
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«МОДЕЛІ І МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В АНАЛІЗІ І АУДИТІ» 

 

ВПП 2.1.1.2. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Моделі і методи прийняття 
рішень в аналізі і аудиті» є теорія та методологія прийняття управлінських 

рішень. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Моделі і методи 

прийняття рішень в аналізі і аудиті» є формування у здобувачів вищої освіти 

системи знань з бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту для 

підготовки  проектів рішень за напрямами управлінської діяльності. 
1.2. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Моделі і 

методи прийняття рішень в аналізі і аудиті» є: вивчення основ теорії прийняття 

управлінських рішень та моделей і методів підготовки проектів рішень за 
напрямами управлінської діяльності. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у здобувачів вищої 

освіти мають бути сформовані наступні компетентності: 

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК02. Здатність до пошуку, аналізу, синтезу інформації, прийняття 

управлінських рішень та креативної професійної діяльності направленої на 

інноваційний розвиток підприємств. 
Спеціальні (фахові) компетентності (ФК): 

СК01. Здатність застосовувати знання про сучасні досягнення в галузі 

обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

СК02. Здатність аналізувати і систематизувати законодавчі, інструктивні 
та інші нормативні документи в галузі обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування. 

СК03. Здатність формувати і аналізувати фінансову, статистичну та 
податкову звітність. 

СК04. Здатність формувати стратегію і тактику операційної, фінансової та 

інвестиційної діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, фінансово-

кредитних установ та установ державного сектору. 
СК08. Здатність використовувати знання, уміння і навички в галузі 

обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

СК14. Здатність вибирати напрями наукових досліджень та формувати 

плани і етапи науково-дослідної роботи, виконувати інформаційний пошук, 
формувати задачі та вибирати методи теоретичних та експериментальних 

досліджень. 

Програмні результати навчання: 

ПР01. Демонструвати систематичне розуміння професійних знань у 

плануванні та прогнозуванні діяльності суб’єктів господарювання шляхом 

проведення розрахунку їх основних економічних показників на основі даних 

фінансової, статистичної та податкової звітності. 



ПР03. Ідентифікувати та інтерпретувати сучасні методи обробки 
облікової інформації та її систематизації, виділяти новизну, теоретичну і 

практичну значимість облікового дослідження, формувати конкретні напрямки 

впровадження результатів дослідження в практику фінансово-економічної 

діяльності. 
ПР04. Демонструвати знання із розробки критеріїв прийняття і реалізації 

управлінських рішень з використанням відповідних методів та принципів у 

сфері професійної діяльності. 
ПР05. Виконувати на високому професійному рівні конкретні обліково-

аналітичні операції, приймати оптимальні управлінські рішення з питань, що 

входять до його компетенції як у звичайних, так і в екстремальних умовах.  

ПР06. Проводити наукові дослідження з питань обліку та оподаткування 
індивідуально або в складі команди, що вимагає достатнього рівня знань 

методології, опрацювання наукових джерел, аналізу якісних та кількісних 

облікових даних, звітності. 
ПР07. Демонструвати знання нормативно-правової бази щодо обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування для організації процесів управління у 

сфері професійної діяльності. 

ПР10. Демонструвати знання та навички контролю за станом обліку і 
звітності, адміністрування податків та зборів, використовуючи прогресивні 

методи, прийоми та інструменти сфер професійної діяльності. 

ПР12. Демонструвати широкий спектр пізнавальних і інтелектуальних 
навичок з формування, поліпшення та впровадження інформаційного 

забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Тема 1. Сутність, принципи і вимоги до управлінських рішень. 

Сутність та функціональна наповненість управлінського рішення. Види 

управлінських рішень. Принципи управління як основа управлінських рішень. 

Вимоги, що висуваються до управлінських рішень. 
Тема 2. Системний аналіз управлінських проблем. Типи управлінських 

проблем і основні методи їх вирішення. Поняття системного аналізу та 

передумови його застосування при вирішенні управлінських проблем. Місце 

економічного аналізу у системі управлінських проблем. 
Тема 3. Методологічні основи підготовки проектів управлінських 

рішень. Методи та способи прийняття управлінських рішень. Моделювання 

при прийнятті управлінських рішень: поняття та підходи. Методологічне 

забезпечення розробки рішення. Методологічні основи оцінки ефективності 
рішень. 

Тема 4. Програмно-цільове управління та управлінські рішення. 

Розвиток програмно-цільового методу. Основні характеристики програми. 
Порядок розробки цільових комплексних програм. Етапи розробки та реалізації 

цільових комплексних програм. 

Тема 5. Аналіз варіантів і підготовка проектів управлінських рішень. 

Процес підготовки і прийняття рішень. Організація виконання рішень. Оцінка 



ефективності прийнятих рішень. Контроль виконання управлінського рішення. 
Тема 6. Моделі розв’язання проблем беззбитковості діяльності. 

Економічна модель беззбитковості діяльності. Бухгалтерська модель 

беззбитковості діяльності. Математична інтерпретація беззбитковості. 

Припущення при використанні аналізу беззбитковості. Напрями застосування 
аналізу беззбитковості. 

Тема 7. Методи ситуаційного аналізу в прийнятті управлінських 

рішень. Аналіз ситуації господарюючого суб’єкта. Оцінка реального стану. 
СВОТ-аналіз. Стратегічний вартісний аналіз. Оцінка конкурентної позиції та 

визначення стратегічних дій. 

Тема 8. Моделі управління матеріальними запасами. Джерела 

інформації для аналізу ефективного використання матеріальних ресурсів. 
Основні функціональні служби підприємства від яких залежить ефективність 

управління матеріальними ресурсами. Моделі аналізу ефективного 

використання матеріальних ресурсів. Моделювання матеріаломісткості. 
Тема 9. Моделі фінансового управління. Поняття фінансового 

управління, його методи та завдання. Фінансова модель підприємства. 

Математичне моделювання в управлінні фінансовою діяльністю підприємства. 

Стратегія управління фінансовою стійкістю. Удосконалення фінансового 
управління. 

Тема 10. Методи прийняття стратегічних управлінських рішень. 

Загальна характеристика стратегічних управлінських рішень. Методологія 
стратегічного аналізу. Прийняття стратегічних рішень в умовах визначеності. 

Прийняття стратегічних рішень в умовах обмеженої інформації та 

невизначеності. Особливості прийняття стратегічних рішень з допомогою 

імовірного підходу. Методи стратегічного аналізу середовища підприємства. 
Тема 11. Моделі і методи прийняття рішень у прогнозуванні розвитку 

підприємства. Якісні (експертні) методи прогнозування. Кількісні 

(статистичні) методи. 
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