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ВСТУП 

 
Навчальна програма дисципліни «Управлінський облік» складена відповідно до 

освітньої програми та навчального плану підготовки студентів освітнього рівня бакалаврів 

за спеціальністю 073 Менеджмент. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є витрати виробництва, собівартість 

продукції та її калькулювання, варіанти альтернативних рішень, бюджети підрозділів. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Управлінський облік» має тісний 

взаємозв’язок з такими дисциплінами, як «Фінансовий облік», «Економічний аналіз», 

«Мікроекономіка», «Теорія економічного аналізу». 

 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 

1. Облік витрат і системи калькулювання. 

2. Основи стратегічного обліку. 

 

1. Мета й завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Управлінський облік» є формування 

системи знань з організації та методики управлінського обліку, його вдосконалення з 

урахуванням передового зарубіжного досвіду 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Управлінський облік» є набуття 

вмінь застосувати відповідні методи та прийоми в процесі обліку витрат і калькулювання 

з метою прийняття ефективних управлінських рішень 

 

1.3. За результатами вивчення дисципліни у студентів повинні бути сформовані такі 

компетентності:  

загальні: класифікувати  та групувати виробничі витрати для управління та 

регулювання діяльності підприємства; розрахувати собівартість продукції 

використовуючи різні методи калькулювання; 

спеціальні: моделювати поведінку витрат та проводити аналіз співвідношення 

«витрати-обсяг діяльності-прибуток»; оцінювати альтернативні проекти та обґрунтовано 

обирати оптимальні управлінські рішення; розробляти бюджети підприємства та окремих 

центрів відповідальності; складати внутрішньогосподарську звітність та розраховувати 

трансфертні ціни. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 90 години /  3 кредити ECTS. 

 

  



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

 

Змістовий модуль 1:  Облік витрат і системи калькулювання 

 
Тема 1. Мета, зміст і організація управлінського обліку 

 

 Суть управлінського обліку та етапи його розвитку. Роль управлінського обліку в 

інформаційній системі підприємства. Функції бухгалтерів-аналітиків і розподіл обов’язків 

в бухгалтерії. 

Функції і принципи управлінського обліку. Предмет, об’єкти і методи 

управлінського обліку. 

 Моделі управлінського обліку, які класифікуються по ступені інформування, по 

повноті включення витрат в собівартість, по ступені зв’язку фінансового та 

управлінського обліку. 

 Принципи побудови та етапи організації управлінського обліку. 

 Підходи в побудові аналітичних рахунків управлінського обліку, по центрам 

виникнення витрат, по центрам відповідальності за витрати, по центрам рентабельності 

виробництва конкретного продукту. 

 Принципи побудови плану рахунків фінансового та управлінського обліку різних 

країн. Основні системи обліку. 

 Рекомендована література: 1, 3, 4, 5, 12, 14, 19, 26 

 

 

Тема 2. Склад витрат виробництва 

 

Поняття витрат в управлінському обліку. Фактори, що впливають на побудову 

обліку витрат. 

Загальна схема обліку витрат діяльності.  

Рекомендована література: 1, 2, 5, 11, 14, 23 

 

 

Тема 3.  Класифікація і поведінка витрат 

 

 Мета та напрямки класифікації витрат. Моделі поведінки витрат.  

Визначення функції витрат.  

Рекомендована література: 2, 5, 12, 14, 22, 24, 27 

 

 

Тема 4. Методи обліку і калькулювання витрат 

 

Об'єкти і методи обліку витрат. 

Види калькуляцій та методи обліку собівартості. 

Рекомендована література: 6, 8, 12, 17, 19, 31, 32, 33 

 

 

Тема 5.  Облік і калькулювання за повними витратами 

 

 Характеристика системи калькулювання повних витрат.  

Варіанти методу повних витрат: ненормативний та нормативний. 



Методи обліку повних витрат: метод однорідних секцій, стандарт-костінг і метод 

нормативного розподілу постійних витрат. 

Рекомендована література: 5, 12, 13, 14, 19, 22 

 

 

Тема 6.  Облік і калькулювання за змінними витратами 

 

Характеристика системи калькулювання змінних витрат. Директ-костінг, як 

основний представник «ринкових» методів обліку витрат. 

Переваги та недоліки системи калькулювання змінних витрат. 

Рекомендована література: 5, 12, 13, 14, 19, 22 

 

 

Тема 7.  Облік і калькулювання за нормативними витратами 

 

Суть, завдання та переваги нормативного обліку. 

Облік зміни норм та відхилення від норм. Методи виявлення відхилень від норм: 

сигнального документування, розкрою партіями, інвентарний. Класифікація відхилень. 

Особливості складання нормативної калькуляції. Завдання аналізу собівартості 

продукції. Види відхилень від норм. 

