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A. OBJECTIVE OF THE SUBJECT / МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ  
 Метою дисципліни є формування системи наукових знань з організації та методики управлінського обліку для їх використання 

при підготовці інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень та їх оцінки. Завданнями дисципліни є розкриття 

принципів і методів управлінського обліку, його місця та ролі в управлінні діяльністю підприємства, формування вмінь 
застосовувати відповідні методи та прийоми у процесі обліку для підготовки інформації, необхідної менеджерам для прийняття 

виважених рішень. 

 
B. SUBJECT PROGRAM / ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 

 
ТЕМА 1.Мета, зміст і організація управлінського обліку.  

Роль обліку в управлінні собівартістю продукції. Сутність, задачі та функції управлінського обліку. Предмет і об'єкти 
управлінського обліку. Взаємозв'язок і відмінності фінансового та управлінського обліку. Схеми організації управлінського обл іку 

за різних систем обліку. Основи організації управлінського обліку в Україні. Зміна сучасної ролі бухгалтера на підприємстві. 
ТЕМА 2.Склад витрат виробництва. Класифікація і поведінка витрат  

Класифікація доходів і характеристика їх основних видів. Загальнооблікова та управлінська класифікація витрат за різними 

ознаками. Характер реагування витрат при змінах обсягу діяльності підприємства. Поняття поведінки витрат в залежності від зміни 
обсягів діяльності, розуміння призначення моделі витрат. Методи визначення функції витрат, їх сутність і порівняльна 
характеристика. 

ТЕМА 3. Методи обліку і калькулювання собівартості 
Об'єкти обліку та об'єкти калькулювання, способи включення прямих та непрямих витрат до собівартості. Сутність калькулювання 
за замовленнями та за процесами. 

  ТЕМА 4. Облік і калькулювання за повними витратами 
Види собівартості, сутність обліку і калькулювання за повними витратами. Застосування результатів калькулювання для оцінки запа-
сів, підготовки фінансової звітності та обґрунтування довгострокових рішень. 

ТЕМА 5. Облік і калькулювання за змінними /неповними/ витратами 
Сутність обліку й калькулювання за неповними (змінними) витратами. Маржинальний підхід для підготовки внутрішньої (сегментної) 
звітності для обґрунтування короткострокових рішень. Поняття простого та розвинутого директ - костингу. 

ТЕМА 6. Облік і калькулювання за нормативними витратами 
Нормативний метод як спосіб оперативного контролю за формуванням собівартості. Поняття про види норм, класифікатори відхи-
лень від норм, алгоритм розрахунку фактичної собівартості. 

ТЕМА 7. Аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку  
Метод системного дослідження взаємозв'язку трьох найважливіших показників діяльності підприємства. Точка беззбитковості в на-
туральних одиницях та гривнях. Сутність трьох основних методів аналізу. 

ТЕМА 8. Аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських рішень 
Релевантні витрати та доходи. Поняття внутрішньої звітності та релевантного підходу до її підготовки. Методика підготовки інфор-
мації до обґрунтування рішень типу «виробляти чи купувати», щодо спеціального замовлення (за ціною, меншою, ніж звичайна), 

щодо зміни сегмента діяльності. 
ТЕМА 9. Бюджетування та контроль 

Поняття про бюджетування, оперативні та фінансові бюджети; статичний та гнучкий бюджети, послідовне складання бюджетів. 

Аналіз відхилень. Управління за відхиленнями. 
ТЕМА 10. Облік і контроль за центрами відповідальності . 

Типи центрів відповідальності. Система обліку, що забезпечує контроль та оцінку діяльності кожного центру відповідальності. 

Фінансові та не фінансові показники оцінки діяльності. 
C. LIST OF COMPETENCIES AND STUDIES TARGETED RESULTS / ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 
НАВЧАННЯ 

Загальні 
компетентності (ЗК) 

ЗК 02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК 08. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
ЗК 11. Навички використання сучасних інформаційних систем і комунікаційних технологій.  

ЗК 13. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 
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Спеціальні (фахові) 
компетентності (ФК) 

ФК 0З. 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. 

