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ВСТУП 
Програма навчальної дисципліни “Моделі і методи прийняття рішень в обліку та 
оподаткуванні” складена відповідно до освітньо-професійної програми “Облік і 
оподаткування” підготовки бакалаврів спеціальності 071 Облік і оподаткування  
 
 

1. Опис навчальної дисципліни 
 

1.1. Предмет навчальної дисципліни  
Предметом навчальної дисципліни є моделі та методи в системах підтримки прийняття 

рішень в обліку та оподаткуванні.  
  
1.2. Мета навчальної дисципліни  
Метою навчальної дисципліни є засвоєння студентами фундаментальних теоретичних 

знань про розвиток і організацію методів та моделей прийняття рішень, формування 
практичних навичок їх використання в обліку та оподаткуванні.  

  
1.3. Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки магістра  

Навчальна дисципліна взаємопов’язана з такими дисциплінами як «Інформатика», 
«Математика для економістів», «Економетрика», «Бухгалтерський облік», «Інформаційні 
системи в обліку та оподаткуванні» , «Облік у бюджетних установах».  

  
1.4. Кількість кредитів – 3 
1.5. Загальна кількість годин – 90 
1.6. Характеристика навчальної дисципліни 

 
За вибором 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 
Рік підготовки 

3-й 3-й 
Семестр 

6-й 6-й 
Лекції 

30 год. 2 год. 
Практичні, семінарські заняття 

30 год. 2 год. 
Самостійна робота 

30 год. 86 год. 
У тому числі індивідуальне розрахункове завдання 

8 год. 8  
 
 

1.7. Заплановані результати навчання 
Вивчення дисципліни передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки 

бакалавра, за якого він повинен:  
 



а) знати:  
основні моделі прийняття рішень в обліку та оподаткуванні;   
основні методи прийняття рішень в обліку та оподаткуванні;   
 
б) вміти:  
проводити при обстеженні об’єкта управління збір та систематизацію даних про об’єкт та 
його діяльність;  
застосовувати відповідні методи до побудування моделей прийняття рішень в обліку та 
оподаткуванні 
 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 
 
Основними завданнями дисципліни є вивчення теоретичних основ використання методів та 
моделей прийняття рішень; набуття практичних навичок оволодіння методами пошуку 
найкращого або прийнятного способу дій для досягнення цілей, формулювання вимог до 
систем прийняття й виконання рішень підприємством.  

Модуль 1. Моделі і методи прийняття рішень в обліку та оподаткуванні. Теоретичні 
основи 
 
Тема 1. Сутність, принципи та вимоги прийняття рішень в обліку та оподаткуванні 
Принципи прийняття рішень. Сутність та функціональна наповненість рішення. Види рішень. 
Вимоги, що висуваються до процесу прийняття рішень. 
 
Тема 2. Системний аналіз проблем прийняття рішень 
Поняття системного аналізу та передумови його застосування при вирішенні проблем 
прийняття рішень. Процес системного аналізу проблем прийняття рішень. Особливості 
застосування системного аналізу при вирішенні проблем прийняття рішень (методичні 
прийоми і способи). 
 
Тема 3. Методологічні основи підготовки проектів рішень 
Теорія рішень. Багатоаспектність рішень. Методи та способи прийняття рішень. 
Моделювання при формуванні прийнятті рішень: поняття та підходи. Мистецтво прийняття 
рішень (нестандартні підходи) 
 
Тема 4. Програмно цільовий підхід до прийняття рішень. 
Зміст програмно-цільового управління. Поняття програми та її основні характеристики. 
Методика розробки комплексних програм. Життєвий цикл цільових комплексних програм. 
 
Тема 5. Аналіз варіантів і підготовка проектів рішень 
Процес підготовки і прийняття рішень (Загальні положення. Визначення цілей. Вибір 
стратегії. Оцінка варіантів рішень. Організація виконання рішень. Оцінка ефективності 
прийнятих рішень). Контроль виконання рішення.  Етика в прийнятті рішень. 
 

Модуль 2. Моделі і методи прийняття рішень в обліку та оподаткуванні. Приклади. 
 
Тема 6. Моделі маржинального аналізу і методи їх вирішення (облік і оподаткування) 
Теоретичні основи аналізу беззбиткового виробництва. Методика проведення аналізу 
беззбитковості. Напрями застосування аналізу беззбитковості. 
 



Тема 7. Моделі аналізу затрат і вигід (Облік і оподаткування) 
Приклади моделей аналізу затрат і вигід. Метод визначення коректних варіантів вибору. 
Вимірювання та оцінювання вигід і витрат. Інформаційний метод коригування та 
дисконтування. Оцінка змін у відносних цінах. Аналіз чутливості. Аналіз невизначеності і 
ризику.  
 
