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Анотація: 

Мета курсу (інтегральна компетентність) – засвоєння системи теоретичних 

знань та формування вмінь і навичок щодо моделювання, розроблення, 

обґрунтування та реалізації управлінських рішень в аналізі та аудиті. 
 

Цілі курсу (програмні компетентності): 

- здатність формувати та використовувати облікову інформацію для 

прийняття ефективних управлінських рішень на всіх рівнях управління 

підприємством в цілях підвищення ефективності, результативності та 

соціальної відповідальності бізнесу 

- . здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

- здатність оцінювати  та забезпечувати якість виконаних робіт; 

- здатність застосовувати методи і методики аналітичного забезпечення 

сучасних систем менеджменту з урахуванням стратегії розвитку підприємства в 

умовах невизначеності, ризику та/або асиметричності інформації. 

 

Програмні результати навчання: 

- знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та 

функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях 

економічних систем 

- збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та не фінансові дані для 

формування релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень; 

- застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, аналізу, 

контролю та оподаткування та імплементувати їх у професійну діяльність та 

господарську практику; 

- готувати і обґрунтовувати висновки задля консультування власників, 

менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у 

сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування 

- комплексно аналізувати проблеми та перспективи розвитку 

бухгалтерського обліку в сучасних умовах,  

- застосовувати облікові методи в управлінні бізнесом та систематизувати 

останні нормативні та методичні зміни в обліковій системі. 

 

Короткий зміст курсу: 

Сутність принципи і вимоги до управлінських рішень. Системний аналіз 

управлінських проблем. Методологічні основи підготовки проектів 

управлінських рішень. Програмно-цільовий підхід до прийняття управлінських 

рішень. Аналіз варіантів і підготовка проектів управлінських рішень. Моделі та 



методи управління матеріальними запасами. Моделі фінансового управління. 

Ситуаційний аналіз при прийнятті управлінських рішень. Методи прийняття 

стратегічних управлінських рішень. Методи прийняття рішень у прогнозуванні 

розвитку підприємства.  

 