Система стандарт-костінг як закордонний аналог нормативного методу 

документування. Переваги та недоліки системи стандарт-костінг. Типи стандартів. 

Рекомендована література: 5, 12, 13, 14, 19, 22 

 

 

Змістовий модуль 2:  Основи стратегічного обліку 

 
Тема 8. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку 

 

Мета і методи взаємозв’язку „витрати – обсяг – прибуток”. Припущення, покладені 

в основу аналізу взаємозв’язку „витрати – обсяг – прибуток”. 

 Аналіз чутливості прибутку: коефіцієнт маржинального доходу, запас міцності, 

операційний важель. Методи вивчення комбінованого впливу змін на прибуток. 

Аналіз взаємозв’язку „витрати – обсяг – прибуток” за умов асортименту. 

Комбінація продажу. Середньозважений маржинальний дохід. 

Рекомендована література: 5, 6, 12, 14, 19, 22, 27, 29, 30, 31 

 

 

Тема 9. Аналіз релевантності інформації для прийняття управлінських рішень 

 

Процес прийняття рішень і релевантність облікової  інформації. Аналіз варіантів 

альтернативних рішень.  

Оптимальне використання ресурсів за умов обмежень.   

Рішення стосовно запасів. Рішення стосовно ціноутворення.  

Модель прийняття рішення за умов невизначеності. 

Рекомендована література: 3, 4, 5, 12, 14, 19, 20, 22, 27, 29, 30, 31, 32 

        

 

Тема 10. Бюджетування і контроль 

 

Суть планування. Класифікація планів. Сутність бюджетування та його організація. 

Функції бюджету і основні стадії процесу бюджетування.  



Складання та взаємоузгодження бюджетів. Підходи до  упорядкування бюджетів. 

Характеристика бюджетів. 

Контроль виконання бюджетів і аналіз відхилень. 

Рекомендована література: 5, 12, 14, 19, 22, 24, 27 

 

 

Тема 11.  Облік і контроль за центрами відповідальності 

 

Концепція центрів та обліку відповідальності. 

Оцінка діяльності центрів витрат. Оцінка діяльності центрів доходу. Оцінка 

діяльності центрів прибутку. Організація обліку відповідальності за методом „тариф – 

година - машина”. Оцінка діяльності центрів інвестицій. Трансфертне ціноутворення.  

Рекомендована література: 5, 12, 14, 15, 19, 22, 27, 30, 31, 33 

 

 

Тема 12. Взаємозв'язок управлінського та фінансового обліку 

 

Порівняльна характеристика фінансового та управлінського обліку. 

Внутрішня звітність підрозділів. Типи внутрішньої звітності. Принципи вибору 

системи звітності. Фінансова звітність. Її мета. Управлінський аспект фінансової звітності. 

Рекомендована література: 7, 32 
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7. Вербило Ольга Федорівна. Фінансовий та управлінський облік / Національний 

аграрний ун-т. — К., 1999. — 112с. 

8. Гарасим П. М., Давидович І. Є., Хомин П. Я. Управлінський облік на 

підприємстві (методика ведення) / Тернопільська академія народного господарства. — Т. : 

Економічна думка, 2001. — 270с. : рис. — Бібліогр.: с.268-270.. — ISBN 966-654-053-3.  

9. Гарасим Петро Миколайович, Журавель Григорій Павлович, Хомин Петро 

Якимович. Фінансовий, управлінський і податковий облік у господарських товариствах 

(ВАТ, ЗАТ, ТОВ, ПОП, ПАП): Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — Т. : Економічна 

думка, 2003. — 480с. — Бібліогр.: с. 471-474. — ISBN 966-610-119-X. 

10. Голов С.Ф., Єфіменко В.І. Фінансовий та управлінський облік. - К.: ТОВ 

"Автоінтерсервіс", 1996. - 544 с. 

11. Голов С.Ф. Управленческий бухгалтерский учет.- К.: Скарби, 1998. - 390с. 

12. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. - К.: Лібра, 2003. - 704 с. 

13. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет: Учебн. пособие 

для вузов / Пер. с англ. под ред. Н.Д.Эриашвили; Предисловие проф. П.С.Безруких. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 783 с.  

14. Івакіна І. Управлінський облік: стисло і доступно. - Х.: Фактор, 2007. - 320 с. 

15. Карпова І.С. Впровадження управлінського обліку за центрами 

відповідальності в комерційному банку. – К.: МІМ-Київ, 2001. 

16. Карпова Т.П. Основи управленческого учета. Учебное пособие.-М.: Инфра-М.,  

1997.- 392с. 

17. Карпова Т.П. Управленческий учет.- М., Аудит - ЮНИТИ, 1998. - 350с. 