ФК 06. Здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і 
комп'ютерних технологій. 
ФК 08. Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських цілей суб'єкта 

господарювання, недотримання ним законодавства та регулювання діяльності, недостовірності 
звітності, збереження й використання його ресурсів. 
ФК  12. Здатність адаптувати бізнес-рішення та стратегії розвитку в умовах цифрової трансформації 

суспільства та використовувати ефективні моделі цифрової економіки в управлінні економічними 
системами. 

Програмні 
результати 
навчання 
(ПРН) 

ПРН  02. 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. 
ПРН  0З. Визначати сутність об'єктів обліку, аналізу, контролю та розуміти їх роль і місце в 

господарській діяльності. 
ПРН  04. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську звітність підприємств та правильно 
інтерпретувати отриману інформацію для прийняття управлінських рішень. 

ПРН  05. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю господарської діяльності 
підприємств. 
ПРН  06. Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю діяльності підприємств 

різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності. 
ПРН  08. Розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством та оцінювати 
ефективність прийняття рішень з використанням обліково-аналітичної інформації. 

ПРН  09. Ідентифіковувати та оцінювати ризики господарської діяльності підприємств. 
ПРН  11. Визначати напрями підвищення ефективності формування фінансових ресурсів, їх розподілу 
та контролю використання на рівні підприємств різних організаційно-правових форм власності. 

ПРН  12. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп'ютерні технології для обліку, 
аналізу, контролю. 
ПРН  14. Вміти застосовувати економіко-математичні методи в обраній професії. 

ПРН  18. Аналізувати розвиток систем, моделей і методів бухгалтерського обліку на національному та 
міжнародному рівнях з метою обґрунтування доцільності їх запровадження на підприємстві  

 
D. SEMESTER PLAN / СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН 

Тиждень/ 

Дата 

Тема Форма діяльності 

(заняття), години, 

формат  

Завдання для СРС  

(література, ресурси в інтернеті, презентація, відеокурси) 

Лекційний матеріал за дисципліною забезпечено 

мультимедійними презентаціями в Power Point, що 

поєднує слухове та візуальне сприйняття інформації 

При виконанні аудиторної самостійної роботи 

здобувачами використовуються мобільні пристрої, що  

дозволяє через Wi-Fi отримувати доступ в Інтернет, та 

уможливлює дослідження джерел щодо організації 

управлінського обліку та здійснювати обмін інформацією 

між викладачем і студентами. 

1 тиждень   ТЕМА 1.Мета, зміст і організація 

управлінського обліку.  
1. Сутність та функції 

управлінського обліку 

2. Етапи формування 
управлінського обліку 

3. Предмет, об’єкти, метод і 

принципи управлінського обліку 
4. Взаємозв’язок і відмінності 

фінансового та управлінського обліку 

5. Організація управлінського обліку 
за різних систем обліку.  
ТЕМА 2.Склад витрат 

виробництва. Класифікація і 
поведінка витрат 
1.Регламентація складу витрат  та 

доходів підприємства в Україні  
2.Класифікація доходів і 
характеристика їх основних видів  

3.Принципи та напрямки  
класифікації витрат   
4.Характеристика  основних видів 

витрат. Моделі поведінки витрат  
5.Оцінка витрат і побудова їх функції. 

Методи визначення функції витрат 

Лекція  

(проблемна лекція) 

(2 год)  

 

 

 

 

 

Опрацювання літератури: 

основна: [1 – 6], 

 додаткова: [10; 15; 17; 19; 21] 

1 тиждень Лекція  

(проблемна лекція) 

(2 год)   

 

3 тиждень ТЕМА 3. Методи обліку і 
калькулювання собівартості 

Лекція (проблемна 

лекції) (2 год)  

Опрацювання літератури: 

основна: [1 – 6], 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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1. Сутність та зміст обліку 

виробничих витрат 
2. Роль калькулювання в управлінні 
виробництвом 

3. Склад та види собівартості 
4. Елементи системи 
калькулювання 

5. Класифікація методів обліку 
витрат і калькулювання 
6. Характеристика і сфера 

застосування позамовного, 
попередільного (попроцесного), 
простого та нормативного  методів 

обліку витрат і калькулювання  
7. Організація зведеного обліку 
витрат та його варіанти  

8. Методика і техніка 
калькуляційних розрахунків  
9. Розподіл непрямих витрат 

 додаткова: [10; 15; 17; 19; 21] 

2,3 тиждень Практичне заняття 

(дискусія, групова 

робота, презентації 

результатів 

виконаних завдань) 

(4 год) 

 

Підготуватися до дискусії за питаннями: 

1. Сутність та функції управлінського обліку.  
2. Етапи формування управлінського обліку 

3. Предмет, об’єкти, метод і принципи управлінського 
обліку 

4. Взаємозв’язок і відмінності фінансового та 

управлінського обліку 
5. Організація управлінського обліку за різних систем 

обліку.  

