
ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

 

Форма проведення                                      письмова 

Тривалість проведення                               1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів:                    40 балів 

Критерії оцінювання:                                  10 балів– за теоретичне питання, 

                                                                        20 балів – розв’язок задачі 

Перелік допоміжних матеріалів:             ЕНК з дисципліни 

  

Орієнтований перелік питань для підготовки: 

1. Закони управління, що впливають на прийняття управлінських рішень. 

2. Управлінське рішення в циклі управління. 

3. Основні вимоги до управлінських рішень. 

4. Блочна модель підготовки й прийняття рішення. 

5. Класифікація управлінських рішень і вимоги до них. 

6. Особистісні фактори, що впливають на процес прийняття управлінських 

рішень 

7. Особливості стилів прийняття управлінських рішень. 

8. Неформальні аспекти розробки рішень. 

9. Основні психологічні рекомендації щодо розв’язання проблеми прийняття 

управлінських рішень. 

10. Основні напрямки застосування ідей та принципів системного аналізу для 

вирішення управлінських проблем. 

11. Основні принципи застосування системного підходу до вирішення 

управлінських завдань. 

12. Евристичні методи в прийнятті управлінських рішень. 

13. Методи групової роботи і методи індивідуальної роботи. 

14. Аналітичні методи обґрунтування управлінських рішень в економічній сфері. 

15. Вибір варіантів рішення. Дії з підготовки варіантів рішення і розробка моделі 

аналітичної роботи. 

16. Критерії вибору варіантів рішень: критерій Лапласа, критерій середнього 

виграшу, критерій Ваальда, критерій Севіджа, критерій максімакс. 

17. Оцінка ефективності прийняття управлінського рішення. 

18. Визначення і сутність понять „модель” та „моделювання.” Сутність 

моделювання управлінських процесів. 

19. Теорія ігор: виникнення, напрями використання, переваги та недоліки. 

20. Модель теорії черг або модель оптимального обслуговування. 

21. Модель управління запасами. 

22. Моделі лінійного програмування. 

23. Групові методи прийняття рішень: властивості групи та негативні ефекти 

прийняття рішень у групі. 

24. Метод мозкового штурму (колективної генерації ідей) та його модифікації. 

25. Метод Дельфі: сутність, етапи, переваги та недоліки. 

26. Вимоги до прогнозних рішень. 

27. Типи моделей: фізична, аналогова, математична. Процес побудови моделі. 

http://elearning.kubg.edu.ua/mod/page/view.php?id=25201


28. Дерево рішень:  сутність методу та ситуації, в яких він застосовується. 

29. Методи і критерії прийняття стратегічних управлінських рішень. 

30. Методи стратегічного аналізу середовища підприємства. 

31. Стратегічні та операційні маркетингові управлінські проблеми. 

32. Обґрунтування стратегічних і тактичних маркетингових рішень. 

33. Математичні методи розробки рішень у логістичній діяльності. 

34. Критерії прийняття управлінських рішень щодо фінансових інвестицій. 

 

 

Усі типові задачі курсу, розглянуті під час практичних занять, 

виносяться на іспит 

 

 

 

Екзаменатор               Акіліна О. В. 

 

Завідувач кафедри      Ільїч Л. М. 

 

 


