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ВСТУП 

 

Робоча програма навчальної дисципліни “Управлінський облік» розроблена відповідно до 

Положення про робочу програму навчальної дисципліни в ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», 

затвердженого Вченою радою Університету 27.05.2021 р. (протокол № 10) та введеного в дію наказом 

ректора від 27.05.2021 р. № 306. 

Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна «Управлінський облік» є однією із профілюючих навчальних 

дисциплін комплексної підготовки фахівців спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Вона присвячена вивченню: системи 

взаємозв’язків доходів, витрати  і фінансових результатів діяльності підприємства та його 

структурних підрозділів (центрів відповідальності); порядку застосування різних систем та 

методів калькулювання собівартості продукції та послуг; інструментів формування обліково-

аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень; методів бюджетування та оцінці 

отриманих результатів. Отримані знання дозволять здобувачам побудувати ефективну систему 

задоволення  інформаційних потреб керівництва підприємства в сучасних умовах 

господарювання.   

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Управлінський облік»  тісно 

пов’язані з такими навчальними дисциплінами першого (бакалаврського) рівня освіти як 

«Підприємництво», «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Статистика», «Менеджмент», 

«Фінансовий облік активів», «Фінансовий облік пасивів», «Облікова політика підприємства», 

«Звітність підприємств» завдяки використанню базових понять, методів та прийомів 

зазначених дисциплін з циклів загальної та професійної підготовки.  

Мета вивчення навчальної дисципліни полягає в формуванні у здобувачів системи 

знань про концептуальні засади управлінського обліку, а також отриманні ними теоретичних 

основ та практичних навичок щодо побудови та організації управлінського обліку на 

підприємстві та застосування основних методичних прийоми збору та аналізу інформації 

необхідної для планування, управління, оцінки та контролю отриманих результатів.   

Завдання навчальної дисципліни полягають в оволодінні здобувачами принципами та 

методами управлінського обліку, забезпечення засвоєння підходів, що використовуються при 

організації управлінського обліку; у формуванні уявлення про систему центрів фінансової 

відповідальності та основ бюджетування; у набутті навичок застосування технічних та 

методичних прийомів збору та обробки інформації необхідної для керівників різних рівнів 

управління підприємством для прийняття поточних та інвестиційних рішень, основних підходів 

щодо оцінки отриманих результатів та здійснення план/ факт аналізу причин виявлення 

відхилень.    

Предмет навчальної дисципліни – організація та методика обліку доходів та витрат 

підприємства та його структурних підрозділів (центрів фінансової відповідальності) для 

забезпечення керівництва релевантною інформацією з метою підвищення ефективності 

управління та результативності діяльності.  

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів 

компетентностей та результатів навчання відповідно до освітньо-професійних програм (табл. 

1а, 1б). Методи навчання та засоби діагностики, що відповідають визначеним результатам 

навчання за навчальною дисципліною, наведено в табл. 2. 
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Таблиця 1а  

Матриця компетентностей та результатів навчання, які формуються під час вивчення 

навчальної дисципліни відповідно до освітньо-професійної програми «Облік і аудит» 

Шифр 

компетен-

нтності 

 

Компетентності 

Шифр 

результату 

навчання 

Результати навчання 

Загальні компетентності (ЗК)   

ЗК01 Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

ПР01 Знати та розуміти економічні категорії, закони, 

причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які 

існують між процесами та явищами на різних 

рівнях економічних систем.  
ЗК02 Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК03 Здатність працювати в команді. ПР17 Вміти працювати як самостійно, так і в команді, 

проявляти лідерські якості та відповідальність у 

роботі, дотримуватися етичних принципів, 

поважати індивідуальне та культурне 

різноманіття. 

ЗК04 Здатність працювати 

автономно. 

ЗК08 Знання та розуміння предметної 

області та розуміння 

професійної діяльності. 