6. Які основні методологічні засади класифікації доходів і 
витрат відповідно до вимог П(С)БО? У чому полягає 
взаємозв'язок доходів і витрат підприємства? 

7. Охарактеризуйте напрями класифікації витрат? Їх мета? 
Напрямки загальнооблікової класифікації витрат та з метою 
прийняття управлінських рішень? 

8. Характеристика витрат  за економічним змістом. Для 

чого вона необхідна? 
9.Які витрати вважаються вичерпними та 

невичерпними? 

10. Чим відрізняються витрати на продукцію від витрат 
періоду? 

11. За якою ознакою витрати поділяються на прямі та 

непрямі? 
12. Які  витрати  вважаються  основними, виробничими 

накладними?  Їх склад? 

13. Чим відрізняються релевантні витрати від 
нерелевантних? Що таке диференційні витрати? 

14. За якою ознакою поділяються витрати на дійсні та 

можливі? 
15. Що таке контрольовані та неконтрольовані  витрати? 

Від чого залежить контрольованість витрат? 

16. У чому полягає відмінність середніх і 
маржинальних витрат? 

17. У чому полягає практичне значення поділу витрат на 

змінні та постійні?  
18. Характеристика змінних витрат та їх графічне 

відображення ? 

19. Що собою представляє коефіцієнт  реагування 
витрат? Визначення пропорційних, дегресивних та 
регресивних витрат. 

20. Яка поведінка постійних витрат та їх графічне 
відображення? 

21. Характеристика витрат змішаного типу ? Побудувати їх 

графіки. 
22. Фактор витрат. 
23. Що треба розуміти під функцією витрат? 

24. Які основні методи побудови функції витрат? 
25. У чому полягає сутність методу аналізу 

бухгалтерських рахунків? 

26. У чому   полягає   сутність   методу   вищої-нижчої 
точки? 

27. У чому   полягає   сутність   методу візуального 

пристосування? 

5 тиждень ТЕМА 4. Облік і калькулювання за 
повними витратами 

1.Особливості системи обліку та 
калькулювання  собівартості за 

Лекція 

  (проблемна 

лекція) (2 год) 

 

Опрацювання літератури: 

основна:[1 – 6],   

додаткова:[8; 11; 21] 
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4,5 тиждень повними витратами. 

– варіанти обліку затрат і 
калькулювання повної собівартості 
продукції, які можуть бути 

передбачені альтернативними 
обліковими політиками; 
– порядок зведення витрат за такими 

варіантами; 
– зведення  витрат за П(С)БО 16 
«Витрати» 

2.Облік прямих витрат за 
калькуляційними статтями. 
3.Оцінка незавершеного 

виробництва 
3.Облік непрямих витрат і порядок 
віднесення їх на собівартість 

продукції. 
4.Калькулювання виробничої 
собівартості продукції за повними 

витратами. 
5.Облік невиробничих витрат при 
обліку та калькулюванні  собівартості 

за повними витратами. 

Практичне заняття 

(самостійна, 

групова робота, 

дискусія) 

( 4год) 

Підготуватися до дискусії за питаннями: 

1.Що таке система виробничого обліку? Що необхідно для 
її впровадження? Дайте визначення понять«собівартість» 
та «калькуляція». 

2.Охарактеризуйте види калькуляції за різними ознаками. 
3.Що таке «об'єкт обліку витрат», «об'єкт калькулювання» 
та «калькуляційна одиниця»?  

4.Яка різниця між калькуляційними об'єктами і кальку-
ляційними одиницями? 
5.Чим відрізняється виробнича собівартість випущеної 

(товарної) продукції від виробничої собівартості 
реалізованої продукції? 
6.У чому полягає сутність позамовного методу обліку 

витрат і яка сфера його застосування? 
7.Дайте порівняльну характеристику позамовного та 
попроцесного калькулювання собівартості. 

