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1. Загальні відомості про дисципліну 

Анотація. Дисципліна “Управлінський облік” спрямована на оволодіння 

методів раціональної організації та ведення управлінського обліку на 

підприємствах на підставі використання прогресивних підходів зарубіжних 

країн; набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в 

управлінні. 

Мета. Полягає у формуванні системи знань з теорії та практики 

організації та ведення управлінського обліку на підприємствах. 

Завдання: 

- забезпечення керівництва підприємства та інших користувачів 

достатньою і правдивою інформацією, необхідною для прийняття 

управлінських рішень; 

- вивчення методів і технології управлінського обліку господарських 

операцій, що застосовуються суб’єктами господарювання України; 

- формування вміння документального забезпечення та відображення 

господарських операцій суб’єктів господарювання, використовуючи сучасні 

інформаційні системи і комунікаційні технології, в управлінському обліку, їх 

систематизації, узагальнення у звітності та її інтерпретації для задоволення 

інформаційних потреб користувачів; 

- проводити аналіз  діяльності підприємства, демонструвати розуміння 

вимог щодо професійної діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення 

сталого розвиту України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової 

держави. 

Пререквізити. Методологічною основою для вивчення дисципліни 

«Управлінський облік» є дисципліни «Економічна теорія», «Бухгалтерський 

облік», «Економіка підприємства».  «Фінансовий та податковий облік».  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути таких 

компетентностей: 

знати:  

- Здатність до відображення інформації про господарські операції 

підприємств в управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у 

звітності і інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що 

приймають рішення. 

 -  Здатність ідентифікувати і оцінювати ризики недосягнення 

управлінських цілей суб’єкта господарювання, недотримання ним 

законодавства та регулювання діяльності, недостовірності звітності, 

збереження й використання його ресурсів. 



 -  Здатність використовувати математичний інструментарій для 

розв’язання прикладних завдань в сфері управлінського обліку, аналізу, 

управлінського контролю. 

 -  Здатність проводити аналіз господарської діяльності підприємств та 

фінансовий аналіз з метою прийняття управлінських рішень. 

 вміти: Дисципліна повинна забезпечити такі результати навчання: 

 - розуміти особливості практики здійснення управлінського обліку, аналізу та 

контролю діяльності підприємств різних форм власності, організаційно-

правових форм господарювання та видів економічної діяльності; 

 - визначати сутність об’єктів управлінського обліку, аналізу, контролю та 

розуміти їх роль і місце в господарській діяльності підприємств. 

 - формувати й аналізувати управлінську звітність підприємств та правильно 

інтерпретувати отриману інформацію для прийняття управлінських рішень. 

- володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження 

соціально-економічних явищ і господарських процесів на підприємстві; 

- володіти методичним інструментарієм обліку й аналізу господарської  

діяльності підприємств, застосовуючи спеціалізовані інформаційні системи і 

комп’ютерні технології; 

- формувати й аналізувати звітність підприємств та правильно 

інтерпретувати отриману інформацію для прийняття управлінських рішень. 

 



2. Опис навчальної дисципліни 

2.1. Загальна інформація 

Назва навчальної дисципліни “Управлінський облік” 

Форма 

навчання 

Рік 

підготовки 
Семестр 

Кількість Вид 

підсумкового 

контролю 
Кредитів Годин Модулів 

Денна 3 5-6 3 90 3 ЗАЛІК 

 

 