ПР02 Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, 

контрольної, податкової та статистичної систем в 

інформаційному забезпеченні користувачів 

обліково-аналітичної інформації у вирішенні 

проблем в сфері соціальної, економічної і 

екологічної відповідальності підприємств. 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК)   

СК02 Використовувати математичний 

інструментарій для дослідження 

соціально-економічних 

процесів, розв’язання 

прикладних завдань в сфері 

обліку, аналізу, контролю, 

аудиту, оподаткування. 

ПР14 Вміти застосовувати економіко-математичні 

методи в обраній професії. 

 

СК03 Здатність до відображення 

інформації про господарські 

операції суб’єктів 

господарювання в фінансовому 

та управлінському обліку, їх 

систематизації, узагальнення у 

звітності та інтерпретації для 

задоволення інформаційних 

потреб осіб, що приймають 

рішення. 

ПР08 Розуміти організаційно-економічний механізм 

управління підприємством та оцінювати 

ефективність прийняття рішень з використанням 

обліково-аналітичної інформації. 

СК05 Проводити аналіз господарської 

діяльності підприємства та 

фінансовий аналіз з метою 

прийняття управлінських 

рішень.  

СК08 Ідентифікувати та оцінювати 

ризики недосягнення 

управлінських цілей суб’єкта 

господарювання, недотримання 

ним законодавства та 

регулювання діяльності, 

недостовірності звітності, 

збереження й використання 

його ресурсів.  

ПР24 Володіти методами формування, збору, обробки, 

систематизації, групування, узагальнення 

облікової інформації з формуванням різних типів 

звітності підприємства для задоволення 

інформаційних потреб основних груп 

користувачів. 

СК14 Здатність проводити бізнес-

аналіз господарської діяльності 

підприємства з метою оцінки та 

ПР09 Ідентифіковувати та оцінювати ризики 

господарської діяльності підприємств. 
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прогнозування його 

фінансового стану, результатів 

діяльності, ділової активності. 

 

Таблиця 1а  

Матриця компетентностей та результатів навчання, які формуються під час вивчення 

навчальної дисципліни відповідно до освітньо-професійної програми «Диджитал-облік» 

Шифр 

компетен-

нтності 

 

Компетентності 

Шифр 

результату 

навчання 

Результати навчання 

Загальні компетентності (ЗК)   

ЗК01 Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

ПР01 Знати та розуміти економічні категорії, закони, 

причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які 

існують між процесами та явищами на різних 

рівнях економічних систем.  
ЗК02 Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК03 Здатність працювати в команді. ПР17 Вміти працювати як самостійно, так і в команді, 

проявляти лідерські якості та відповідальність у 

роботі, дотримуватися етичних принципів, 

поважати індивідуальне та культурне 

різноманіття. 

ЗК04 Здатність працювати 

автономно. 

ЗК08 Знання та розуміння предметної 

області та розуміння 

професійної діяльності. 

ПР02 Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, 

контрольної, податкової та статистичної систем в 

інформаційному забезпеченні користувачів 

обліково-аналітичної інформації у вирішенні 

проблем в сфері соціальної, економічної і 

екологічної відповідальності підприємств. 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК)   

СК02 Використовувати математичний 

інструментарій для дослідження 

соціально-економічних 

процесів, розв’язання 

прикладних завдань в сфері 

обліку, аналізу, контролю, 

аудиту, оподаткування. 

ПР14 Вміти застосовувати економіко-математичні 

методи в обраній професії. 

 

СК03 Здатність до відображення 

інформації про господарські 

операції суб’єктів 

господарювання в фінансовому 

та управлінському обліку, їх 

систематизації, узагальнення у 

звітності та інтерпретації для 

задоволення інформаційних 

потреб осіб, що приймають 

рішення. 

ПР08 Розуміти організаційно-економічний механізм 

управління підприємством та оцінювати 

ефективність прийняття рішень з використанням 

обліково-аналітичної інформації. 

СК05 Проводити аналіз господарської 

діяльності підприємства та 

фінансовий аналіз з метою 

прийняття управлінських 

рішень.  

