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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна “Управлінський облік” є однією із профілюючих навчальних  

дисциплін комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) півня вищої освіти. 

Анотація навчальної дисципліни: 

Управлінський облік  (Managerial Accounting  – це сукупність принципів, методів, форм, 

прийомів організації управлінського обліку. Управлінський облік охоплює систему знань щодо 

доходів, витрати  і фінансових результатів діяльності підприємства та його структурних 

підрозділів (центрів відповідальності); аналізу господарської діяльності підприємства і 

окремих господарських операцій та синтезу одержаної аналітичної інформації при її 

відображенні в системі рахунків бухгалтерського обліку. 

Міждисциплінарні зв’язки - вивчення дисципліни базується на знаннях, отриманих 

студентами під час вивчення дисциплін бакалаврського рівня: «Вступ до спеціальності», 

«Основи економічної науки», «Історія економіки та економічної думки», «Бухгалтерський 

облік (загальна теорія)», «Системи і моделі бухгалтерського обліку», «Фінансовий облік-1», « 

Фінансовий облік-2» та циклу навчальних дисциплін загальної та професійної підготовки. 

Мета вивчення дисципліни – формування у студентів сучасної системи знань про 

концептуальні засади управлінського обліку, основи організації та методики управлінського 

обліку, підходи до побудови управлінського обліку та організації обліку на підприємстві, 

загальні засади регулювання бухгалтерського обліку в Україні. 

Завдання дисципліни - оволодіння принципами та методами управлінського обліку, 

забезпечення засвоєння методичних підходів, що використовуються при організації 

управлінського обліку для відображення інформації про господарську діяльність, набуття 

навиків застосування технічних прийомів реєстрації облікової інформації, формування 

уявлення про повний цикл обробки облікової інформації: від первинної фіксації господарських 

операцій до складання фінансової звітності; надати загальне розуміння значення фінансової 

звітності та основ організації бухгалтерського обліку на підприємстві. 

Предмет навчальної дисципліни – доходи, витрати і фінансові результати діяльності 

підприємства та його структурних підрозділів (центрів відповідальності). 

 

 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі 

результати навчання: 

1. Знання:  

основ економетричного моделювання; законодавчої та нормативної бази, якою 

регламентується питання бухгалтерського обліку та звітності; економічної сутності 

управлінського обліку, його структуру та методів ведення; загальних вимог, які ставляться 

до фінансової звітності; принципів побудови, функціонування і розвитку податкової системи; 

економічної сутності оподаткування як складової частини державного регулювання 

економіки; функції податків у ринковій економіці, їх взаємозв'язок і вплив на кінцеві 

макроекономічні показники; економічної сутності податків та зборів, порядку розрахунків за 

податками та платежами; методики складання первинних документів й податкових регістрів. 

2. Уміння:  

застосовувати математичні методи для системного опису складних економічних зв’язків 

між виробничими об’єктами та при організації контролю економічної діяльності, 

використовувати сучасні технології для розробки прогнозу стану, соціально-економічних 

систем; аналізувати причинно-наслідкові зв'язки в економічних процесах; складати  

звітність підприємства, вести журнал реєстрації господарських операцій за хронологічним 

принципом, визначати тип змін в балансі під впливом господарських операцій, 

систематизовувати інформацію на бухгалтерських рахунках і регістрах бухгалтерського 
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обліку, розкривати економічний зміст бухгалтерських проводок, вести синтетичний та 

аналітичний облік на рахунках обліку, заповнювати форми бухгалтерського обліку; 

аналізувати наслідки реалізації податкової політики держави на рівні підприємства; 

формувати базу оподаткування; розраховувати суму податкових зобов’язань за різними 

податками, зборами, обов’язковими платежами; планувати на відповідну дату розмір 

податків залежно від форм оподаткування та коригувати договірні відносини з 

урахуванням їх податкових наслідків; використовувати основні положення Податкового 

кодексу України, інших законодавчих для ведення податкового обліку та складання 

звітності на підприємстві; складати первинні документи, податкові регістри та податкову 

звітність. 

3. Комунікація:  

здатність презентувати результати наукових досліджень, вести дискусії з прикладних 

питань управління економічною системою; ефективно формувати комунікаційну стратегію 

при заповненні первинних документів та регістрів обліку і звітності; презентувати 

результати оцінки та калькулювання  об’єктів бухгалтерського обліку; користуватися 

нормативно-правовим актами і науковою літературою з податкової проблематики; 

зрозуміле донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців і нефахівців. 