8.У чому полягає сутність попередільного методу обліку 
витрат і яка сфера його застосування? 
9.У чому полягає сутність простого (однопередільного) 

методу обліку витрат і яка сфера його застосування? 
10.Чим відрізняється безнапівфабрикатний варіант  
зведення витрат від напівфабрикатного? 

11.Для якого з варіантів зведеного обліку витрат харак-
терна наявність у складі калькуляційних статей статті 
«Напівфабрикати власного виробництва»? 

12.У яких випадках застосовується рахунок 25 «Напівфа-
брикати власного виробництва»? 
13.Як співвідносяться витрати звітного періоду з собіва-

ртістю випущеної за цей період продукції? 
14.Яким чином розподіляються витрати звітного періоду 
між: товарним випуском і залишками незавершеного 

виробництва? 
15.Методи калькуляційних розрахунків? 
 

7 тиждень ТЕМА 5. Облік і калькулювання за 
змінними /неповними/ витратами 
1.Сутність системи обліку та 

калькулювання  змінних витрат. 
Порівняльна оцінка методів обліку і 
калькулювання повних та 

неповних(змінних) витрат.  
2.Аналітичні та контрольні 
можливості системи  директ-костинг. 

Варіанти директ-костингу. 
3. Переваги та недоліки системи 
директ-костінг. 

4. Особливості обліку виробничого 
процесу методом неповних витрат. 
 

Лекція  

(проблемна лекція) 

(2 год) 

Опрацювання літератури: 

основна:[1 – 6],   

додаткова:[10; 15; 19] 

 

6,7 тиждень Практичне заняття 

 (дискусія, групова 

робота, презентації 

результатів 

виконаних завдань) 

(4 год) 

 

Підготуватися до обговорення проблемних питань:  

1. Калькулювання собівартості продукції  способом 
розрахунку за прямою ознакою. 
2. Калькулювання собівартості продукції  способом 

додавання затрат. 
3. Калькулювання собівартості продукції  способом 
виключення затрат. 

4. .Як  визначають і обліковують  собівартість супутніх 
продуктів? 
5. Як  визначають і обліковують  собівартість зворотних 

відходів та їх вплив на собівартість продукції? 
6. За якою ознакою відрізняються розподілені постійні 
загальновиробничі витрати від нерозподілених? 

7. З якою метою здійснюють зведений облік витрат? 
8. .Які витрати належать до непрямих і підлягають роз-
поділу? 

9. Основні етапи розподілу й віднесення 
загальновиробничих витрат до складу виробничої 
собівартості. 

10. Що може бути використано за базу розподілу 
непрямих витрат. Характеристика ставок розподілу 
накладних витрат. 

11. Як розподіляють  витрати обслуговуючих підрозділів? 
12. Як розподіляють непрямі витрати між об’єктами 
калькулювання? Наведіть приклади. 

9 тиждень ТЕМА 6. Облік і калькулювання за 
нормативними витратами 
Організація нормативного 

господарства підприємства  
2.Складання нормативних калькуляцій 
3.Облік зміни норм  

4.Методика і техніка обліку відхилень 
від норм та їх аналіз і управління  за 
ними 

5.Методи виявлення відхилень від 

Лекція (проблемна 

лекції) 

(2  год) 

 

Опрацювання літератури: 

основна:[1 – 6],   

додаткова:[14; 16] 

8,9 тиждень Практичне заняття 

(презентації, 

групова робота, 

дискусія) 

( 4год) 

Підготуватися до обговорення проблемних питань:  

1. Сутність витрат за методом неповних витрат? 
2. Які основи побудови системи витрат і калькулювання за 
неповними витратами? 

3. Які чинники формують елементи витрат виробничої ді-
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норм 

  6.Порівняльна оцінка елементів 
методу стандарт - косту і 
нормативного методу. 

 

 

  яльності за методом неповних витрат? 

4. Який взаємозв 'язок витрат за технічними переділами? 
5. Назвіть робочі моделі обліку при системі витрат і каль-
кулюванні за неповними витратами? 

6. Яка система рахунків здійснює формування витрат на 
виробництво продукції? 
7. Як поділяються витрати при побудові їх за методом не-

повних витрат? 
8.У чому сутність системи калькуляції за змінними ви-
тратами? 