СК08 Ідентифікувати та оцінювати 

ризики недосягнення 

управлінських цілей суб’єкта 

господарювання, недотримання 

ним законодавства та 

регулювання діяльності, 

недостовірності звітності, 

ПР09 Ідентифіковувати та оцінювати ризики 

господарської діяльності підприємств. 
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збереження й використання 

його ресурсів.  

 

Таблиця 2  

Результати та методи навчання, засоби діагностики за навчальною дисципліною 

«Управлінський облік» 

Результат навчання за навчальною дисципліною 
Методи навчання 

Засоби 

діагностики 
Код Результат навчання 

1. Знання: 

1.1 предмету, об’єктів, функцій та завдань управлінського обліку; 

відмінностей від фінансового обліку: концептуальних засад організації 

управлінського обліку  

Лекція, практичне 

(семінарське) заняття, 

дискусія 

 

Тестування на 

платформіі Moodle, 

бліц опитування, 

перевірка виконання 

індивідуальних та 

командних завдань, 

Case study, 

контрольна 

(модульна) робота, 

екзамен 

1.2 основних класифікаційних груп витрат діяльності підприємства та 

підходів до побудови функції витрат підприємства 

лекція, практичне 

(семінарське) заняття, 

вирішення практичних 

завдань 

1.3 підходів до формування собівартості готової продукції (робіт, послуг); 

економічної сутності системи обліку витрат та калькулювання 

собівартості готової продукції за повними витратами; сутності та 

сфери застосування позамовного, попередельіного та попроцесного 

методів обліку витрат та калькулювання 

1.4 економічної сутності методу обліку витрат та калькулювання 

собівартості готової продукції за змінними витратами; факторів, які 

спричинюють відмінності у фінансовому результаті в системі 

калькулювання за повними та змінними витратами  

1.5 економічної сутності методу обліку витрат та калькулювання 

собівартості готової продукції за нормативними витратами; основ 

аналізу відхилень між фактичними та нормативними витратами 

діяльності підприємства 

1.6 економічної сутності методу обліку витрат та калькулювання 

собівартості готової продукції за видами діяльності; ієрархію видів 

діяльності підприємства; основні методичні прийоми системи АВС 

костингу 

1.7 призначення центрів фінансової відповідальності; класифікацію 

центрів відповідальності підприємства; основні показники, що 

характеризують діяльність центрів відповідальності різних видів; 

сутність та призначення трансфертних цін 

1.8 сутність і функції бюджетів підприємства; види  і форми бюджетів; 

основи формування різних видів операційних та фінансових бюджетів; 

взаємозв’язок між різними видами бюджетів підприємства 

лекція, практичне 

(семінарське) заняття, 

вирішення практичних 

завдань, Case study 

1.9 сутність та призначення аналізу “витрати-обсяг-прибуток”; 

математичний та графічний методи аналізу “витрати-обсяг-прибуток”; 

сутність понять «точка беззбитковості», «запас міцності», 

«операційний важіль»; особливості застосування аналізу ВОП в 

умовах багатопродуктових підприємств  

1.10 сутність поняття «релевантність»  в контексті прийняття 

управлінських рішень; порядок формування релевантної інформації 

для основних типів операційних управлінських рішень 

(спецзамовлення, ліквідація збиткового сегменту, рішення в умовах 

обмежень, виробничий аутсорсинг); основні підходи до ціноутворення    

1.11 стадії бюджетування капітальних інвестицій; сутність та порядок 

застосування методів оцінювання проектів капітальних інвестицій на 

основі чистої теперішньої вартості та внутрішньої норми 

прибутковості; сутність та порядок застосування методів, що не 

враховують вартості грошей з урахуванням часу 

лекція, практичне 

(семінарське) заняття, 

вирішення практичних 

завдань 
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1.12 сутності та основних складових системи збалансованих показників; 

сутності  та порядку застосування аналізу вартісного ланцюжка; 

сутності методів таргет-костингу, кайзен-костингу та системи «саме 

вчасно». 

