформації 


