
УПРАВЛІНСЬКИЙ ЕКАУНТИНГ  
 

Мета курсу – вивчення теоретичних засад управлінських облікових та 
інформаційних систем, питань їх практичної організації в структурі ефективного 
управління підприємством; підготовка фахівців, здатних з високим рівнем кваліфікації: 
виконувати роботи з трансформації фінансових звітів за вимогами Міжнародних 
стандартів фінансової звітності (МСФЗ), аналізу їх складових, здійснювати 
консолідацію фінансових звітів підприємств, обліковувати виробничо-комерційні, 
експортно-імпортні, фінансові та інвестиційні операції, приймати участь у проведенні 
аудиту економічної діяльності..  

Дисципліна «Управлінський екаутинг» в структурно-логічній схемі базується на 
набутих знаннях з наступних ОК: «Правові засади адміністративної діяльності», 
«Стратегічний менеджмент», «Методологія наукових досліджень та системне 
мислення», «Інноваційний менеджмент», «Інформаційно-аналітичне забезпечення 
управлінських процесів», вона інтегрується з вивченням дисциплін: «Міжнародні та 
національні професійні стандарти у сфері адміністративного управління», «Публічне 
адміністрування». Вивчення дисципліни формує засади для подальшого опанування 
студентом дисциплін: «Техніка адміністративної роботи», «Ділове адміністрування». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність розробляти інноваційні рішення в області управління 
інформацією і знаннями, адміністративними процесами, організацією системи 
управлінського обліку; здатність до проведення реформ на основі застосування 
сучасних концепцій в сфері управління; здатність оцінювати адміністративну 
діяльність організації та виробляти рішення щодо підвищення її ефективності; уміння 
працювати у колективі та команді; здатність формувати альтернативні стратегічні 
напрями розвитку організації; здатність організовувати процес управління організацію 
(підрозділом); здатність розробляти раціональні форми організації управління; 
здатність на підставі аналізу інформації з різних джерел генерувати ідеї, визначати 
орієнтири і приймати рішення відповідного рівня управління; уміння розбивати 
інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та організаційну структуру, 
бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, різницю між фактами і наслідками, 
оцінювати значимість даних, організовувати взаємоузгоджене функціонування 
структурних підрозділів органів управління і взаємодію з навколишнім середовищем. 
 Програмні результати навчання: 
знати: принципи організації адміністративної діяльності підприємства та технології і 
методи вироблення управлінських рішень щодо підвищення його ефективності; основи 
податкової та облікової політики організації; принципи побудови податкової та 
соціальної системи України; технології бухгалтерського та облікового аналізу; сучасні 
інформаційні технології; принципи податкового обліку зовнішньоекономічної 
діяльності; статистичні методи моделювання та аналізу факторів зовнішшього та 
внутрішнього середовища; основи маркетингових досліджень та аналізу інформації; 
основи адміністративного менеджменту; законодавчу базу в сфері управлінського 
обліку; 
вміти: уміти використовувати методи та правила управління інформацією та роботу з 
документами за професійним спрямуванням; розробляти системи стратегічного, 



поточного і оперативного контролю, володіти сучасними методами управління в різних 
сферах діяльності; розробляти організаційну структуру, адекватну стратегії, цілям і 
завданням, внутрішнім і зовнішнім умовам діяльності органу управління; здійснювати 
розподіл функцій, повноважень і відповідальності між виконавцями в  межах центру 
відповідальності; розробляти комунікаційні заходи з урахуванням взаємозв’язку між 
елементами адміністрування та бюджетом організації; застосовувати методичний 
інструментарій для оцінювання тенденцій та можливостей розвитку організації; 
створювати та аналізувати базу даних щодо зміни та поведінки витрат підприємства, 
впливу факторів зовнішнього і внутрішнього середовища організації; адекватно 
реагувати на нові, нестандартні ситуації та розробляти систему управлінських рішень, 
спрямованих на нівелювання негативних впливів; використовувати методи збирання 
соціальної інформації (спостереження, аналіз документації, опитування, тестування, 
соціометрія та ін.) і методи кількісної та якісної обробки даних (математичні, 
статистичні та ін.) з метою формування та забезпечення функціонування ефективної 
мережі облікової ресурсів; вміти складати звітні калькуляції, калькуляції собівартості 
продукції (робіт, послуг), розподіляти накладні витрати; планувати обсягим, 
послідовність та терміни виконання робіт щодо складання бюджетів грошових коштів 
та фінансових планів; контролювати виконання бюджетів, еефктивність використання 
ресурсного потенціалу підприємства; застосовувати на практиці основи організації та 
ведення управлінського екаунтингу;  
володіти: знаннями зі змісту та основних вимог національного та міжнародного 
регулювання режиму здійснення економічної діяльності, міжнародних та національних 
стандартів фінансової звітності, аудиторських номенклатур, процедур та доказів; 
методиками та сучасними засобами облікових технологій.  

Зміст навчальної дисципліни: 
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІНСЬКОГО ЕКАУНТИНГУ. Зміст, цілі та 
основні концепції управлінського екаунтингу. Класифікація і поведінка витрат. Аналіз 
взаємозвязку «витрати-обсяг-прибуток». Методи і способи обліку витрат і 
калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг). «Стандарт-кост» та 
нормативний облік витрат і калькулювання собівартості продукції. 
ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКОГО ЕКАУНТИНГУ ТА ПРАКТИЧНЕ ЇЇ 
ЗАСТОСУВАННЯ. Диференціальний аналіз релевантної інформації для прийняття 
управлінських рішень. Аналіз інформації для прийняття довгострокових рішень. 
Бюджетування та контроль витрат в системі управлінського екаунтингу. Облік за 
центрами відповідальності. Стратегічний управлінський екаунтинг. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 годин, у 
тому числі 36 годин аудиторних занять і 54 годин самостійна та індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: іспит. 
 