9.Який вплив має на величину прибутку калькуляція собі-
вартості за змінними та постійними витратами? 
10. Які основні особливості методу (системи)  директ – 

костинг? 
11. У чому полягає практичне застосування системи 
директ-костинг? 

12. Які основні фінансові показники формуються в системі 
директ-костинг? 
13. Як складаються звіти про фінансові результати у сис-

темі директ-костинг? 
14. Що таке маржинальний дохід? Які особливості його 
розрахунку? 

15. У чому полягають переваги розвинутого директ-костингу? 
16. Що таке прямі (специфічні) постійні витрати? Наведіть 
приклади. 

17. У чому полягає методика багатоступеневого покриття 
постійних витрат? 
18. Які основні переваги методу директ-костинг? 

19. У чому полягають недоліки методу директ-костинг? 

11 тиждень ТЕМА 7. Аналіз взаємозв'язку 
витрат, обсягу діяльності та 

прибутку  
1. Сутність і призначення аналізу 
взаємозв’язку витрат, обсягу 

діяльності та прибутку. 
2. Припущення аналізу «витрати – 
обсяг – прибуток». 

3. Методи аналізу «витрати – обсяг 
– прибуток» 
4. Аналіз чутливості прибутку 

5. Застосування аналізу «витрати – 
обсяг – прибуток» в умовах 
багатопродуктового  виробництва 
 

Лекція (проблемна 

лекції) (2 год) 

  

Опрацювання літератури: 

основна:[1 – 6],  

додаткова:[7,20] 

10,11 

тиждень 

Практичне заняття 

(групова робота 

презентації, 

самостійна, 

дискусія) 

(6 год) 

  

Підготуватися до обговорення питань: 

1. Організація нормативного господарства підприємства  
2. Складання нормативних калькуляцій 
3. Облік зміни норм  

4. Методика і техніка обліку відхилень від норм та їх 
аналіз і управління  за ними 
5. Методи виявлення відхилень від норм 

6. Порівняльна оцінка елементів методу стандарт - 
косту і нормативного методу. 
7. У чому полягає сутність аналізу взаємозв'язку 

витрат, обсягу діяльності та прибутку? 
8. Яким чином аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу 
діяльності та прибутку сприяє прийняттю управлінських 

рішень? 
9. Назвіть припущення, які покладені в основу аналізу 
взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку. 

10. Поясніть термін «точка беззбитковості». 
11. Які методи використовуються під час проведення 
аналізу «витрати — обсяг — прибуток»? 

12. Для прийняття яких рішень застосовують аналіз 
«витрати — обсяг — прибуток»? 
13. Назвіть графіки, які дають змогу проілюструвати 
взаємозв'язок «витрати — обсяг — прибуток», та 

поясніть їх призначення. 
14. У чому полягає сутність коефіцієнта запасу 
міцності? 

15. Поясніть особливості застосування аналізу «витрати 
— обсяг — прибуток» в умовах багатопрофільних 
підприємств. 

16. Що таке комбінація продажу? 

13 тиждень ТЕМА 8. Аналіз релевантної 

інформації для прийняття управ-
лінських рішень 
1.Основи прийняття управлінських 

рішень 
2.Релевантний підхід до прийняття 
управлінських рішень 

3.Застосування диференціального 
аналізу для вибору найкращих 
варіантів дій 

4.Аналіз типових варіантів 
альтернативних рішень. 

Лекція (проблемна 

лекції) (2 год) 

  

Опрацювання літератури: 

основна :[1 – 6],  

додаткова:[7,20] 

12,13 

тиждень 

Практичне заняття 

(опитування, 

презентації, 

самостійна, 

дискусія) 

(6 год) 

  

Підготуватися до обговорення питань: 

1.  Що таке релевантна інформація? 
2. Які критерії дозволяють розглядати інформацію як 

релевантну? 
3. Назвіть основні види поточних рішень. 
4. У чому полягає сутність диференційного аналізу? 
5. Дайте визначення диференційних доходів та 

диференційних витрат. 
6. На чому базується аналіз інформації для прийняття 
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 рішення щодо спеціального замовлення? 

7. Які дані є релевантними у процесі прийняття рішення 
щодо розширення або скорочення діяльності? 
 8.Поясніть послідовність дій у процесі прийняття рішення 

щодо виготовлення напівфабрикатів у власному 
виробництві чи придбання їх на стороні 
 9.Що таке «обмежуючий чинник»? Назвіть особливості 

прийняття рішень за умов існування певного 
обмежуючого чинника.  
10.Назвіть методи, за допомогою яких можна встановити 

ціну продажу продукції, та поясніть їх сутність. 