Тема 8. Моделі і методи прийняття рішень в інвестиційному аналізі 
Поняття та особливості обліку і оподаткування фінансових інвестицій. Основні форми 
фінансового інвестування. Модель формування політики обліку і оподаткування фінансових 
інвестицій. Основні критерії аналізу фінансових інвестицій. Методи аналізу фінансових 
інвестицій. 
 
Тема 9. Ситуаційний аналіз  в обліку і оподаткуванні при прийнятті рішень 
Моделі обліку ситуацій. Метод вартісного аналізу з урахуванням податків. 
 
Тема 10. Моделі і методи прийняття рішень в обліку та оподаткуванні матеріальних запасів 
Моделі і методи прийняття рішень в обліку матеріальних запасів 
Моделі і методи прийняття рішень обліку матеріальних запасів в умовах зміни системи 
оподаткування  
 
Тема 11. Моделі і методи прийняття рішень з фінансового управління 
Базові фінансові моделі бізнес-процесів. Сутність моделей податкової політики. Крива 
Лафера. Ситуаційний і оперативний аналіз у системі управління податковим навантаженням. 
 
Тема 12. Моделі і методи прийняття рішень з питань управління податковою інспекцією 
Формування моделі податкової інспекції. Механізм управління податковою інспекцією. 
Метод формування рішень з питань управління податковою інспекцією з застосуванням 
теорії ігор. Використання офісних програмних засобів при формуванні рішень з питань 
управління податковою інспекцією. 
 

3. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 
л п лаб. інд. с.р. л п лаб. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Модуль 1. Моделі і методи прийняття рішень в обліку та оподаткуванні. Теоретичні 
основи 
Тема 1. Сутність, 
принципи та вимоги 
прийняття рішень в 
обліку та 
оподаткуванні 6 2 4 

  

3 

      

Тема 2. Системний 
аналіз проблем 
прийняття рішень 6 2 4 

  

3 

      

Тема 3. Методологічні 6 2 4   3       



основи підготовки 
проектів рішень 
Тема 4. Програмно 
цільовий підхід до 
прийняття рішень. 6 2 4 

  

3 

      

Тема 5. Аналіз 
варіантів і підготовка 
проектів рішень 6 2 4 

  

3 

      

Разом за розділом 1 30 10 20   15       
Модуль 2. Моделі і методи прийняття рішень в обліку та оподаткуванні. 

Приклади. 
Тема 6. Моделі 
маржинального аналізу 
і методи їх вирішення  4 2 2 

  

2 

      

Тема 7. Моделі аналізу 
затрат і вигід 4 2 2 

  
2 

      

Тема 8. Моделі і 
методи прийняття 
рішень в 
інвестиційному аналізі 4 2 2 

  

2 

      

Тема 9. Ситуаційний 
аналіз  в обліку і 
оподаткуванні при 
прийнятті рішень 4 2 2 

  

2 

      

Тема 10. Моделі і 
методи прийняття 
рішень в обліку та 
оподаткуванні 
матеріальних запасів 4 2 2 

  

2 

      

Тема 11. Моделі і 
методи прийняття 
рішень з фінансового 
управління 4 2 2 

  

2 

      

Тема 12. Моделі і 
методи прийняття 
рішень з питань 
управління 
податковою 
інспекцією 6 2 4 

  

3 

      

Разом за розділом 2 30 14 16   15       
Розрахункова робота 10    10        
Усього годин 60 24 36  10 30       
 
 
 
 
  
 



 
4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Модуль 1. Моделі і методи прийняття рішень в обліку та оподаткуванні. 
1 Тема 1. Сутність, принципи та вимоги прийняття рішень в обліку 

та оподаткуванні 
4 

2 Тема 2. Системний аналіз проблем прийняття рішень 4 

3 Тема 3. Методологічні основи підготовки проектів рішень 4 

4 Тема 4. Програмно цільовий підхід до прийняття рішень. 4 

5 Тема 5. Аналіз варіантів і підготовка проектів рішень 4 

 Разом за розділом 1 20 
Модуль 2. Моделі і методи прийняття рішень в обліку та оподаткуванні. 