4. Автономність та відповідальність:   

здатність самостійного використання сучасних математичних та економетричних методів 

у вирішенні практичних задач діяльності; відповідальність за порушення нормативно-

законодавчих актів щодо ведення обліку, за достовірність інформації, зафіксованої у 

формах звітності; застосовувати отримані знання у професійній діяльності; самостійно 

набувати знання щодо аналізу змін податкової системи, прийняття рішень щодо 

прогнозування податкових платежів; відповідальність за розвиток професійного знання і 

практики оподаткування. 
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1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК» 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин (4 кредити ЄКТС): 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма Дистанційна форма  

Заняття з 

викладачем ПК СРС КЗ ІКР ПК СРС 

Заняття в 

дистанційному 

режимі 

СРС 

Л П ІКР 

Змістовий модуль 1 

1 Тема1. Мета, зміст та 

організація управлінського 

обліку 

2 1 - - 1 1 1 - 2 1 

4 

2 Тема 2. Класифікація, поведінка 

та функція  витрат 
2 1 - - 1 1 1 - 4 1 

5 

3 Тема 3. Системи і методи 

обліку витрат і калькулювання 

собівартості продукції (робіт, 

послуг) 

2 2 1 - 2 1 1 - 4 2 

6 

4 Тема 4. Облік і калькулювання 

за повними витратами 
2 4 1 - 2 1 1 - 5 4 

6 

5 Тема 5. Облік і калькулювання 

за змінними витратами 
2 4 1 - 2 1 1 - 5 4 

6 

6 Тема 6. Облік і калькулювання 

за нормативними витратами 
2 2 0,5 - 1 1 1  5 2 

6 

Змістовий модуль 2 

7 Тема 7. Облік і контроль 

результатів діяльності за 

центрами відповідальності 

2 4 1 - 2 2 1 - 5 4 

5 

8 Тема 8. Бюджетування і 

контроль витрат, доходів і 

фінансових результатів 

діяльності підприємства 

2 4 1  2 2 1 - 5 4 

5 
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9 Тема 9. Аналіз взаємозв’язку 

витрат, обсягу діяльності та 

прибутку 

2 2 0,5 - 2 2 1 - 5 2 

5 

10 Тема 10. Аналіз релевантності 

інформації для прийняття 

управлінських рішень 

2 2 2 - 2 2 1  5 2 

5 

11 Тема 11. Аналіз інформації для 

прийняття інвестиційних 

рішень 

4 1 2 - 2 2 1  5 2 

5 

12 Тема 12. Основи стратегічного 

управлінського обліку 
4 1 2  1 2 1  4 2 

5 

Виконання індивідуального вибіркового 

завдання СРС 
- - - - 10 - -  15 - 

10 

Контрольна (модульна) робота  - 4 - - - 2 - - - 2 - 

Підготовка до екзамену - - - - 14 - -  15 - 15 

Усього: 28 32 12 4 44 20 12 4 84 32 88 

Підсумковий контроль (екзамен) 

Разом:   годин 120 120 120 

               кредитів 4 4 4 
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3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

Тема 1. Мета, зміст та організація управлінського обліку 

Роль обліку в управлінні діяльністю підприємства. Сутність, задачі та функції управлінського 

обліку. Етапи розвитку управлінського обліку. Предмет і об’єкти управлінського обліку. 

Взаємозв’язок і відмінності фінансового та управлінського обліку. Схеми організації 

управлінського обліку за різних систем обліку. Залежність управлінського обліку від принципів 

побудови плану рахунків. Особливості організації управлінського обліку в  Україні. 

 

Тема 2.  Класифікація , поведінка та функція витрат 

Класифікація  витрат за різними ознаками. Місце та роль витрат виробництва у складі витрат 

діяльності підприємств. Склад витрат виробництва за П(С)БО 16 «Витрати». Характер 

реагування витрат при змінах обсягу діяльності підприємства. Поведінка змінних, постійних  та 

змішаних витрат при змінах обсягу діяльності підприємства. Визначення коефіцієнта 

реагування витрат. Оцінка витрат і побудова їх функції. Методи визначення функції витрат, їх 

сутність і порівняльна характеристика. 