15 тиждень ТЕМА 9. Бюджетування та 

контроль 
1. Сутність бюджетування та його 
організація  

2. Види і форми бюджетів 
3. Порядок складання та принципи 
бюджетів продажів, бюджету 

виробництва, бюджет придбання і 
використання матеріалів, бюджет 
трудових витрат, бюджет ЗВВ, 

адміністративні витрати на збут 
4. Методика та техніка контролю за 
виконанням бюджетів.  Принцип та 

порядок складання гнучких бюджетів. 
5. Аналіз відхилень з використанням 
гнучкого бюджету. 
ТЕМА 10. Облік і контроль за 

центрами відповідальності . 
1.Організаційна структура 
підприємства та центри 

відповідальності 
2.Облік і оцінка діяльності центрів 
витрат.  

3.Облік і оцінка діяльності центрів 
прибутку 
4.Облік і оцінка діяльності центру 

інвестицій 
5.Поняття про трансфертні ціни та їх 
застосування. Функції та методи 

визначення трансфертних цін. 
 

Лекція (проблемна 

лекції) (2 год)  

 Опрацювання літератури: 

основна:[1 – 6],   
додаткова:[9; 12; 13] 

Практичне заняття 

(презентації, 

дискусія, групова 

робота) 

(4 год) 

  

Підготуватися до обговорення питань:  
1. Дайте визначення бюджету.  
2. Що таке бюджетування? Назвіть основні етапи 

процесу бюджетування. 
3. Назвіть основні функції бюджетів та поясніть їх 
сутність. 

4. Які існують види бюджетів? 
5. Що таке бюджетний період? Який проміжок часу він 
може охоплювати? 

6. Який бюджет називається зведеним? 
7. Які бюджети входять до складу зведеного бюджету?  
8. Поясніть призначення бюджету грошових коштів.  

9. В якій послідовності відбувається формування 
зведеного бюджету?  
10. Дайте визначення гнучкого бюджету та поясніть його 
сутність. 

11. 3а якими напрямами можна визначити відхилення 
фактичного результату діяльності від запланованого? 

14,15 

тиждень 

16 тиждень 

 

Практичне заняття 

(презентації, 

дискусія, групова 

робота) 

(2 год) 

 

Підготуватися до обговорення питань:  
Дайте визначення центру відповідальності та його типів.  

1. Як і для чого складається кошторис центру витрат?  Як 

складається звіт центру витрат? 
2.  У чому полягають особливості складання звіту центру прибутку? 
3.  Особливості оцінки діяльності центру інвестицій. 

Основні показники оцінки. 
4.  Дайте визначення сегмента бізнесу, охарактеризуйте 
класифікацію сегментів і формування їх звітності. 
5.  Для чого обчислюються трансфертні ціни? 

6. Дайте коротку характеристику методів розрахунку 
трансфертних цін. 
7. Що розуміють під «делегуванням повноважень»?  

8. У чому сутність контрибуційного підходу до оцінки центру 
відповідальності? 
9. Сутність управління за відхиленнями. 

 
Вивчення дисципліни передбачає виконання індивідуальних завдань; 
- виконання комплексного практичного завдання; 
- Формування аналітичного звіту за заданою тематикою з використанням практичного матеріалу 

Теми аналітичних звітів: 
1.Комплексне управління витратами (калькулювання витрат за час життєвого  циклу продукту, цільове калькулювання, 
калькулювання витрат за системою кайдзен,  т.ін.) 

2.Перспективні рішення з питань ціноутворення 
3.Стратегічне управління та стратегічний управлінський облік 
4.Аналіз  інформації з метою прийняття інвестиційних проектів. 

