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 «Методи і моделі управлінського обліку» 

 

 

 1. Метою опанування дисципліни: формування у здобувачів теоретичних знань 

та практичних навичок з методики і організації управлінського обліку в процесі прийняття 

ефективних управлінських рішень суб’єктами господарювання які діють в конкурентному 

середовищі. 

 2. Перелік компетенцій, яких набуває здобувач після опанування дисципліни: 

Загальні компетентності 

Ключові інструментальні компетентності 
 Здатність до аналізу і синтезу теоретичних питань зі управлінського обліку. 

 Здатність до організації і планування  управлінського обліку господарюючих 

суб»єктів 

 Загальний рівень знання зі управлінського обліку і контролінгу. 

 Засвоєння основ управлінських знань з професії менеджера-управлінця. 

 Усне і письмове спілкування рідною мовою з фахових питань. 

 Знання другої мови для підвищення компетентності спілкуванням з іноземними 

фахівцями 

 Новітні управлінські  комп’ютерні технології для менеджерів різних рівнів 

 Навики управління  обліково-аналітичною інформацією (уміння знаходити та 

аналізувати інформацію з різних джерел). 

 Розв’язання проблем управлінського обліку. 

 Прийняття управлінських  рішень на основі аналізу релевантної інформації . 

Ключові міжособистісні компетентності 

 Здатність до критики та самокритики в процесі індивідуально- 

 консультаційної роботи. 

 Взаємодія (робота в команді) для  роботи в малих творчих групах. 

 Міжособистісні навики та уміння працювати в команді на практичних і 

семінарських заняттях. 

 Здатність працювати в міждисциплінарній команді при проведені тренінгу. 

 Здатність спілкуватися з експертами з інших галузей при проведені  

 тренінгу. 

 Позитивне ставлення до несхожості та інших культур на лекціях і  

 практичних занятях. 

 Здатність працювати в міжнародному середовищі при проведені  

студентських конференцій. 

 Етичні зобов’язання при роботі в малих творчих групах. 

Ключові системні компетентності 
 Здатність застосовувати знання  зі управлінського обліку на практиці. 

 Дослідницькі навики і уміння з оргнаізації управлінського обліку. 

 Здатність до навчання на лекціях і практичних заняттях. 

 Здатність пристосовуватись до нових ситуацій при роботі в малих творчих  

 групах. 



 Здатність породжувати нові ідеї на семінарах-дискусіях і конференціях  

 (креативність). 

 Лідерські якості при роботі в малих творчих групах. 

 Розуміння культури та звичаїв інших країн. 

 Здатність працювати самостійно при виконані  завдань СРС. 

 Планування і управління проектами з організації управлінського обліку. 

 Ініціативність та дух підприємництва на практичних заняттях. 

 Турбота про якість виконання індивідуальних завдань. 

 Бажання досягти успіху в опануванні теорії і практики управлінського обліку. 

Глобальні компетентності 

 Знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку в галузі 

статегічного управлінського обліку. 

 Вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу з проблем 

управлінського обліку. 

 Критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми 

управлінського обліку на інноваційній основі. 

 Бути обізнаним та ставитись з повагою до культурного різноманіття різних народів 

світу. 

 Здобувачі повинні вміти: застосовувати, аналізувати і оцінювати результати 

отримані з використанням інструментів управління витратами і управлінського обліку; 

застосовувати різноманітні види кошторисних систем і аналізувати виробничі і ринкові 

відхилення; застосовувати методи трансфертного ціноутворення, аналізувати і оцінювати 

результати компанії від застосування методів трансфертного ціноутворення; 

застосовувати, аналізувати і оцінювати результати діяльності підрозділів; розуміти і 

застосовувати аналіз «витрати - обсяг продукції - прибуток» для декількох видів продукції 

і в умовах невизначеності; застосовувати аналіз релевантних витрат для прийняття 

управлінських рішень; застосовувати обґрунтовані інвестиційні рішення з використанням 

методів оцінки капітальних вкладень. 

 Здобувачі повинні знати: інструменти управління витратами і управлінського 

обліку; застосовування різноманітних видів кошторисних систем і методів трансфертного 

ціноутворення, аналіз і оцінку результатів компанії від застосування методів 

трансфертного ціноутворення;, аналіз і оцінку результатів діяльності підрозділів; аналіз 

«витрати - обсяг продукції - прибуток» для декількох видів продукції і в умовах 

невизначеності; відмінності між релевантними і нерелевантними витратами для прийняття 

управлінських рішень. 

3. Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії:  

Вивчення даної науки дозволить фахівцям приймати управлінські рішення характеру на 

різних стадіях розвитку бізнесу, врахував вплав факторів внутрішнього та зовнішнього 

середовища. Набуті знання дозволять прогнозувати діяльність суб’єктів господарювання, 

формувати думки про необхідність зміни існуючої стратегії управління, змінювати 

стратегічні зони господарювання, підвищувати конкурентоспроможність, виявляти сильні 

та слабкі ланки господарювання та формувати перспективні напрями розвитку 

господарюючих суб’єктів. 

4. Зміст дисципліни 

Тема 1. Управлінський облік в системі комплексного менеджменту суб’єктів 

господарювання.  

Тема 2. Методи оцінки витрат в управлінському обліку.  

Тема 3. Моделі управління витратами господарюючих суб’єктів.  

Тема 4. Планування господарської діяльності та складання кошторисів. 



Тема 5. Аналіз відхилень. Гнучкий кошторис.  

Тема 6. Трансфертне ціноутворення.  

Тема 7. Фінансові показники діяльності підрозділів господарюючих суб’єктів.  

Тема 8. Аналіз «витрати обсяг продукції-прибуток» (СVР). Умови  

невизначеності.  

Тема 9. Вимірювання релевантних доходів та витрат для прийняття рішень.  

Тема 10. Аналіз інвестиційних рішень.  

Тема 11. Лінійне програмування для цілей управлінського обліку.  

Тема 12. Використання результатів управлінського обліку для прийняття 

ефективних управлінських рішень.  

 5. Викладацький склад: Шигун Марія Михайлівна – д.е.н., професор, професор 

кафедри обліку підприємницької діяльності. 
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