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ВСТУП 

 

Предмет навчальної дисципліни – доходи, витрати і фінансові результати діяльності 

підприємства та його структурних підрозділів (центрів відповідальності). 

Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки фахівців: вивчення дисципліни 

базується на знаннях, отриманих студентами під час вивчення дисциплін циклу гуманітарної, 

природничо-наукової та загальноекономічної підготовки, а також дисциплін циклу професійної 

підготовки бакалаврського рівня вищої освіти. 

Мета опанування навчальної дисципліни  - формування знань та вмінь організації 

та методики управлінського обліку. 

Формування у студентів компетентностей та відповідних їм результатам навчання: 

 

Компетентності Програмні результати навчання 

1. Знати підходи до класифікації 

витрат діяльності підприємства 

1. Здійснювати класифікацію витрат залежно від 

поставлених у відповідній ситуації завдань та мети 

2. Вміти вести облік витрат на 

виробництво і калькулювати 

собівартість продукції за різними 

методами 

2. Обирати відповідний метод калькулювання 

собівартості готової продукції (послуг), враховуючи 

особливості технологічного процесу суб`єкта 

господарювання для оцінки його активів та 

формування фінансового результату діяльності 

3. Вміти прогнозувати величину 

витрат у процесі бюджетування 

3. Формулювати лінійної та нелінійної функції витрат 

за допомогою статистичних та математичних методів 

для побудови їх трендів 

4. Знати методику і техніку 

аналізу релевантної інформації для 

прийняття поточних та 

довгострокових управлінських 

рішень 

4. Ідентифікувати релевантну інформацію та оцінювати 

ефективність та доцільність конкретних управлінських 

рішень на основі вибору відповідних методи її аналізу   

5. Вміти організувати і вести облік 

за центрами відповідальності 

5. Формувати, узагальнювати та надавати деталізовану 

інформацію для цілей управління центрами 

відповідальності, а також розробляти на її основі 

пропозиції, рекомендації та прогнози розвитку 

діяльності підприємства для керівництва 
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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 

1 1 1 - 2 1 1 - 4 1 

4 

2 Тема 2. Класифікація, поведінка 

та функція  витрат 
1 1 1 - 4 1 1 - 5 1 

6 

3 Тема 3. Системи і методи 

обліку витрат і калькулювання 

собівартості продукції (робіт, 

послуг) 

1 2 1 - 4 1 1 - 6 2 

7 

4 Тема 4. Облік і калькулювання 

за повними витратами 
1 4 1 - 4 1 1 - 8 4 

7 

5 Тема 5. Облік і калькулювання 

за змінними витратами 
1 4 1 - 4 1 1 - 8 4 

7 

6 Тема 6. Облік і калькулювання 

за нормативними витратами 
1 2 1 - 4 1 1  8 2 

7 

Змістовий модуль 2 

7 Тема 7. Облік і контроль 

результатів діяльності за 

центрами відповідальності 

2 4 2 - 6 2 2 - 8 4 

8 

8 Тема 8. Бюджетування і 

контроль витрат, доходів і 

фінансових результатів 

діяльності підприємства 

2 4 1  6 1 1 - 8 4 

8 

9 Тема 9. Аналіз взаємозв’язку 

витрат, обсягу діяльності та 
2 2 1 - 6 1 1 - 8 4 

8 
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прибутку 

10 Тема 10. Аналіз релевантності 

інформації для прийняття 

управлінських рішень 

2 4 1 - 6 1 1 - 8 2 

8 

11 Тема 11. Аналіз інформації для 

прийняття інвестиційних 

рішень 

2 2 1 - 4 1 1 - 8 2 

8 

Виконання індивідуального вибіркового 

завдання СРС 
- - - - 10 - - - 15 - 

10 

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

Усього: 16 32 12 - 60 14 12 - 94 32 88 

Підсумковий контроль (залік) 

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. 
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3. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКВОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА 

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

7-11. Заняття проводяться у вигляді лекцій, семінарських (контактних) занять. Завершується 

дисципліна – заліком. 

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. 

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

час опанування даної дисципліни, зокрема: 

- систематична та активна робота на практичних заняттях, виконання домашніх 

індивідуальних розрахункових завдань, участь в експрес-опитуваннях, тест-контроль – 0-60 

балів; 

- виконання контрольної (модульної) роботи – 0-20 балів;  

Таким чином всі обов’язкові об’єкти поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 

до 80 балів. 

  Кожен студент для одержання необхідної кількості балів поточного контролю може 

вибрати вибіркові індивідуальні завдання самостійної роботи за загальною кількістю 

оцінювання не вище 20 балів.  

Вибіркові індивідуальні завдань самостійної роботи та їх оцінювання (за вибором 

студента): 

- аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою: 0-10 

балів; 

- написання реферату (есе): 0-10 балів; 

- аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою: 0-10 балів; 

- підготовка презентації за заданою тематикою: 0-10 балів; 

- виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету): 0-20 

балів; 

- переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою: 

0-10 балів. 

За рішенням кафедри, студентам, які брали активну участь у науково-дослідній роботі, 

можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали за результатами поточного контролю 

(0-20 балів).  

Таким чином, весь поточний контроль оцінюється в діапазоні від 0 до 100 балів.  

Для студентів заочної форми навчання передбачено: 
Об’єктами поточного контролю знань студентів заочної форми навчання є: 

1. Відповіді (виступи) на аудиторних (контактних) заняттях – 0-40 балів 

2. Виконання  контрольної (модульної) роботи – 10 балів 

3. Виконання і захист індивідуальних завдань для самостійної роботи в міжсесійний 

період – 0-50 балів. 

Сесійний період 

Обов’язкові об’єкти поточного контроль знань та їх оцінювання: 

а) відповіді (виступи) на аудиторних (контактних) заняттях – 0-40 балів 

б) контрольної (модульної) роботи – 0-10 балів. 

Таким чином поточний контроль в сесійний період оцінюється від 0 до 50 балів. 

Міжсесійний період 

Обов’язкові об’єкти поточного контроль знань та їх оцінювання: виконання і захист 



10 

 

 

обов’язкових завдань для самостійної роботи 

а) домашнє індивідуальне завдання – 0-20 балів: 

        - за виконання індивідуального завдання – 0-10 балів; 

        -  за захист індивідуального завдання в обговоренні його результатів з             

викладачем – 0-10 балів: 

б) індивідуальне завдання за дистанційним курсом – 0-20 балів. 

Вибіркові об’єктами поточного контролю для заочної форми навчання наведені у Карті 

навчальної роботи студента і оцінюються в 10 балів. 

 За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності 

— в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись 

додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів. 

Таким чином, весь поточний контроль оцінюється в діапазоні від 0 до 100 балів.  

Для студентів дистанційної форми навчання передбачено: 

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) - 0-70 балів; 

- виконання і захист підсумкової контрольної роботи – 20 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.  

Таким чином, весь поточний контроль оцінюється в діапазоні від 0 до 100 балів.  

 

Підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється у формі заліку за шкалою від 

0 до 1000 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. 
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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. 

 

4.2. Додаткова література 

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. 

 

 