5. Представити джерела інформації та методику  її аналізу для прийняття управлінських рішень у процесі постачання  
6. 6. Представити джерела інформації та методику  її аналізу для прийняття управлінських рішень у процесі виробництва 

7. Представити джерела інформації та методику  її аналізу для прийняття управлінських рішень у процесі реалізації  

Детальний план проведення практичних занять, завдання для практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи містяться 

в системі MOODLE у методичному комплексі:Комплексні методичні вказівки з вивчення  дисципліни  «Управлінський облік» для 

студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання  
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E. BASIC LITERATURE (OBLIGATORY TEXTBOOKS) / ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА (ОБОВ’ЯЗКОВІ ПІДРУЧНИКИ) 

1. Голов С. Ф. Управлінський облік. Підручник / С. Ф. Голов. 6-те вид.  К.:Лібра, 2018.  524 с. 
2. Добровський В. М. Управлінський облік: Навч.-метод. посібник / В. М. Добровський, Л. В. Гнилицька, Р. С. Коршикова. — К.: 

КНЕУ, 2005.  235 с. 

3. Управлінський облік: сучасна теорія і практика : [навчальний посібник] / Ю. Ю. Верланов, С. А. Бурлан, О. Ю. Верланов. – 
Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015.  340 с 

4. Задорожний, З.-М. В. Управлінський облік : приклади, задачі, тести [Текст] : навч. посіб. / З.-М. В. Задорожний, І. Я. 

Омецінська, Л. Т. Богуцька. - 2-ге доповн. і переробл. - Тернопіль : ЗУНУ, 2020. 211 с. Управлінський облік: [навчальний посібник] 
/ Фоміна О.В., Мошковська О.А., Августова О.О.- Київ: КНТЕУ, 2021. 228с 

5. Атамас П. Й. Управлінський облік: Навч. посібник / П. Й. Атамас.  2-ге вид. К.: ЦНЛ, 2009.  440 с. 

6. Бутинець Ф. Ф., Чижевська Т. А., Герасимчук Н. В. Бухгалтерський управлінський облік. Житомир: ЖІТІ, 2002.  448 с. 
7. Голов С. Ф. Управлінський облік. Підручник / С. Ф. Голов.  4-те вид.  К.:Лібра, 2008.  704 с. 
8. Карпенко О. В., Карпенко Д.В. Управлінський облік: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2012.  296 с. 

9. Нападовська Л. В. Управлінський облік: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. К.: КНТУ, 2010.  648 с. 
10. Хорнгрен Ч. Т. Бухгалтерский учёт: управленческий аспект / Ч. Т. Хорнгрен,Фостер Дж.; [пер. с англ. под ред. Я. В. 

Соколова]. — М. : Финансы и статистика,2005.  416 с. 

 
F. COMPLEMENTARY LITERATURE / ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА 

10. Дерій В. А. Витрати і доходи підприємств у системі обліку та контролю: монографія.  Тернопіль: ТНЕУ, «Економічна думка», 2009. 272 с.  

11. Карпенко О. В. Неповна собівартість: теорія і практика обліку, аналізу, контролю: монографія / О.В. Карпенко, Г.О. Соболь.  Полтава: РВВ 

ПУЕТ, 2011.  241 с. 

12.  Корецький, М. Х. Управлінський облік: Навч. посібник / М. Х. Корецький, В. Дацій, Л. В. Пельтек.  К.: ЦНЛ, 2007. 296 с.  

13.  Нападовська Л. В. Управлінський облік: Практикум: Навч. посіб / Л. В. Нападовська, С. Я. Король, О. І. Мазіна; За заг. ред. Л. В. 

Нападовсь кої.  К.: Київ. Нац.Торг.-екон. Ун-т, 2008.  300 с. 

14.  Партин Г. О., Загородній А. Г. Управлінський облік: Навч. посібник. — 2-ге вид., випр. і доп.  К.: Знання, 2007. — 303 с. 

15. Панков В. А., Суецький С. Л., Михайличенко Н. М. Контролінг і бюджетування фінансово-господарської діяльності ідприємства: Навчальний 

посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2007.  112 с. 

16. Прохар Н. В. Облік доходів, витрат і фінансових результатів: проблеми теорії та практики: Монографія / Н. В. Прохар, Ю. О. Ночовна.  

Полтава: ПУЕТ, 2012. 257 с. 

17.  Пушкар М.С. Управлінський облік : нові підходи, ідеї, концепції. Сучасні проблеми системи обліку в Україні: Монографія. / М.С. Пушкар 

[та інші].  Тернопіль : 2010.  550 с. 

18.  Реслер М. В. Облік витрат та доходів операційної діяльності: монографія /М. В. Реслер.  Мукачево: Карпат. вежа, 2009. — 205 с. 

