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АНОТАЦІЯКУРСУ 

Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні компоненти, якіпередують вивченню Муніципальна економіка, Економіка публічного сектору, Облік у бюджетних установах 

Освітні компонентидля яких єбазовою Методи аналізу та оцінювання програм у сфері публічного управління, Кваліфікаційна робота 

Компетенції відповідно доосвітньо-професійної програми 

Soft-skills/Загальнікомпетентності(ЗК) Hard-skills/Спеціальні(фахові) компетенції 

ЗК 1.Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями 
ЗК 2Здатністьреалізуватисвоїправа і обов’язки як членасуспільства, 

усвідомлювати цінностігромадянського (вільногодемократичного) 

суспільства та необхідність йогосталогорозвитку,верховенства пра-

ва, прав і свобод людини ігромадянинавУкраїні 

ЗК 4 Здатність бути критичним ісамокритичним 

ЗК 5Здатність до адаптаціїта діїв новійситуації 

ЗК 6Здатністьпрацювативкоманді 

ЗК 7Здатністьплануватита управлятичасом. 

ЗК 8Вміннявиявляти,ставитита вирішуватипроблеми 

ЗК 9Здатністьдо пошуку,обробленнятааналізуінформації зрізних джерел 

ЗК 10Здатністьспілкуватися державноюмовоюякусно,такіписьмово 

ЗК 11Здатністьспілкуватися іноземноюмовою 

ЗК 12Навичкиміжособистісної взаємодії 
ЗК 13Здатністьспілкуватисязпредставникамиінших професійнихгрупрізно-
горівня (зекспертамизіншихгалузейзнань/видівдіяльності). 

СК 1 Здатність до соціальноївзаємодії,доспівробітництвай 

розв’язанняконфліктів 

СК 2 Здатність забезпечуватиналежнийрівеньвиробленнята використання 

управлінськихпродуктів,послугчипроцесів 

СК 4Здатністьвикористовувативпроцесіпідготовки і впровадженняуправлін-

ськихрішеньсучасніІКТ 

СК 5Здатністьздійснювати інформаційно-

аналітичнезабезпеченняуправлінськихпроцесівізвикористанням сучаснихін-

формаційнихресурсівтатехнологій 

СК 6 Здатність розробляти тактичнітаоперативні плани управлінськоїдіяль-

ності 

СК 7Здатністьготуватипроектиуправлінських рішеньтаїх впроваджувати 

СК 10 Здатність до дослідницької тапошукової діяльності в сферіпублічно-

гоуправліннята адміністрування 
СК 11 Здатність у складі робочоїгрупипроводитиприкладні дослідження в сфері 
публічногоуправліннятаадміністрування 

Результатинавчаннявідповідно доосвітньо-професійної(програмні результати навчання– ПРН) 

ПРН 8. Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень.  

ПРН 11. Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції.  

ПРН 13. Використовувати методи аналізу та оцінювання програм сталого розвитку. 

ПРН 16. Використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних досліджень у професійній діяльності. 

  



ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Анотація 

Управлінський облік та аналіз у загальному розумінні є сферою знань і сферою діяльності, що пов’язана з формуванням і викорис-

танням економічної інформації для управління всередині господарюючого суб’єкта.  Опановуючи курс, здобувач вищої освіти має 

усвідомити сучасну методологію та інструментарій управлінського обліку та аналізу.Для підготовки і прийняття ефективних 

управлінських рішень необхідносвоєчасно отримувати вичерпну інформацію про внутрішні та зовнішні умовидіяльності об'єкта 

управління. Від варіативності комплексу цих умов практичнозавжди залежить і зміст конкретних управлінських рішень. Управлін-

ський облік та аналізнеобхідний на всіх стадіях підготовки і прийняття рішення, особливо на етапахформування мети, розробки 

рішення, відбору кращого варіанта, при обговореннірезультатівреалізації рішення. 

Мета 
Формування у майбутніхфахівцівсистематизованого комплексу знань з організації та методики управлінськогообліку та аналізу, 

йогоудосконалення з урахуванням передового зарубіжногодосвіду. 

