
Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті 

 

Заплановані результати навчання: 

Мета вивчення навчальної дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти сис-

теми знань з бухгалтерського обліку,  економічного аналізу та аудиту для підготовки проєк-

тів рішень за напрямами управлінської діяльності. 

Основні завдання навчальної дисципліни: вивчення основ теорії прийняття управлін-

ських рішень та моделей і методів підготовки проєктів рішень за напрямами управлінської 

діяльності. 

Компетентності: 

Загальні:  

ЗК01. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

Фахові (спеціальні): 

СК01. Здатність формувати та використовувати облікову інформацію для прийняття 

ефективних управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством в цілях підви-

щення ефективності, результативності та соціальної відповідальності бізнесу.  

СК05. Здатність застосовувати методи і методики аналітичного забезпечення сучас-

них систем менеджменту з урахуванням стратегії розвитку підприємства в умовах невизна-

ченості, ризику та/або асиметричності інформації.  

СК07. Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та впроваджувати 

сучасні методи фінансового та управлінського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у від-

повідності зі стратегічними цілями підприємства.  

Програмні результати навчання: 

ПР06. Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управ-

лінні підприємством, надавати консультації управлінському персоналу суб’єкта господарю-

вання щодо облікової інформації.  

ПР10. Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані для форму-

вання релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень.  

ПР17. Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, менедж-

менту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, оподаткування.  

ПР20. Вміти проектувати, планувати і проводити пошукові і розвідувальні роботи, 

здійснювати їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення.  

Програма навчальної дисципліни: 

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

Тема 2. Системний аналіз управлінських проблем. 

Тема 3. Методологічні основи підготовки проєктів управлінських рішень. 

Тема 4. Програмно-цільове управління та управлінські рішення. 

Тема 5. Аналіз варіантів і підготовка проєктів управлінських рішень. 

Тема 6. Моделі розв’язання проблем беззбитковості діяльності. 

Тема 7. Методи ситуаційного аналізу в прийнятті управлінських рішень. 

Тема 8. Моделі управління матеріальними запасами. 

Тема 9. Моделі фінансового управління. 

Тема 10. Методи прийняття стратегічних управлінських рішень. 

Тема 11. Моделі і методи прийняття рішень у прогнозуванні розвитку підприємства. 

Трудомісткість: 

Загальна кількість годин 90 год 

Кількість кредитів 3 

Форма семестрового контролю екзамен 