 

Тема 3.  Системи і методи обліку  витрат і калькулювання  собівартості продукції (робіт, 

послуг) 

Сутність і зміст обліку виробничих витрат. Об’єкти витрат і об’єкти калькулювання. 

Класифікація систем і методів обліку витрат і калькулювання та їх коротка характеристика. 

Особливості обліку і розподілу витрат допоміжних виробництв. Проблема розподілу 

виробничих накладних витрат. Організація зведеного обліку витрат за різних методів обліку. 

Методика і техніка калькуляційних розрахунків. 

 

Тема 4. Облік і калькулювання за повними витратами 

Характеристика і сфера застосування вітчизняних методів обліку витрат і калькулювання: 

простого, позамовного, попередільного та нормативного методів обліку і калькулювання. 

Історія розвитку методів обліку витрат і калькулювання повної собівартості продукції в країнах 

з ринковою економікою.  Характеристика позамовного і попроцесного зарубіжних методів 

обліку і калькулювання. Порівняльна оцінка вітчизняних і зарубіжних методів обліку повної 

собівартості продукції. Перехід від методів обліку, які грунтуються на об’ємних показниках 

діяльності до методів обліку витрат на основі видів діяльності . 

 

Тема 5. Облік і калькулювання за змінними витратами 

Проблеми сучасного управлінського обліку витрат. Необхідність і можливість переходу від 

обліку і калькулювання повної собівартості продукції до обліку і калькулювання неповної 

собівартості (за змінними витратами). Характеристика і сфера застосування простого директ-

косту. Поняття про маржинальний дохід (прибуток)  та можливості його використання в 

управлінні діяльністю підприємства. Особливості розвиненого директ-косту, його переваги і 

можливості. Залежність величини операційного прибутку від складу собівартості реалізації. 

 

Тема 6. Облік і калькулювання за нормативними витратами 

Історія розвитку і впровадження нормативного методу обліку витрат і калькулювання. 

Порівняльна оцінка елементів методу стандарт-кост і нормативного методу. Організація 

нормативного господарства підприємства і складання нормативних калькуляцій. Облік зміни 

норм. Методика і техніка обліку відхилень від норм. Аналіз відхилень від норм та його 

використання його результатів при застосуванні методу управління „за відхиленнями”. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

 

Тема 7. Облік і контроль результатів діяльності за центрами відповідальності 

Поняття і класифікація центрів відповідальності. Принципи обліку, звітності та оцінки 

діяльності центрів відповідальності. Облік і оцінка діяльності центрів витрат. Облік і оцінка 

діяльності центрів прибутку. Облік і оцінка діяльності центру інвестицій. Поняття про 

трансфертні ціни та їх застосування. Функції та методи визначення трансферних цін. 

Особливості обліку і звітності по сегментах бізнесу. 

 

Тема 8. Бюджетування і контроль витрат, доходів і фінансових 

результатів діяльності підприємства 

Бюджет як інструмент системи управлінського контролю, його сутність і функції. Види  і форми 

бюджетів. Загальна характеристика операційного і фінансового бюджетів. Порядок складання 

і призначення бюджету продажів, бюджету виробництва, бюджету придбання і використання 

матеріалів, бюджету трудових витрат, бюджету загальновиробничих витрат, бюджету 

адміністративних витрат і витрат на збут. Методика і техніка контролю за виконанням 

бюджетів. Призначення і порядок складання гнучких бюджетів. Аналіз відхилень з 

використанням гнучкого бюджету. 

 

Тема 9. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку 

Мета, завдання та зміст аналізу “витрати-обсяг-прибуток”. Припущення аналізу “витрати-

обсяг-прибуток”. Методи аналізу “витрати-обсяг-прибуток”. Визначення точки беззбитковості, 

запасу міцності , операційного важеля та інших аналітичних показників. Розрахунок обсягу 

діяльності, необхідного для бажаного прибутку; визначення (планування) прибутку за певного 

обсягу діяльності. Графічні методи аналізу. Аналіз чутливості прибутку до зміни різних 

параметрів діяльності підприємства. 

 

Тема 10. Аналіз релевантності інформації для прийняття 

управлінських рішень 

Релевантний підхід до управління. Поняття про релевантність облікової інформації та її вплив 

на прийняття рішень. Пошук альтернативних варіантів дій і вибір найбільш оптимального  з 

них. Використання аналізу “витрати-обсяг-прибуток” у процесі прийняття рішень. Аналіз 

типових варіантів альтернативних рішень: виробляти або купувати, прийняття або відмова від 

спеціального замовлення, припинення діяльності неприбуткового сегмента; формування 

оптимальної виробничої програми; ціноутворення тощо. 