лекція, практичне 

(семінарське) заняття, 

дискусія 

2. Уміння/навички: 

2.1 орієнтуватися в нормативній базі, що регламентує ведення 

управлінського обліку та формування собівартості продукції (робіт, 

послуг) 

практичне (семінарське) 

заняття, дискусія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентація, 

тестування на 

платформі Moodle 

перевірка виконання 

індивідуальних та 

командних завдань, 

Case study, 

контрольна 

(модульна) робота, 

екзамен 

2.2 аналізувати поведінку витрат діяльності підприємства та будувати 

функцію витрат з метою прогнозування їхньої величини 
практичне (семінарське) 

заняття, вирішення 

практичних завдань 

2.3 обирати систему обліку витрат діяльності підприємства та формувати 

собівартість продукції (робіт, послуг) в різних системах 

калькулювавання залежно від поставлених завдань керівництва 

підприємства 

2.4 визначати основні показники аналізу “витрати-обсяг-прибуток” для 

одно- та багатопродуктового підприємства та графічно оформлювати 

залежності між витратами, обсягами діяльності та фінансовим 

результатом  

практичне (семінарське) 

заняття, вирішення 

практичних завдань, Case 

study 

2.5 формувати необхідну релевантну інформацію для прийняття 

відповідного типу управлінських рішень та на основі її аналізу 

обгрунтовувати найкращу альтернативу дій  

практичне (семінарське) 

заняття, вирішення 

практичних завдань, Case 

study 

2.6 аналізувати запропоновані інвестиційні проекти за допомогою різних 

методів для вибору найефективнішого серед них 

практичне (семінарське) 

заняття, вирішення 

практичних завдань 

2.7 розробляти фінансову структуру підприємства через виділення різних 

видів центрів відповідальності  

практичне (семінарське) 

заняття, вирішення 

практичних завдань 

2.8 складати бюджети доходів та витрат різних центрів відповідальності та 

оцінювати ступень та повноту виконання запланованих завдань та 

досягнення необхідних показників 

практичне (семінарське) 

заняття, вирішення 

практичних завдань, Case 

study 

3. Комунікація: 

 вироблення у здобувачів вищої освіти практичних навичок роботи у 

команді, спрямованих на: 

3.1) проведення аналізу, здійснення прогнозної оцінки та 

колегіального вирішення актуальних проблем із застосуванням 

відповідних методів і прийомів збору та обробки емпіричних 

даних;  

3.2) презентування результатів спільної роботи з виконання кейсів та 

вирішення інших практичних ситуацій за допомогою сучасних 

технічних засобів для донесення до керівної ланки суб’єкта 

господарювання  своєчасної та релевантної інформації та забезпечення 

для відповідного зворотного зв’язку  

практичне (семінарське) 

заняття, дискусія, 

аналітична доповідь 

Презентація, 

перевірка виконання 

аналітично-

розрахункових 

робіт 

4. Відповідальність і автономія: 

 4.1) здатність самостійного використання сучасних математичних та 

економетричних методів у вирішенні практичних задач стосовно 

калькулювання, бюджетування, прийняття рішень та оцінці отриманих 

результатів діяльності підприємства; 
практичне (семінарське) 

заняття, вирішення 

практичних завдань, 

дискусія 

Перевірка 

виконання 

вирішених завдань,  

презентація, 

дискурс, екзамен 

 4.2) демонстрація розуміння особистої відповідальності за професійні 

та/або управлінські рішення чи надані пропозиції/рекомендації, які 

можуть впливати на діяльність підприємства в цілому чи окремі її 

складові 
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Логіка викладання, структура та зміст навчальної дисципліни «Управлінський облік» 

забезпечують досягнення її мети та ефективну реалізацію завдань.  

Загальний бюджет навчального часу для вивчення навчальної дисципліни встановлюється 

відповідно до тематичного плану і складає 150 год. (5 кредитів). 

 

1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва теми 

Кількість годин за формами навчання 
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Змістовий модуль 1. Теоретичні основи калькулювання собівартості готової продукції  (послуг) 

Тема 1. Мета, зміст та організація 

управлінського обліку. 
1 1 - 1 1 - 4 1 4 

Тема 2. Класифікація, поведінка та 

функція  витрат. 
2 2 2 4 2 2 6 2 8 

Тема 3. Системи і методи обліку 

витрат і калькулювання собівартості 

продукції (робіт, послуг). Облік і 

калькулювання за повними витратами. 