Приклади. 
6 Тема 6. Моделі маржинального аналізу і методи їх вирішення 2 

7 Тема 7. Моделі аналізу затрат і вигід 
 

2 

8 Тема 8. Моделі і методи прийняття рішень в інвестиційному 
аналізі 

2 

9 Тема 9. Ситуаційний аналіз  в обліку і оподаткуванні при 
прийнятті рішень 

2 

10 Тема 10. Моделі і методи прийняття рішень в обліку та 
оподаткуванні матеріальних запасів 

2 

11 Тема 11. Моделі і методи прийняття рішень з фінансового 
управління 

2 

12 Тема 12.  Моделі і методи прийняття рішень з питань управління 
податковою інспекцією 

4 

 Разом за розділом 2 16 
 
 
5. Завдання для самостійної роботи 
 

№ 
з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 
годин 

1 Сутність, принципи та вимоги прийняття рішень в обліку та 
оподаткуванні 

2 

2 Системний аналіз проблем прийняття рішень 2 
3 Методологічні основи підготовки проектів рішень 2 

4 Програмно цільовий підхід до прийняття рішень. 2 

5 Аналіз варіантів і підготовка проектів рішень 2 



6 Моделі маржинального аналізу і методи їх вирішення 2 

7 Моделі аналізу затрат і вигід 2 

8 Моделі і методи прийняття рішень в інвестиційному аналізі 2 

9 Ситуаційний аналіз  в обліку і оподаткуванні при прийнятті 
рішень 

2 

10 Моделі і методи прийняття рішень в обліку та оподаткуванні 
матеріальних запасів 

2 

11 Моделі і методи прийняття рішень з фінансового управління 2 

12 Моделі і методи прийняття рішень з питань управління 
податковою інспекцією 

8 

 Разом 30 

 
6. Розрахункова робота 
 

Розрахункова робота виконується згідно з «Методичними рекомендаціями до 
написання розрахункової роботи з навчальної дисципліни «Моделі і методи прийняття 
рішень в обліку та оподаткуванні». 

Студенти обирають напрям дослідження за власним бажанням, але відповідно до 
рекомендованої тематики. За погодженням із викладачем студент може підготувати 
індивідуальне завдання на іншу тему, аніж запропоновані. 

Тематика розрахункових завдань наступна: 
1. На умовних даних змоделювати управлінське рішення в детермінованих зв'язках 

за методом Беллмана (прийняти 8 стадій вирішення проблем) 
2. На умовних даних за формулою Уілсона розрахувати об'єм партії поставки 

матеріалів. Зробити висновки. 
3. На умовних даних обґрунтувати рішення в умовах невизначеності, яка оцінюється 

математичним очікуванням (2 дозакупівлі) 
4. За умовними даними розрахувати силу впливу операційного важеля на 

формування показників беззбитковості. 
5. На умовних даних розрахувати запас фінансової стійкості. 

6. На умовних даних обґрунтувати рішення на умовах гарантованого результату. 
7. Побудувати граф у детермінованих зв'язках і вирішити його. 

8. На умовних даних обґрунтувати поріг рентабельності. 
9. В умовах невизначеності, яка оцінюється математичним очікуванням, обґрунтувати 

управлінське рішення з використанням умовного графа. 
10. Визначити запас фінансової стійкості за даними фінансового звіту. 

11. На умовних даних розрахувати силу впливу операційного важеля на формування 
показників беззбитковості. 

12. На основі вивчення особливостей багатостадійного процесу прийняття рішень в 
умовах детермінованості розвитку системи накреслити граф з будь-якими змістовими 



числами і встановити оптимальний шлях відносно критерія мінімізації затрат та максимізації 
прибутку, вказавши стрілками на графі оптимальні шляхи вирішення завдання.. 

13. Проаналізувати модель багатостадійного процесу прийняття рішень у вигляді 
графа, який має назву "дерево рішень" і по суті описує, яким чином можна попадати із 
заданої множини початкових вершин графа. При цьому з кожного вершинного графа 
асоціюється деякий стан системи (S), в якому знаходиться об'єкт прийняття рішень, а дуги, 
які виходять з вершини, відповідають можливим переходам з одного стану системи в інші 
залежно від рішень, які приймаються. 

14. СП “Самсон” займається виробничою діяльністю і планує розмістити тимчасово 
вільні грошові кошти з метою максимізації доходу. Управлінський персонал запропонував 
наступні варіанти вкладення капіталу в нерухомість: 

1 варіант: капіталовкладення – 300 тис. грн., річний прибуток – 10 тис. грн.; 
2 варіант: капіталовкладення – 500 тис. грн., річний прибуток – 20 тис. грн. 
Визначити найвигідніший варіант розміщення коштів. 
 