 

Тема 11. Аналіз інформації  для прийняття інвестиційних рішень 

Особливості рішень стосовно капітальних інвестицій  та їх відмінність від поточних ( 

операційних ) рішень. Стадії бюджетування капітальних інвестицій. Визначення втрат  і вигід, 

пов’язаних зі здійсненнім  проектів капітальних інвестицій. Методи оцінювання проектів 

капітальних інвестицій на основі чистої теперішньої вартості та внутрішньої норми 

прибутковості. Методи , що не враховують вартості грошей з урахуванням часу : період 

окупності і  облікова норма прибутковості. Особливості оцінювання  інвестиційних проектів за 

умов обмеженого фінансування. 

 

Тема 12. Основи стратегічного управлінського  обліку 

Вимоги сучасного стратегічного менеджменту до управлінського обліку. Особливості  

стратегічного управлінського обліку. Використання системи збалансованих показників для 

управління діяльністю підприємства. Управління на основі аналізу вартісного ланцюжка. 

Особливості використання в стратегічному управлінському обліку методів таргет-костингу 
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(цільового калькулювання), кайзен-костингу (калькулювання для безперервного 

вдосконалення) та системи «саме вчасно». 

 

3. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА 

Курс складається з двох змістових модулів (ЗМ): у ЗМ1 входять теми 1-6, а у ЗМ2 – теми 7-12. 

Заняття проводяться у вигляді лекцій, семінарських (контактних) занять. Завершується дисципліна – 

екзаменом. 

Організація оцінювання: 

Денна форма навчання 

Об’єкти поточного контролю знань студентів з дисципліни поділяються на обов’язкові та 

вибіркові. До обов’язкових належать завдання, які студенти повинні виконати обов’язково під 

час опанування даної дисципліни. До вибіркових належить альтернативні завдання, серед яких 

кожен студент може вибрати завдання на власний розсуд з тим, щоб набрати необхідну 

кількість балів. 

Обов’язковими об’єктами поточного контролю є: 
а) відповіді (виступи) на аудиторних заняттях (від 0 до 30 балів): 

 письмові (аудиторні) експрес-опитування; 

 письмові (аудиторні) ситуаційні завдання; 

 тестовий (аудиторний) контроль; 

б) виконання контрольних (модульних) робіт (від 0 до 10 балів). 

Таким чином за всі виконані обов’язкові об’єкти поточного контролю студент може 

отримати від 0 до 40 балів. 

  Кожен студент для одержання необхідної кількості балів поточного контролю може вибрати 

вибіркові індивідуальні завдання самостійної роботи за загальною кількістю оцінювання не вище 10 

балів.  

Вибіркові об’єкти поточного контролю та їх оцінювання ( за вибором): 

- підготовка реферату за заданою тематикою – 5 балів; 

- аналітичний огляд наукових публікацій щодо теоретичних засад бухгалтерського обліку 

- 5 балів; 

Результат поточного контролю знань студентів в цілому  оцінюються в діапазоні від 0 до 

50 балів (включно). 

 Для студентів заочної форми навчання передбачено: 

Обов’язковими об’єктами поточного контролю є: 

а) у сесійний період 

- відповіді (виступи) на аудиторних (контактних) заняттях: міні-семінари; виконання 

практичних розрахункових завдань; тестовий контроль знань. 

- виконання контрольної (модульної) роботи. 

Таким чином за всі виконані обов’язкові об’єкти поточного контролю, виконані у сесійний 

період, студент може отримати від 0 до 25 балів. 

б) у міжсесійний період 

1) результат виконання і захисту індивідуальної розрахункової роботи – 10 балів; 

2) результати виконання індивідуального завдання за дистанційним курсом – 10 балів; 

3) результат виконання вибіркового індивідуального завдання самостійної роботи – 5 балів. 

Таким чином за всі виконані обов’язкові об’єкти поточного контролю, виконані у 

міжсесійний період, студент може отримати від 0 до 25 балів. 

Таким чином, результат поточного контролю знань студентів  заочної форми навчання 

визначається в діапазоні 0 - 50 балів. 