2 3 2 4 4 2 8 
5 
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Тема 4. Облік і калькулювання за 

змінними витратами. 
1 2 1 2 2 1 6 3 7 

Тема 5. Облік і калькулювання за 

нормативними витратами. 
2 2 1 3 1 1 6 4 9 

Тема 6. Калькулювання собівартості за 

видами діяльності (АВС костинг). 
1 2 1 3 1 1 8 2 8 

Змістовий модуль 2. Прийняття управлінських рішень, оцінювання та контроль отриманих 

результатів 

Тема 7. Облік і контроль результатів 

діяльності за центрами відповідальності 
1 2 1 3 2 1 4 3 5 

Тема 8. Бюджетування і контроль витрат, 

доходів і фінансових результатів 

діяльності підприємства 

2 2 2 6 2 2 6 3 9 

Тема 9. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу 

діяльності та прибутку 
2 2 2 6 2 2 4 3 6 

Тема 10. Аналіз релевантності інформації 

для прийняття поточних управлінських 

рішень 

2 4 2 7 2 2 4 4 9 

Тема 11. Аналіз інформації для прийняття 

інвестиційних рішень 
1 2 1 3 2 1 4 2 7 

Тема 12. Основи стратегічного 

управлінського обліку 
1 2 - 3 1 - 3 2 5 

Виконання індивідуального вибіркового 

завдання самостійної роботи здобувача 
- - - 14 - - 20 - - 

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

Підготовка до екзамену - - - 24 - - 24 - 24 

Усього: 18 30 15 83 24 15 107 36 110 



10 

 

 

 

Підсумковий контроль:  

екзамен (год) 
4 4 4 

Разом: 
годин 150 150 150 

кредитів 5 5 5 

 

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ 

СОБІВАРТОСТІ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ  (ПОСЛУГ) 

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). Облік і калькулювання за повними витратами 

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. 

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 4. 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 5. 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 
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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”.  
 

Тема 6. Калькулювання собівартості за видами діяльності (АВС костинг) 

Сутність методу калькулювання собівартості продукції за функціональною ознакою витрат. 

Ієрархія видів діяльності підприємства в системі АВС костинга. Переваги та недоліки системи 

АВС костинга. Основні методичні прийоми системи АВС костинга. Проблеми впровадження 

функціонального калькулювання на підприємстві.   
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ, ОЦІНЮВАННЯ 

ТА КОНТРОЛЬ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 
 

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 

поточних 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. 

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 
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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 

(цільового калькулювання), кайзен-костингу (калькулювання для безперервного вдосконалення) 

та системи «саме вчасно». 

  
3.  ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧА 

 

3.1. Порядок поточного і підсумкового оцінювання результатів навчання здобувача з навчальної 

дисципліни «Управлінський облік» 

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 навчальна 

дисципліна складанням екзамену. 

Під час вивчення навчальних дисциплін у продовж семестру оцінюванню підлягають 

результати навчання, що виявляються через продемонстровані здобувачем знання та набуті уміння 

й навички в результаті:  

а) виконання завдань під час навчальних занять; 

 письмові експрес-опитування; 

 письмові ситуаційні завдання; 

 тестовий контроль; 

б) виконання контрольних (модульних) робіт; 

в) індивідуальні завдання самостійної роботи. 

Навчальні заняття проводяться у вигляді семінарських (контактних) занять. Результати 

роботи здобувачів  на кожному занятті оцінюються в діапазоні від 0 до 2 або 3 балів залежно від 

теми.  

Поточний контроль для очної (денної) та заочної форм навчання може здійснюватися в 

синхронному режимі (як аудиторний тестовий контроль), а також в асинхронному режимі на базі 

платформи Moodle та інших хмарних сервісів синхронного відеозв’язку (BigBlueButton, Zoom, 

Google Meet, Teams тощо). Поточний контроль для дистанційної форми навчання здійснюється 

виключно на базі платформи Moodle. 