2.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

№ 

за/п 
Назви модулів 

Усього 

годин 

МОДУЛЬ 1 

1. Тема 1: Концепція, зміст та організація управлінського обліку. 6 

2. 
Тема 2: Класифікація, прогнозування та оцінка затрат в 

управлінському обліку. 
8 

3. Тема 3: Облік виробничих витрат і собівартість продукції. 8 

4. Тема 4: Системи калькулювання виробничих затрат. 8 

Разом за модулем 1 30 

МОДУЛЬ 2 

5. Тема 5: Сучасні системи калькулювання затрат. 6 

6. Тема 6: Аналіз взаємоз’вязку затрат, обсягу діяльності і прибутку. 8 

7. 
Тема 7: Аналіз релевантної інформації для прийняття поточних 

рішень. 
8 

8. Тема 8: Оптимальне використання ресурсів в умовах обмежень. 8 

Разом за модулем 2 30 

МОДУЛЬ 3 

9. Тема 9: Бюджетне планування і контроль 12 

10. Тема 10: Облік за центрами відповідальності. 18 

Разом за модулем 3 
30 

Усього за курс 
90 

            

             

 



2.2.1. Теми лекційних занять 

№  Назва теми 

1 Концепція, зміст та організація управлінського обліку. 

2 Класифікація, прогнозування та оцінка затрат в управлінському обліку. 

3 Облік виробничих витрат і собівартість продукції. 

4 Системи калькулювання виробничих затрат. 

5 Сучасні системи калькулювання затрат. 

6 Аналіз взаємоз’вязку затрат, обсягу діяльності і прибутку. 

7 Аналіз релевантної інформації для прийняття поточних рішень. 

8 Оптимальне використання ресурсів в умовах обмежень. 

9 Бюджетне планування і контроль 

10 Облік за центрами відповідальності. 

 

2.2.2. Теми практичних занять 

№  Назва теми 

1 Концепція та організація управлінського обліку. Класифікації затрат. 

2 Аналіз і методи визначення функцій затрат в релевантному діапазоні. 

3 Облік виробничих затрат за економічними елементами. 

4 Позамовне калькулювання повної собівартості. Управлінська звітність. 

5 Калькулювання повної собівартості по процесах. 

6 Аналіз беззбитковості – аналітичний та графічний підходи. 

7 Аналіз релевантної інформації для прийняття операційних рішень. 

8 Оптимальне використання ресурсів в умовах одного і декількох обмежень. 

9 Бюджетування. Складання жорсткого та гнучких бюджетів підприємства. 

10 Оцінка діяльності центрів затрат на базі стандартних затрат. 

 

2.2.3. Тематика індивідуальних завдань 

№  Назва теми 

1 
Ознайомлення зі змістом монографій, присвячених розвитку управлінського 

обліку. 

2 
Особливості складу витрат за видами діяльності: у торгівлі, освітній, 

банківській діяльності, у агроформуваннях, автотранспортних, будівельних 

підприємствах 

3 Технологічний аналіз поведінки витрат.  

4 Регресійний аналіз поведінки витрат.  

5 Спрощений статистичний аналіз поведінки витрат 

6 
Порівняння методів калькулювання та обґрунтування доречності їх 

використання в залежності від галузі господарювання та цілей управління. 

7 Розподіл непрямих витрат на виробництво спільних продуктів  

8  Розподіл виробничих накладних витрат з використанням різних баз розподілу 

9 
Багатоступеневий розрахунок маржинального доходу в умовах багато 

продуктового виробництва 

10 Облік відхилень від стандартних витрат у різних системах калькулювання 

11 Управління підприємством за критерієм якості. 

12 
Аналіз чутливості прибутку: ситуація зміни обсягу продажу та постійних 

витрат; зміни ціни та обсягу продажу; зміни величини змінних витрат 

13 Визначення оптимального економічного розміру замовлення (оптимальної 



партії) табличним та графічним методом 

14 Сутність стратегії максимізаціі максимальних результатів.  

15 Сутність стратегії максимізації мінімальних результатів.  

16 Методика підготовки фінансових бюджетів 

17 Оцінка діяльності центрів відповідальності  

18 Подвійна трансфертна ціна. 

 

2.2.4. Самостійна робота 

№  Назва теми 

1 
Огляд літературних джерел щодо сутності управлінського обліку його предмету 

та методів. 