Формат та  
методи на-
вчання 

Лекції (очний, дистанційний формат), практичні заняття (очний, дистанційний формат), консультації (очний, дистанційний фор-
мат), підсумковий контроль – залік (очний, дистанційний формат) 

«Правила 

гри» 

 

 Курспередбачаєроботувколективі. 
 Середовищеваудиторіїєдружнім,творчим,відкритимдоконструктивноїкритики. 

Політика щодо дедлайнів та перескладання 
 Освоєннядисциплінипередбачаєобов'язковевідвідуваннялекційіпрактичнихзанять,атакожсамостійнуроботу. 
 Самостійнароботавключаєвсебе-
теоретичневивченняпитань,щостосуютьсятемлекційнихзанять,якіневвійшливтеоретичнийкурс,абожбулирозглянутікоротко,їх поглибленап-
роробказарекомендованоюлітературою. 
 Усізавдання,передбаченіпрограмою,маютьбутивиконаніувстановленийтермін. 
 Якщостудентвідсутнійзповажноїпричини,вінпрезентуєвиконанізавданняпідчассамостійноїпідготовкитаконсультаціївикладача. 
 Сту-
дент,якийспізнився,вважаєтьсятаким,щопропустивзаняттязнеповажноїпричинизвиставленням0балівзазаняття,іприцьомумаєправобутиприс
утнімназанятті. 
 Завикористаннятелефонівіком-
п'ютернихзасобівбездозволувикладача,порушеннядисциплінистудентвидаляєтьсяззаняття,зазаняттяотримує0балів. 

Політика академічної доброчесності 
Підчасроботинадзавданнямине-
допустимопорушенняакадемічноїдоброчесності:привикористанніІнтернетресурсівтаіншихджерелінформаціїстудентповиненвказати джере-
ло,використаневходівиконаннязавдання.Уразівиявленняфактуплагіатустудентотримуєзазавдання0балів. 

  



СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Лекція 1 
Концепція, зміст та ор-

ганізаціяуправлінсько-

гообліку та аналізу 

Практичне за-

няття 1 

Концепція та організаціяуправлінськогооб-

ліку та аналізу. Класифікаціївитрат. (Діалог-

пояснення, обговорення підготовлених пові-

домлень, організація дискусії). 
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Аналізсутності та призначенняметодіввивченняпо-

ведінкивитрат 

Лекція 2,3 

Класифікація, прогно-

зування та оцінкавит-

рат в управлінськомуо-

бліку. 

Практичне за-

няття 2 

Аналіз і методивизначенняфункційвитрат в 

релевантному діапазоні. (Обговорення підго-

товлених повідомлень, організація дискусії, 

розв’язання задач) 

Застосуванняпозамовного та попроцесногометоді-

воблікувитрат на вітчизнянихпідприємствах. Ви-

вченняможливостізастосуваннядиректкостингу на 

вітчизнянихпідприємствах з врахуваннямзарубіж-

ногодосвіду 

Лекція 4 
Системиуправлінсько-

гообліку. 
Практичне за-

няття 3 

Обліквиробничихвитрат за економічнимие-

лементами(Обговорення підготовлених пові-

домлень, організація дискусії, розв’язання 

задач) 

Провести порівняльну характеристику нормативно-

го методу облікувитратіз стандарт-костом 

Лекція 5,6 
Обліквиробничихвит-

рат і собівартістьпро-

дукції. 

Практичне за-

няття 4 

Аналізбеззбитковості – аналітичний та графі-

чнийпідходи.(Обговорення підготовлених 

повідомлень, організація дискусії, розв’язання 

задач) 

Формування таблиці з переліком формул, що вико-

ристовуються при аналізі взаємозв’язку витрат, об-

сягу діяльності та прибутку 

Лекція 7 

Аналізвзає-

мозв’язкувитрати - об-

сягдіяльності – прибу-

ток. 

Практичне за-

няття 5 

Оптимальневикористанняресурсів в умовах 

одного і декількох обмежень. 