15. Управлінський персонал ДП “Контур” запропонував два альтернативні варіанти 

розміщення грошових коштів на депозитному рахунку у комерційному банку в сумі 
10000 грн. на 4 роки: 

 І: 1-й рік – 2000 грн., 2-й – 2500 грн., 3-й – 2500, 4-й – 3000 грн. 
ІІ: 1-й рік – 5000 грн., 2-й – 2000 грн., 3-й – 1500, 4-й – 1500 грн. 
Визначити, який з варіантів має вищий ступінь ризику. 

 
16. На ТзОВ “Тіна” в результаті пожежі було втрачено виробничий цех, де знаходились 
матеріали, сировина, готова продукція на загальну суму 5000 тис. грн. Витрати на 
ліквідацію пожежі склали 500 тис. грн., на ремонт цеху –3000 тис. грн., на ремонт і 
придбання нового обладнання – 6500 тис. грн. 
Необхідно: 
Визначити загальну суму збитків, які понесло ТзОВ “Тіна”. 

 
17. У минулому році інвестор придбав 600 акцій фірми “ЛТД” на суму 12480 грн. Розмір 
одержаних за минулий рік дивідендів склав 749 грн. Поточна ціна акції – 22,5 грн.  
Необхідно: 
Визначити дохідність акцій. 

 
18. ВАТ “Техсвіт” займається ремонтом та монтажем машин і устаткування. За останні 
роки ВАТ “Техсвіт” мало наступні показники виконання робіт (табл. 1). 

Таблиця 1. Обсяги виконаних робіт за 2002-2006 рр. 
 

Роки 2002 2003 2004 2005 2006 
Обсяг виконаних 
ремонтів і монтажу 
(тис. грн.) 

151,3 174,8 220,6 190,9 205,7 

 
Необхідно: 
Побудувати прогноз обсягів послуг, які підприємство зможе надати у наступні п’ять років, 
якщо не планується змінювати обсяги залучених ресурсів. 
Для побудови прогнозу використати метод плинної середньої для екстраполяції ряду 
динаміки. 

 



19. ТзОВ “Затишок дому” займається виготовленням м’яких меблів. 
Два роки тому підприємством встановлено нову виробничу лінію, яка дозволила удвічі 
збільшити обсяги випуску продукції. 
Показники обсягів виробництва меблів за останні два роки були такими (табл. 2). 
Таблиця 2. Обсяги виробництва меблів за 2005-2006 рр. 
(шт.) 

Роки Місяці 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

2005 125 132 139 147 154 160 166 173 179 185 192 199 
2006 200 206 212 218 224 229 235 240 246 252 257 264 

 
Необхідно: 
Побудувати прогноз обсягів виробництва меблів на наступні три роки, якщо виробничі 
потужності та обсяги залучених ресурсів залишатимуться незмінними. 
Для побудови прогнозу провести аналіз зміни абсолютних приростів і темпів зростання 
обсягів виробництва. Екстраполювати показники 2005-2006 р. на наступні 3 роки, 
використовуючи розмір середнього абсолютного приросту або середнього темпу 
зростання. 

 
20. ВАТ “Техагро” займається виробництвом цукру-піску шляхом переробки цукру-сирцю 
бурякового у твердій формі. 
Три роки тому підприємством встановлено нову технологічну лінію для переробки цукру-
сирцю тростинного. Квартальні показники виробництва цукру-піску за останні три роки 
були такими (табл. 3). 
 
Таблиця 3. Обсяги виробництва цукру-піску за 2004-2006 рр. 

(тис. т) 

Роки Види виробництва 
цукру-сирцю 

Квартали 
І ІІ ІІІ IV 

2004 Буряковий 12327,0 10800,9 14237,4 15621,2 
Тростинний 1000,0 1020,5 1237,2 1396,7 

2005 Буряковий 13420,1 11470,2 15840,6 18436,5 
Тростинний 1402,8 1649,1 1200,6 620,8 

2006 Буряковий 16232,0 12839,9 15468,4 19420,5 
Тростинний 1200,7 1320,5 1400,4 1800,8 

 
Необхідно: 
Дослідити тенденцію зміни обсягів виробництва цукру-піску за видами виробництва. 
Побудувати проноз обсягів виробництва цукру-піску на ВАТ “Техагро” у 2007-2008 роках. 

 
21. ТзОВ “Світ меблів” займається виготовленням меблів та їх реалізацією на 

внутрішньому ринку. 
У 2007 році підприємство планує збільшити частку ринку на 10 % за рахунок охоплення 

ринків прилеглого регіону, де меблева продукція представлена зразками низької якості. 
Останні чотири роки обсяги виробництва меблів на ТзОВ “Світ меблів” були такими 

(табл. 4). 
Таблиця 4. Обсяги виробництва меблів за 2003-2006 рр. 

(тис. шт.) 