Для студентів дистанційна форми навчання передбачено: 

Оцінювання рівня знань студентів здійснюється за результатами поточного контролю. 

Завдання поточного контролю оцінюється в діапазоні від 0 до 100 балів включно. Підсумковий 
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контроль – дистанційний екзамен. 

Обов’язковими об’єктами поточного контролю для дистанційної форми навчання є: 

- відповіді, виконання завдань під час занять в дистанційному режимі (на форумах, у 

чатах, у Skype тощо) - 0-60 балів; 

- виконання і захист підсумкової контрольної роботи – 30 балів. 

Виконання підсумкової контрольної роботи за дистанційним курсом видається 

студентам для самостійного виконання з наступним контролем викладачем в онлайн-режимі. Її 

виконання передбачає визначення комплексних знань з усього матеріалу дисципліни. Захист 

підсумкової контрольної роботи за дистанційним курсом виконується у суворо визначений 

період часу та оцінюється в діапазоні від 0 до 30 балів.  

Вибіркові об’єктами поточного контролю для дистанційної форми навчання наведені у 

Карті навчальної роботи студента і оцінюються в 10 балів. 

Таким чином, результат поточного контролю знань студентів  дистанційної форми 

навчання визначається в діапазоні 0 - 50 балів. 

 

Підсумкове оцінювання знань студентів: 

 денної і заочної форм навчання здійснюється у формі екзамену за шкалою від 0 до 50 

балів включно.  

дистанційної форми навчання здійснюється у формі дистанційний екзамен за 

шкалою від 0 до 100 балів включно. 

Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 4-и бальну та шкалу за системою    ECTS 

здійснюється в такому порядку: 

Шкала оцінювання: КНЕУ та ECTS 

Оцінка ECTS 
Оцінка за шкалою 

КНЕУ 
Оцінка за 4-бальною шкалою 

А 90-100 5 (відмінно) 

В 89-80 
4 (добре) 

С 70-79 

D 69-66 
3 (задовільно) 

Е 65-60 

FX 59-21 
2 (незадовільно) з можливістю 

повторного складання 

F 20-0 
2 (незадовільно) з обов’язковим 

повторним вивчення дисципліни 

 

 

4. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА 

4.1. Основна література 

1. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність: Закон України від 16.07.99 р. № 966 – ХІV. 

2. Положення  (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: Затв. наказом МФУ від 

31.12.1999 р. № 318. 

3. Голов С.Ф. Управлінський облік. – К.: Лібра, 2008. – 704 с. 

4. Добровський В.М., Гнилицька Л.В., Коршикова Р.С. Управлінський облік. Навчальний 

посібник.-К.: КНЕУ, 2005. - 210 с. 

5. Добровський В.М., Гнилицька Л.В., Коршикова Р.С. Управлінський облік. Навчально-

методичний посібник для самостійного вивчення науки.-К.: КНЕУ, 2003.-235 с. 

6. Добровський В.М., Гнилицька Л.В., Коршикова Р.С. Управлінський облік. Посібник для 

дистанційного навчання.-К.: КНЕУ, 2006. 

7. Гнилицька Л.В., Коршикова Р.С., Поплюйко А.М. та ін./ За заг. ред. Добровського В.М./ 

Управлінський облік. Практикум: навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2010. – 288 с. 

8. Нападовська Л.В. Управлінський облік: Практикум; навч.посіб. - К.:КНТЕУ, 2008. - 300 с. 
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1. Аткинсон, Энтони А., Банкер, Раджів Д., Каплан, Роберт С., Янг Марк С. Управленческий 

учет. 3-е издание: пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 877 с. 

2. Друри К. Управленческий и производственный учет: Пер. с англ. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2002. – 1071 с. 

3. Райан Б. Стратегический учет для руководителя: Пер. с англ. – М.: Аудит; ЮНИТИ, 1998. – 

616 с. 

4. Управленческий учет и отчетность. Постановка и внедрение. - М.: Вершина, 2008. - 512 с. 

5. Управлінський облік /Дон Р.Хенсен, Меріен М Моувен, Небіл С. Еліас, Девід У. Сєнков  

/Пер. з англ. 5-го канадського видання. – К.: Міленіум, 2002. – 974 с. 

6. Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж., Датар Ш. Управленческий учет. 10-е издание: пер с англ. – СПб.: 

Питер, 2007. – 1008 с. 

 

 