(Обговорення підготовлених повідомлень, 

організація дискусії, розв’язання задач) 

Проаналізувати підходи та обґрунтувати необхід-

ність вибору рішень серед альтернативних варіантів 

та в умовах обмеженості ресурсів 

Лекція 8,9 
Оптимальневикорис-

танняресурсіввумова-

хобмежень. 

Практичне за-

няття 6 

Критерії виділення виробничих одиниць у 

стратегічні одиниці бізнесу (СОБ) та інстру-

менти проведення портфельного аналізу. (Об-

говорення підготовлених повідомлень, орга-

нізація дискусії, розв’язання задач) 

Класифікація бізнес-одиниць за їх стратегічним по-

ложенням на ринку. Синергічний ефект як критерій 

визначення та вибору нового бізнесу. 

Лекція 10, 11 
Класифікація та еконо-

мічне оцінювання ви-

робничих одиниць 

Практичне за-

няття 7 

Бюджетування. Складанняжорсткого та гнуч-

ких бюджетів організацій.(Обговорення під-

готовлених повідомлень, організація дискусії, 

розв’язання задач) 

Цільовий і ресурсний напрями прогнозування еко-

номічних результатів у процесі аналітичного дослі-

дження 

Лекція 12 

Диференціальнийаналі-

зрелевантноїінформації 

для прийняттяуправ-

лінськихрішень. 

  
Етапи підготовки і реалізації управлінського рі-

шення 

Лекція 13 
Бюджетування 

іконтроль. 
  

Методика проведення аналізу беззбиткової діяльно-

сті 



Лекція 14,15 
Стратегічний управлін-

ський облік 
  

Вивчити функції та принципи бюджетування, його 

переваги та недоліки, різницю між операційними та 

фінансовими бюджетами 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
  Сучасні інформаційні системи менеджменту: MIS, 

СППР. 

Ноутбук ASPIRE (Intel® Pentium T4500 (2,3 GHz) / RAM 2 ГБ), мультимедійний бізнес-проектор Epson EB-X92, мультимедійний проектор unic 

UC28, OpenOffice.org 4.1.7, Googledocs, Internet-браузер GoogleChrome 85.04183.121, маркерна дошка і екран. 

 

Доступ до матеріалів дистанційного навчання і контролю Moodle з цього курсу можна знайти за посиланням:  
http://moodle.dgma.donetsk.ua/enrol/index.php?id=1907  

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
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1. Атамас П. Й. Управлінськийоблік [Текст]: Навчальнийпосіб-

ник / П. Й. Атамас. – 2-ге вид. Д.-К.: Центр навчальноїлітератури, 

2009. 440 с. 

2. Гайдаєнко О.М., Шевчук Н.С. Управлінський аналіз: навч. по-

сібник. Одеса, 2015. 152 с. 

3. Голов С. Ф. Управлінськийоблік [Текст]. Підручник. / С. Ф. 

Голов.  К.: Центр учбовоїлітератури, 2018. 534 с. 

4. Економічний аналіз: навч. посібник. За ред. Волкової Н.А. 

Одеса: ОНЕУ, 2015. 310 с. 

5. Огійчук М. Ф. Фінансовий та управлінськийоблік за націона-

льними стандартами [Текст]: Підручник / М. Ф. Огійчук, В. Я. Плак-

сієнко, М. І. Беленкова та ін. / За ред. проф. М. Ф. Огійчука. К.: Але-

рта. 2016. 1042 с. 

6. Сич Є.М., Кравчук Г.В., Ільчук В.П. Управлінський аналіз ді-

яльності суб’єктів господарювання: навч. посібник. К.: «Видавницт-

во «Аспект-Поліграф», 2004. 200 с. 

7. Управлінський аналіз: навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. / За   заг. ред. З.В. Герасимчук. 

Луцьк: Вежа-Друк, 2013. 100 с. 
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1. Аналіз господарської діяльності / за заг ред. І.В. Сіменко, Т.Д.Косової. 2013. 384 с. 

2. Зеліско І. М., Олійник Л.А. Місцеві фінанси: Навчальний посібник. / І. М. Зеліско, 

Л.А. Олійник. К.: ЦП "КОМПРИНТ", 2017.  272 с. 

