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Дисципліна «Методи і моделі управлінського обліку» відіграє важливу роль у 

забезпеченні наукових інтересів аспірантів, в частині набуття знань і навичок з методики і 

організації управлінського обліку в процесі прийняття ефективних управлінських рішень 

суб’єктами господарювання, які діють в конкурентному середовищі. 

Як вибіркова дисципліна, вона дозволяє аспірантам у відповідь на їхні наукові інтереси, 

отримати необхідні знання та вміння в частині принципів, методів, форм, прийомів 

прогнозування управлінських рішень, які виникають при реалізації завдань управлінського 

обліку.  

 «Методи і моделі управлінського обліку» як навчальна дисципліна інтегрує велику 

кількість базових понять та прийомів з дисциплін таких, як: «Бухгалтерський облік», 

«Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Аналіз господарської діяльності». 

Метою вивчення дисципліни є –  формування у аспірантів 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. 

 Завдання (навчальні цілі) дисципліни полягає у формуванні в аспірантів цілісної системи 

знань щодо методології управлінського обліку та прогнозування звітності. У результаті вивчення 

дисципліни студенти повинні засвоїти елементи дослідницької діяльності, принципи організації, 

методику й технології ведення управлінського обліку та складання прогнозної управлінської 

звітності, навчитися проводити авторські дослідження, зокрема, в частині збору інформації, 

теоретичних посилок та робочих гіпотез, вибору методики та методів проведення  аналізу 

управлінської звітності з метою прийняття подальших релевантних управлінських рішень. 

Предметом дисципліни є вивчення теоретичних аспектів останніх розробок з методики 

і організації різних складових управлінського обліку. 

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. 

 

 

  

  



 
 

 