Контрольні (модульні) роботи проводяться двічі за семестр в синхронному режимі або в 

асинхроному режимі (засобами платформи Moodle) за темами відповідних змістовних модулів. 

Кожна контрольна (модульна) робота оцінюється в діапазоні від 0 до 5 балів. 

Самостійна робота здобувачів передбачає виконання різних видів індивідуальних 

(командних) завдань (за вибором здобувача) у вигляді аналізу публікацій у періодичних видання з 

проблемних питань навчальної дисципліни або вирішення кейсів з подальшою презентацією 

отриманих результатів.     

За виконання науково-дослідницьких робіт здобувач може отримати додаткові 

(заохочувальні) бали – до 10 балів. 

Результат поточного контролю знань здобувача в цілому оцінюється в діапазоні від 0 до 50 

балів (включно).  

Підсумковий контроль проводиться для оцінювання результатів навчання здобувачів 

наприкінці навчального семестру з метою перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу та 

набуття компетентностей відповідно до навчального плану освітньо-професійної програми та 

робочої програми навчальної дисципліни «Управлінський облік». 
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Здобувача НЕ допускають до підсумкового контролю у таких випадках: 

− за результатами поточного контролю здобувач набрав від 0 до 20 балів (включно); 

− здобувач пропустив більш як 50% практичних (семінарських, контактних), не 

відпрацювавши їх до початку залікового тижня (для очної (денної) форми навчання).  

Загальна підсумкова оцінка вивчення навчальної дисципліни з підсумковим контролем у 

формі екзамену складається із суми результатів поточного (50 балів) та підсумкового  (50 балів) та 

фіксується в екзаменаційній відомості навчальної дисципліни протягом трьох робочих днів після 

проведення екзамену. (для дистанційної форми — протягом трьох робочих днів після завершення 

екзаменаційної сесії).  

Якщо здобувач був відсутній на екзамені без причини, підтвердженої довідкою 

встановленого зразка про тимчасову непрацездатність, то він втрачає право на одне складання 

екзамену, за ним залишається можливість двох перескладань. 

Здобувачі, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі 

екзамену набрали від 21 до 59 балів (включно), після додаткової самостійної підготовки мають 

право перескласти екзамен. 

Перескладання екзамену з навчальної дисципліни дозволяється не більше двох разів: перший 

раз – науково-педагогічному (педагогічному) працівнику, який проводив екзамен; другий – комісії 

з двох науково-педагогічних (педагогічних) працівників відповідної кафедри. В обох випадках 

загального підсумкового оцінювання результатів навчання цих здобувачів враховують результат 

їх поточного контролю. 

Здобувач, який за результатами другого перескладання екзамену (комісії) з навчальної 

дисципліни набрав від 21 до 59 балів (включно), вважається таким, що має академічну 

заборгованість. Він має право за власною заявою опанувати цю навчальну дисципліну в 

наступному семестрі понад обсяги, встановлені навчальним планом відповідної освітньої 

програми на засадах факультативного вивчення за індивідуальним графіком згідно з Положенням 

про надання додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами і 

освітніми програмами. 

Здобувач, який не написав заяву на факультативне вивчення навчальної дисципліни, а отже 

не ліквідував наявну академічну заборгованість протягом двох навчальних семестрів, підлягає 

відрахуванню з Університету. 

Порядок формування підсумкової оцінки  з дисципліни «Управлінський облік» наведено в 

табл.3. 

