
 

1. Код: ________________ 

2. Назва: Управлінські рішення.(вказати повну назву); 

3. Тип:  вибірковий; 

4. Рівень вищої освіти: бакалаврський 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна:  4 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна  8   (вказати номер семестру); 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3 (зазначити цифрами); 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: старший виклдач Стасюк 

Б.Б. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

розробляти та адаптовувати технологію прийняття управлінського рішення в залежності від 

управлінської проблеми; визначати, які методи доцільніше застосовувати в конкретній ситуації 

підрозділу, фірми; адаптовувати, розвивати базові методи прийняття управлінських рішень у 

відповідності з наявними ресурсами; розробляти комбінації взаємодоповнюючих методів для 

досягнення цілей підприємства; практично управляти процесом прийняття рішень з застосуванням 

вивчених методів; а також працювати з фінансовою звітністю підприємств, статистичними, 

електронними джерелами з соціально-економічної проблематики та менеджменту; володіти 

методикою розрахунків основних показників та використання методологічних інструментів з 

метою розробки ефективних управлінських рішень, які  позитивно впливають на стан 

підприємства (організації). 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична 

підготовка, контрольні заходи…; 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:«Менеджмент», 

«Управління витратами», «Облік і аудит», «Аналіз діяльності підприємства» та дисципліни, що 

безпосередньо формують компетенції фахівця відповідної спеціальності.  

12. Зміст курсу: (перелік тем) 

Поняття та структура теорії управлінських рішень. Методологія та методи прийняття 

управлінських рішень. Технологія і моделі процессу розробки управлінськи хрішень. Організація 

управлінських рішень. Сутність колективних методів прийняття управлінських рішень. Розробка 

управлінських рішень з врахуванням ризиків. Ефективність розробки управлінських рішень. 

13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 

1. Бутинець Ф.Ф. Методиприйняттяуправлінськихрішень в бухгалтерськомуобліку. 

Навчальнийпосібник. - Житомир: ЦУЛ, 2009. -386с.  

2. В. О. Василенко Теоря і практика управлінськихрішень: Навчальнийпосібник. – Київ: Центр 

навчальноїлітератури, 2005. – 420 с. 

3. Глівенко С.В., Соколов О.М., Теліженко О.М. Економічнепрогнозування: 

Навчальнийпосібник. – 3-тє вид. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2004. – 207 с. 

4. Донець Л.І. Економічніризики та методиїхвимірювання: Навчальнийпосібник. – Київ: Центр 

навчальноїлітератури, 2009. – 312 с. 

5. Колпаков В.М. Методы управления: Учеб. Пособие. – 2-е изд. – К.: МАУП, 2011. – 368с. 

6. Юкаева В.С. Управленческие  решения: Учеб. Пособие. –  М.: ИД «Дашков и К»,2009.-292 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

12год.лекцій, 12год. практичних занять, 84 год. самостійної роботи. Разом – 108год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні 

завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою.    

Підсумковий контроль: залік в кінці 8 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 

        

Завідувач кафедри менеджменту                    д.т.н., професор   Кожушко Л.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Code: ________________ 

2. Title:  Managerial Decisions; 

3. Type: selective; 

4. Higher education level:Bachelor's degree; 

5.Year of study, when the discipline is offered: 4; 

6. Semester when the discipline is studied:8; 

7. Number of established ECTS credits: 2; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Senior teacher Stasiuk B. 

B. 

9. Resultsofstudies:afterthestudyofdiscipline a studentmustbecapable: 

- to develop and адаптовувати technology of decision-making depending on an administrative problem; 

-to determine, what methods more expedient to apply in the concrete situation of subdivision, firm; 

- understand the essence, object and subject of management and other concepts and categories of 

management; 

-to develop combinations of  methodsfor the achievement of aims of enterprise; 

- practically to manage the process of making decision withthe use of the studied methods. 

10. Formsoforganizingclasses: lectureclasses,independent work,practical training,control measures. 

11.Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
12.Course contents:(перелік тем)Concept and structure of theory of acceptance of administrative 

decisions.Typology of administrative decisions.Technology and models of development of administrative 

decisions process.Organization of administrative decisions.Essence of collective methods of acceptance 

of administrative decisions.Quantitative methods of acceptance of administrative decisions.Efficiency of 

development of administrative decisions. 

13. Recommended educational editions:  

1.Butynets F. F. Methods of managerial decision-making in accounting. Textbook. - Kiev: CELJE, 

2003. -386с. 

2.In. A. VasilenkoTeory and practice of managerial decisions: textbook. – Kyiv: Center of educational 

literature, 2005. – 420 p.  

3.Glivenko, S. V., Sokolov M. A., M. Telizhenko About Economic forecasting: a tutorial. – 3rd ed. – 

Sumy: VTD "University book", 2004. 207.  

4.Donets L. I. the Economic risks and methods of their measurement: a Training manual. – Kyiv: 

Center of educational literature, 2006. 312.  

5.Kolpakov, V. M. Methods of management: Textbook. Allowance. – 2nd ed. – K.: MAUP, 2003. – 

368с. 

 

1.Бутинець Ф.Ф. Методи прийняття управлінських рішень в бухгалтерському обліку. 

Навчальний посібник. - Житомир: ЦУЛ, 2003. -386с.  

2.В. О. Василенко Теоря і практика управлінських рішень: Навчальний посібник. – Київ: Центр 

навчальної літератури, 2005. – 420 с. 

3.Глівенко С.В., Соколов О.М., Теліженко О.М. Економічне прогнозування: Навчальний 

посібник. – 3-тє вид. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2004. – 207 с. 

4.Донець Л.І. Економічні ризики та методи їх вимірювання: Навчальний посібник. – Київ: 

Центр навчальної літератури, 2006. – 312 с. 

5.Колпаков В.М. Методыуправления: Учеб. Пособие. – 2-е изд. – К.: МАУП, 2003. – 368с. 

Planned types of educational activities and teaching methods:12  ahour lectures, 12ahourpractical 

classes, 48a hourindependent work. Total– 72a hour.  

Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementation of business 

and role games, case studies, individual and group research tasks, use of multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 

The evaluation is carried out on a 100-point scale.     Final control: completion at the end of the 

semester.   Current control (100 points): testing, poll 

.16. Languageofteaching:Urainian. 

 

Head of management department                      L.Kozhushko, Doctor of Technical sciences, professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