3. Карпенко О. В. Управлінський облік [Текст]: Кредитномодульний курс. Навчаль-

ний посібник / О. В. Карпенко, Д. В. Карпенко.  К.: Центр учбової літератури, 2012.  296 

с. 

4. Управлінський облік [Текст]: Навч. посібник / В.Д. Зелікман, І.М. Ізвекова, Р.Б. 

Сокольська та ін. Дніпро: НМетАУ, 2017.  198 с. 

5. Управлінський облік [Текст] : підручник / В. С. Лень. - 2-е вид., випр. - Київ : Ка-

равела, 2017.  260 с. 

6. Управлінськийоблік та аналізвиробничихвитрат [Текст] : монографія / О. Л. Ми-

хальська, В. Г. Швець ; КНУ.  Київ : Кондор, 2019.  224 с 

Інформаційні ресурси 

1. Бібліотекаім.В.І.Вернадського.URL:http://www.nbuv.gov.ua/ 

2. Бібліотекаім. В.Г. Короленко. URL: http://korolenko.kharkov.com/ 
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СИСТЕМА ОЦІНКИ 

Склад модулів Сума балів ECST Оцінка Рівень компетентності 

Форми та методи контролю 

Рейтингова 

оцінка, ба-

ли 

90 - 100 A відмінно 

Високий 
Повністюзабезпечуєвимогидознань, уміньі навичок,що викладенівробочійпрог-

рамі дисципліни.Власніпропозиціїстудентавоцінкахі вирішенніпрактичнихзадач 

підвищуєйоговміння використовуватизнання,яківінотримавпри вивченііншихдисцип-

лін,атакожзнання, набуті присамостійномупоглибленомувивчені питань,що відносяться 

додисципліни,яка вивчається. 

Усне опитування на семінарських 

заняттях або тестування за темами 
5*2=10 81 - 89 B 

добре 

Достатній 

Забезпечуєстудентусамостійневирішення основнихпрактичнихзадачвумовах, коли 

вихідніданівнихзмінюються порівняноз приклада-

ми,щорозглянутіпрививченідисципліни 

Виконання індивідуального за-

вдання 
20 

75 - 80 C 

Достатній 
Конкретнийрівень,завивченимматеріаломробочої програмидисципліни. 

Додатковіпитанняпро можливістьвикористання теоретичнихположеньдляпракти-

чного використаннявикликаютьутруднення. 

Модульна контрольна робота № 1 

(за темами 1-5) 
30 

Рішення задач / практичне заняття 

(участь) 
5*2=10 

Модульна контрольна робота № 2 

(за темами 6-10) 
30 

65 - 74 D 

задовільно 

Середній 
Забезпечуєдостатньонадійнийрівеньвідтворення основнихположеньдисципліни 

55 - 64 E 
Середній 
Ємінімальнодопустимимувсіхскладових навчальноїпрограмиз дисципліни 

30 - 54 FX 

незадовільно 

Низький 
Незабезпечуєпрактичноїреалізаціїзадач,що формуютьсяпрививченідисципліни 

0 - 29 F 
Незадовільний 
Студентнепідготовленийдосамостійного вирішенняза-

дач,якіокреслюєметатазавдання дисципліни Підсумковий залік 100 
 

 
 



ГРАФІК ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Види  

навчальної  

роботи 

Розподіл між навчальними тижнями  

З
А

Л
ІК

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Сума 

балів 

Методи  

контролю 
ВК  ГР  УО  МКР  ІЗ  ГР  УО  МКР 

 

Всього балів 

на тиждень 
  5  5  30  20  5  5  30 100 

Модулі.               М1  

ВК – вхідний контроль; УО – усне опитування; ГР – групова робота; ІЗ – індивідуальне завдання; МКР – модульна контрольна робота; К – колоквіум, Р - 
реферат 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 
 

 

Опитування з приводу оцінювання якості викладання дисципліни «Управлінський облік та аналіз» можна знайти за посилан-

ням: https://forms.gle/yauqahxkZHCnK6rU9 
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