Таблиця 3  

Структура підсумкової оцінки за накопичувальною системою з навчальної дисципліни 

«Управлінський облік» (форма підсумкового контролю – екзамен) 

Види навчальної діяльності здобувача  
Розподіл балів за формами навчання 

Очна (денна) Заочна Дистанційна 

Робота на навчальних заняттях (семінарських, 

практичних, лабораторних, контактних 

заняттях, заняттях у дистанційному режимі) 

30 балів 20 балів 40 балів 

Виконання контрольних (модульних) робіт 
2МК × 5 =  

10 балів 

1МК × 10 =  

10 балів 

1МК × 10 =  

10 балів 

Виконання та захист індивідуальних завдань 

самостійної роботи (за вибором здобувача) 

5 × 2= 

10 балів 

10 × 2= 

20 балів 
- 

Представлення результатів науково-дослідних 

робіт здобувача: 

1. Участь у студентських олімпіадах, конкурсах 

наукових робіт, грантах, науково-дослідних 

проєктах. 

2. Публікація наукових статей, тез доповіді на 

конференції 

Додаткові (заохочувальні) бали 

(до 10 балів) 

Кількість балів за результатами 

поточного контролю 
50 балів 50 балів 50 балів 
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Екзамен  50 балів 50 балів 50 балів 

Підсумкова кількість балів 

з навчальної дисципліни 
100 балів 100 балів 100 балів 

 

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

ECTS здійснюється в порядку, що наведений в табл. 4. 

Таблиця 4  

Шкали оцінювання результатів підсумкового контролю – екзамен 

100-бальна шкала Підсумкова оцінка за 4-х бальною шкалою Шкала ECTS 

90 – 100 відмінно А 

80 – 89 
добре 

В 

70 – 79 С 

66 – 69 
задовільно 

D 

60 – 65 Е 

21 – 59 незадовільно - з можливістю перескладання FX 

0 – 20 
незадовільно - з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 
F 

 

3.2. Перезарахування та визнання результатів навчання з навчальної дисципліни 

«Управлінський облік» 

 

 Перезарахування та визнання результатів навчання з навчальної дисципліни 

«Управлінський облік» або її окремого компонента можливе в таких випадках: 

− участь здобувача в програмі академічної мобільності (навчання в інших Університетах 

України або інших країн) відповідно до Положення про включене навчання і навчання за 

програмами Європейського Союзу студентів ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» у закордонних вищих 

навчальних закладах, Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у 

Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана», Положення про порядок оцінювання результатів навчання здобувачів 

вищої освіти в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана»; 

− участь у програмах здобуття неформальної та інформальної освіти відповідно до 

Положення про визнання результатів навчання в Державному вищому навчальному закладі 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», отриманих 

здобувачами у неформальній та інформальній освіті. 

Здобувачі вищої освіти мають право на визнання результатів навчання в неформальній та 

інформальній освіті (курси навчання в центрах освіти, курси інтенсивного навчання, семінари, 

конференції, олімпіади, конкурси наукових робіт, літні чи зимові школи, бізнес-школи, тренінги, 

майстер-класи, наукові публікації, науково-дослідна робота, робота у студентських наукових 

гуртках, індивідуальні завдання, що поглиблюють навчальний матеріал навчальної дисципліни 

тощо) в обсязі, що загалом не перевищує 10 % від загального обсягу кредитів, передбачених 

освітньою програмою: у межах навчального року на першому (бакалаврському) рівні вищої 

освіти − не більше 6 кредитів. 

Перезарахування та визнання результатів навчання відбувається за умови підтвердження 

здобувачем отриманої оцінки з подібної навчальної дисципліни або індивідуальних завдань з карти 

навчальної роботи здобувача (назва навчальної дисципліни, вид індивідуальної роботи, кількість 

годин, отримана оцінка тощо) випискою з навчального плану іншого ЗВО.   
 

 

4. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА 
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3. Райан Б. Стратегический учет для руководителя: Пер. с англ. – М.: Аудит; ЮНИТИ, 1998. – 616 

с. 

4. 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. 
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4.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси 

1. Офіційний сайт Інститут дипломованих бухгалтерів управлінського обліку (СІМА) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.cimaglobal.com 

2. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://bank.gov.ua/ua/statistic 

3. Інформаційний портал підготовки до іспитів СІМА [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

https://vivatuition.com 

4. Дистанційний курс на платформі Moodle «Управлінський облік (денна ф.н.)  - Коршикова – 

ACAT49037U». 
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