
1. Назва модуля: Оптимізація управлінських рішень 
2. Код модуля: МУБ_8_ ВВ1.2.04_3 
3. Тип модуля: вибірковий 
4. Семестр: 2 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); 

аудиторні години – 30 (лекції – 14 год., практичні – 16 год.) 
6. Лектор: Кузьменко Ольга Андріївна 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: історію та перспективи розвитку теорії прийняття рішень в 

міжнародних відносинах, інформаційно-аналітичних систем та мереж; основні 
поняття і термінологію, що використовуються в міжнародній інформаційно-
аналітичній діяльності; концептуально-теоретичні основи методів та моделей 
прийняття рішень; види та типи практичних задач, що вирішуються за допомогою 
методів теорії прийняття рішень; особливості практичного використання сучасних 
методів та моделей прийняття рішень в міжнародних відносинах; особливості 
використання експертних оцінок при розв’язанні; можливості використання методу 
мережевого аналізу при прийнятті політичних рішень. 

вміти: приймати ефективні рішення в різних галузях міжнародної 
інформаційно-аналітичної діяльності; формалізувати практичні задачі відповідно 
до методів теорії прийняття рішень; формулювати варіанти вибору (альтернатив) 
для забезпечення прийняття ефективного та адекватного рішення; формувати 
критеріальну системи досліджуваної ситуації відповідно до мети і завдань 
дослідження; вироблення оптимального рішення або множини ефективних рішень 
за допомогою методів теорії прийняття рішень. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
пререквізити: економікс 
кореквізити: стратегічний менеджмент 
10. Зміст модуля: 
Маркетингові рішення. Керівництво та лідерство на підприємствах. 

Відповідальність та етика в менеджменті. Моделі і методи прийняття 
маркетингових рішень. Управління конфліктами. Підходи та методи оптимізації 
маркетингових рішень. 

11. Рекомендована література:  
1. Липчук В.В., Дудяк А.П., Бугіль С.Я. Маркетинг: основи теорії та 

практики. Навчальний посібник. / За загальною редакцією В.В. Липучка. – Львів: 
«Новий Світ – 2000»; «Магнолія плюс». –2003.–288 с. 

2. Маркетинг: підручник / А. О. Старостіна, Н. П. Гончарова, 
Є. В. Крикавський; за ред. А. О. Старостіної. – К.: Знання, 2009. – 1070 с.  

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття 
13. Методи і критерії оцінювання:  

• Поточний контроль (80%) – усне опитування, тестування, індивідуальне 
навчально-дослідне завдання  

• Підсумковий контроль (20 %) – залік (теоретичні питання, задачі, тестові 
завдання) 
14. Мова навчання: українська. 