18. Кондратова И.Г. Основи управленческого учета.- М.: Финансы и статистика, 

1998.-144с. 

19. Корецький М.Х., Дацій Н.В., Пельтек Л.В. Управлінський облік: Навч. 

посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 296 с. 

20. Кохалевич З.В. Аналіз і використання облікової інформації для управління 

запасами підприємства. – К.: МІМ-Київ, 1999. 

21. Лень Василь Степанович. Управлінський облік: Навч. посібник для студ. вищих 

навч. закладів спец."Облік і аудит" / Чернігівський держ. технологічний ун-т. — Чернігів : 

ЧДТУ, 2002. — 153с. : рис. — Бібліогр.: с.153. 

22. Лень В.С. Управлінський облік: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2003. - 287 с. - 

(Вища освіта ХХІ століття). 

23. Малюга Наталія Михайлівна, Белоусова Ірина Анатоліївна, Герасимчук Наталія 

Василівна, Давидюк Тетяна Вікторівна. Управлінський облік: Збірник задач і вправ: Навч. 

посібник для студ. вищ. навч. закладів за спец. "Облік і аудит" / Житомирський 



інженерно- технологічний ін-т / Ф.Ф. Бутинець (ред.). — 2. вид., перероб. і доп. — 

Житомир : Рута, 2001. — 256с.  

24. Нападовська Л. Управлінський облік. – Дніпропетровськ, 2000. 

25. Партин Галина Остапівна, Загородній Анатолій Григорович. Управлінський 

облік: Навч. посіб. для студ. дистанц. форми навч. / Національний ун-т "Львівська 

політехніка". Інститут дистанційного навчання. — Л. : Видавництво Національного 

університету "Львівська політехніка", 2003. — 188с. : рис., табл. — (Серія "Дистанційне 

навчання"; № 14). — Бібліогр.: с. 187-188.  

26. Пушкар Михайло Семенович. Управлінський облік. — Тернопіль : Поліграфіст 

ЛТД, 1995. — 163с.  

27. Пушкар Михайло Семенович. Управлінський облік: Навч. посібник для студ. 

екон. вузів та фак. України. — Тернопіль, 1997. — 160с.  

28. Ткач В.И., Ткач М.В. Управленческий учет: международный опыт. – М.: 

Финансы, 1994. 

29. Управленческий учет: Учебное пособие /Под редакцией А.Д.Шеремета. М.: 

ФБК-ПРЕСС, 1999.-512с. (серия «Академия бухгалтера и менеджера»). 

30. Хенсен Дон Р., Моувен Меріен М., Еліас Небіл С., Сєнков Девід У. 

Управлінський облік: Підручник для студ. вищих навч. закл. / Міжнародний ін- т бізнесу / 

Олександр Григораш (пер.). — Пер. з 5. канад. вид. — К. : Міленіум, 2002. — 974с. 

31. Хорнгрен Ч.П., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект. – М.: 

Финансы и статистика, 1995.-416с. 

32. Шим Джей К, Сигел Джоэл Г. Методы управления стоимостью и анализ затрат / 

Перевод с англ. - М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 1996.-344с. (серия 

«Экономика для практиков»). 

33. Энтони Р., Рис Дж. Ситуации и примеры. - М.: Финансы и статистика, 1998.-

560с. 
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4. Форма підсумкового контролю результатів навчання 

 

Підсумковий контроль здійснюється після вивчення предмета з метою визначення  

та оцінки успішності кожного студента.  

Формою підсумкового контролю успішності вивчення «Управлінського обліку» є 

іспит.  

Найголовнішими принципами контролю є індивідуальний характер, 

систематичність, тематична спрямованість, диференційованість, об’єктивність, 

вимогливість, умотивованість і системність.  

Іспити сприяють формуванню у студентів уміння самостійно користуватися 

набутими знаннями, готувати чіткі й науково обґрунтовані відповіді на поставлені 

запитання у порівняно короткий строк. На іспитах, як і в практичній роботі, студенти  

повинні користуватися своїми знаннями, застосовувати їх до розв’язання запитань і 

завдань, даних екзаменатором. 

 

 

5. Засоби діагностики результатів навчання 

 
Під засобами діагностики успішності навчання розуміємо завдання, що 

передбачають певні дії студентів, спрямовані на виявлення як окремих показників 

засвоєння навчального матеріалу, так і кінцевих результатів навчання. 

Показники засвоєння студентами навчального матеріалу під час опитування на 

екзаменах виявляються за допомогою різних методів контролю: усних (доповідь, 

повідомлення, бесіда, розповідь); письмових (контрольна робота, реферат, курсова 

робота); практичних (виконання вправ). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