Меблі 
Роки 

2003 2004 2005 2006 
Столи 15,5 14,0 15,8 19,4 
Стільці 18,4 11,1 7,3 4,4 
Шафи 13,3 12,1 18,2 10,6 
Дивани-ліжка 1,8 1,8 7,7 8,7 

 
Необхідно: 
Виявити тенденцію зміни обсягів виробництва меблів за наведеними даними. 
Побудувати прогноз обсягів виробництва продукції на ТзОВ “Світ меблів” у 2007-2009 
роках з урахуванням збільшення частки ринку. 

 
22. ВАТ “Солодкі мрії” займається виготовленням і реалізацією шоколаду та інших 

продуктів з вмістом какао у брикетах, пластинах і плитках. 
Підприємство реалізує свою продукцію у власному регіоні (Житомирська область) та 
суміжних областях. 
Останні п’ять років характеризувались такими показниками продажу продукції (табл. 5). 
 
Таблиця 5. Показники продажу продукції за 2002-2006 рр. 

Область Показник Роки 
2002 2003 2004 2005 2006 

Житомирська Обсяг реалізації, 
т 4966,4 6456,8 7812,0 9452,5 10520,4 

Вінницька Обсяг реалізації, 
т 4221,4 5617,5 6405,8 8412,7 9468,3 

Хмельницька Обсяг реалізації, 
т 3799,3 4990,7 5892,6 7656,7 8710,6 

Рівненська Обсяг реалізації, 
т 3419,1 4540,9 5420,6 6890,4 8013,2 

Середньозважена ціна за 1 кг 
продукції, грн. 25,9 28,4 27,3 29,6 30,2 

 
Необхідно: 
Вивчити тенденції зміни цін на продукцію та обсяги продаж за областями, побудувати 
проноз продаж на 2007-2008 роки у розрізі областей, де реалізується продукція. 

 
23. Торгівельна фірма “Меркурій” займається продажем сільськогосподарської техніки, яку 
закуповує у Німеччині. При ввезенні в Україну техніка проходить митні процедури і 
зберігається на митному складі у м. Рівне. Філії фірми є у декількох містах України. 
Житомирська філія має свій склад, призначений для зберігання запчастин і комплектуючих 
для техніки, та планує орендувати склад для зберігання техніки за ціною 2500 грн. у місяць. 
Менеджери з продажу сільськогосподарської техніки активно реалізують товари у районах 
Житомирської області. 
Необхідно: 
Визначити шляхи зниження витрат зі зберігання сільськогосподарської техніки філіями 
підприємства. 

 



24. Вартість доставки однієї партії запасів у ТзОВ “Всесвіт” складає 30 грн., річна 
потреба в сировині – 2500 одиниць, ціна одиниці сировини 12 грн., витрати на зберігання – 
8 % від ціни придбання. 

Необхідно: 
Визначити оптимальний розмір замовлення; кількість замовлень, що повинні бути 

здійснені протягом року. 
 

25. Середній період обертання запасів сировини та матеріалів у ВАТ “Чумак” складає 
28 днів, незавершеного виробництва – 11 днів, готової продукції – 22 дні, дебіторської 
заборгованості – 23 дні, грошових активів – 6 днів, кредиторської заборгованості – 19 днів. 

Необхідно: 
Визначити тривалість операційного, виробничого та фінансового циклів. 

 
Розрахункове завдання оцінюється за критеріями: 
-  самостійності виконання; 
-  логічності та послідовності викладення матеріалу; 
-  деталізації плану; 
-  повноти та глибини розкриття теми, аналітичної частини; 
-  наявності ілюстрацій (таблиці, рисунки, схеми і т. д.); 
-  кількості використаних джерел; 
-  використання статистичної інформації, додаткових літературних джерел та 

ресурсів мережі Інтернет; 
-  відображення практичного досвіду; 
-  обґрунтованості висновків; 
-  наявності конкретних пропозицій і прогнозів з обов’язковим посиланням на 

використані літературні джерела; 
-  якості оформлення, презентації та захисту курсової роботи. 

 
7. Методи контролю 

Піч час викладання навчальної дисципліни «Моделі і методи прийняття рішень в 
обліку та оподаткуванні» використовуються інформаційно-ілюстративний та проблемні 
методи навчання із застосуванням: 

- лекцій; 
- комп’ютерних презентацій; 
- розв’язування  тестів; 
- виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань. 

 
8. Схема нарахування балів 
 
Для заліку 
 

Поточне тестування, розрахункова робота 
Модуль 1 Модуль 2 Розрахункова Разом Залік Сума 



Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 робота, 
передбачена 
навчальним 
планом 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 10 60 40 100 
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