2 
Аналіз П(С)БО 16 «Витрати» щодо класифікації виробничих витрат, 

характеристика методичних рекомендацій щодо калькулювання собівартості 

для підприємств різних галузей 

3 
Огляд літературних джерел щодо напрямів класифікації витрат. Аналіз сутності 

та призначення методів вивчення поведінки витрат 

4 
Огляд літературних джерел щодо сутності методів калькулювання витрат та 

собівартості продукції (робіт, послуг) 

5 

Огляд літературних джерел на предмет застосування позамовного та 

попроцесного методів обліку витрат на вітчизняних підприємствах. Вивчення 

можливості застосування директкостингу на вітчизняних підприємствах з 

врахуванням зарубіжного досвіду 

6 Вивчення переваг та недоліків директкостингу.  

7 
Провести порівняльну характеристику нормативного методу обліку витрат із 

стандарт-костом 

8 
Формування таблиці з переліком формул, що використовуються при аналізі 

взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку 

9 
Проаналізувати підходи та обґрунтувати необхідність вибору рішень серед 

альтернативних варіантів та в умовах обмеженості ресурсів 

10 
Вивчити функції та принципи бюджетування, його переваги та недоліки, 

різницю між операційними та фінансовими бюджетами 

 

*ІНДЗ – для змістового модуля, або в цілому для навчальної дисципліни 

за рішенням циклової комісії. 

 



3. Система контролю та оцінювання 

Формами поточного контролю є усна чи письмова (тестування, есе, 

реферат, стаття, тези, практична робота) відповідь студента та ін.  

Формою підсумкового контролю є залік.  

Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання є: 

 контрольні роботи; 

 стандартизовані тести; 

 проекти (наскрізні проекти; індивідуальні та командні проекти; 

дослідницько-творчі та ін.); 

 аналітичні звіти;  

 реферати;  

 розрахункові, графічні, розрахунково-графічні роботи; 

 презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

 студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

 контрольні роботи; 

 інші види індивідуальних та групових завдань. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне оцінювання  

(аудиторна та самостійна робота) 
Кількість 

балів 

поточного 

контролю 

Кількість 

балів 

(Залік) 

Сумарна  
кількість 

балів Модуль №1 Модуль № 2 Модуль № 3 

Т1 Т2 Т3 Т4 МКР Т5 Т6 Т7 Т8 МКР Т9 Т10 МКР 

2 2 4 4 5 2 4 4 4 5 4 5 5 50 50 100 



  

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка 

за національною шкалою 

90-100 А 

зараховано 

80-89 В 

70-79 С 

60-69 D 

50-59 Е 

35-49 FX 
не зараховано з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
не зараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

 



4. Перелік питань до заліку 
 

1. Поведінка витрат. 

2.  Змінні, постійні та змішані витрати. 

3.  Вплив керівництва на поведінку витрат.  

4. Визначення функції витрат.  

5. Оцінка і функції витрат, прогнозування майбутніх витрат. 

6.  Облік і розподіл накладних витрат.  

7. Позамовний метод калькулювання.  

8. Попроцесний метод калькулювання. 

9. Калькулювання змінних витрат. 

10.  Калькулювання з повним розподілом витрат. 

11.  Аналіз взаємозв’язку «витрати – обсяг діяльності – прибуток».  

12. Сутність нормативного методу витрат та його розвиток. 

13.  Оптимальне використання ресурсів за умов обмежень. 

14.  Сутність бюджетування та його організація.  

15. Склад та взаємоузгодження бюджетів компанії. 

16.  Контроль виконання бюджетів.  

17. Оцінка діяльності центрів відповідальності.  

18. Трансфертне ціноутворення. 

19.  Спільне та відмінне управлінського та фінансового обліку 

 



5. Рекомендована література 

5.1. Базова (основна) 

1. Господарський кодекс України [Електронний ресурс]: Прийнятий 

Верховною Радою України від 16 січня 2003 року № 436-IV зі змінами та 

доповненнями – Режим доступу: http://http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-

15 

2. Митний кодекс України [Електронний ресурс]: Прийнятий Верховною 
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