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1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної
спеціальності: формування системи теоретичних знань і практичних навиків з
бухгалтерського обліку, економічного аналізу, контролю та аудиту для підготовки
управлінських рішень, вивчення моделей і методів підготовки проектів рішень за
напрямами управлінської діяльності.

2. Заплановані результати навчання (перелік знань та умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни):
знати:
 сутність, принципи, класифікацію, функції і вимоги до управлінських рішень;
 специфіку процесу системного аналізу управлінських проблем;
 основні методи та способи прийняття управлінських рішень
 прийоми моделювання при прийнятті управлінських рішень, нестандартні
підходи в прийнятті управлінських рішень;
 сутність програмно-цільового управління;
 зміст процесу підготовки і прийняття рішень;
 теоретичні основи аналізу беззбитковості;
 основи аналізу вигід і витрат;
 зміст методів прийняття рішень в умовах ризику;
 сутність моделей і методів аналізу інвестицій в основні засоби;
 характеристику методів та моделей аналізу фінансових інвестицій;
 особливості застосування ситуаційного аналізу при прийнятті управлінських
рішень;
 зміст моделей та методів управління матеріальними запасами;
 поняття фінансового управління, особливості його методів;
 особливості процесу прийняття стратегічних рішень;
 сутність методів прийняття рішень у прогнозуванні розвитку підприємств.

вміти:
 класифікувати управлінські рішення за основними ознаками, оцінювати
відповідність рішень встановленим вимогам;
 аналізувати управлінські проблеми;
 обґрунтовувати застосування основних методів прийняття управлінських
рішень;
 застосовувати прийоми моделювання при прийнятті управлінських рішень;
 аналізувати зміст цільових комплексних програм;
 обґрунтовувати процес підготовки і прийняття рішень;
 застосовувати практичні основи аналізу беззбитковості;
 виконувати аналіз вигід і витрат;
 виконувати якісний та кількісний аналіз ризику;
 аналізувати інвестиції в основні засоби та у фондові і грошові інструменти;
 користуватись методами ситуаційного аналізу при прийнятті управлінських
рішень;
 орієнтуватись у методах управління матеріальними запасами;
 визначати особливості фінансового управління та його методів;
 розробляти послідовність процесу прийняття стратегічних рішень;
 розрізняти відповідні методи і прийоми прогнозування розвитку підприємств.

3. Методи контролю: опитування та поточне тестування; розв’язання
ситуаційних завдань; кейс-практикуми; підсумкове тестування за змістовими
модулями; залік.

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти:
Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий модуль 1
у розрізі тем

Змістовий модуль 2
у розрізі тем

Змістовий модуль 3
у розрізі тем
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Разом за
30
модулем 1
в т.ч. за видами робіт:
10
 розв’язання
ситуаційних
задач
10
 кейспрактикуми
10
 підсумкове
тестування

Разом за модулем
2
в т.ч. за видами робіт:
 розв’язання
ситуаційних задач

40

 кейс-практикуми

10

 кейс-практикуми

10

 підсумкове
тестування

10

 підсумкове
тестування

10

20

Разом за модулем
30
3
в т.ч. за видами робіт:
10
 розв’язання
ситуаційних задач

5. Лектор: к.е.н., доцент Підвисоцька Людмила Ярославівна
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