19. Сайт СІРА: СІРА org.ua. 

Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне забезпечення 
1. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.  
2. Офіційний сайт ДУ АРІФРУ[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.smida.gov.ua.  

3. Офіційний сайт ОЕСР[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oecd.org.  
4. Офіційний сайт Standard and Poor’s[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.standar-dandpoors.ru. Офіційний сайт 
Верховної Ради України [Електроний ресурс] - Режим доступу : http://www.rada. gov.ua. 

5. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://minrd.gov.ua/nk. 
6. Інформаційний портал з економіки та фінансів України. – Режим доступу : http://www.finexpert.ru 
7. Спеціалізований інформаційно-аналітичний ресурс для бухгалтерів, аудиторів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ukr. buhgalter.com.ua. 
8. Спеціалізований інформаційно-аналітичний ресурс для бухгалтерів, аудиторів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.buhgalter911.com.  

9. http://www.visnuk.com.ua/uk/faq/question/2485 

10. Електронна версія газети «Все про бухгалтерський облік» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vobu.com.ua. 

 
G. THE MOST IMPORTANT PUBLICATIONS OF THE AUTHOR(S) CONCERNING PROPOSED CLASSES / ОСНОВНІ 
ПУБЛІКАЦІЇ АВТОРА, ЩО ПОВЯЗАНІ З ТЕМАТИКОЮ ЗАПЛАНОВАНИХ ЗАНЯТТЬ  

 

1 INTERNAL CONTROL OF ENTERPRISE’S UNREAL ECONOMIC OPERATIONS IN NATIONAL ECONOMY  

Scientific Journal of Polonia University 

2019-06-28 | journal-article 
DOI: 10.23856/3503 

2.ENVIRONMENTAL AND ACCOUNTING POLICIES IN THE MANAGEMENT OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE 
Efektyvna ekonomika 
2019-06-27 | journal-article 
Часть DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.36 

3.Organizational model of accounting policy under conditions of IFRS use  
Scientific Journal of Polonia University  

 2017-10-18| journal-article   
DOI: 10.23856/2413  
4. Maksimova А., Rudenko, O., & Kondratiuk, O. Ecological tax as an economic tool for environmental policy in Ukraine. Scientific Journal of 

Polonia University, 27(2), 61-71(2018). 
5. Ecologic-economic management tasks of an industrial enterprise under conditions of eurointegrational processes  
GLOBALNE ASPEKTY EKONOMII SWIATOWEJ I STOSUNKIW MISDZYNARODOWYCH W WARUNKACH NIESTABILNOSCI 

GOSPODARCZEJ: MONOGRAFIA ZBIOROWA 2016 | book-chapter  

6.Сертифікат учасника тренінгу "Міжнародні стандарти фінансової звітності: зміст та практичне застосування  

(IFRS 15, IAS 12) «Українська асоціація з розвитку менеджменту та бізнес освіти» 

2019-05-31 | other 

https://profbook.com.ua/vydavnytstvo-knteu
http://www.buhgalter911.com/
https://doi.org/10.23856/3503
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7108
https://doi.org/10.23856/2413
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SOURCE-WORK-ID: Certificate 

7.The methodic аccounting of production wastes at Mining-Enriching Enterprisesdecision Ministry of Economic Development and Trade of 

Ukraine 22.02.2019р. - № 86289 

2019-02-22 | registered-copyright 
Часть SOURCE-WORK-ID: Sertificate 

8.About registration of copyrights to work Scientific work «Model of Equity Accounting in Terms of Business Companies Reorganization by 

devision»decision Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine 05.10.2018р. - № 82012 

2018-10-05 | registered-copyright 
Часть SOURCE-WORK-ID: Sertificate 

8.About registration of copyrights to work Scientific work «Model of Equity Accounting in Terms of Business Companies Reorganization by 

merger (acquisition)» decision Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine 05.10.2018р. - № 82010 

2018-10-05 | registered-copyright 
Часть SOURCE-WORK-ID: Sertificate 

9.About registration of copyrights to work Scientific work «Model of Equity Accounting in Terms of Business Companies Reorganization by 

spin-off»decision Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine 05.10.2018р. - № 82013 

2018-10-05 | registered-copyright 
Часть SOURCE-WORK-ID: Sertificate 

10.About registration of copyrights to work Scientific work «Model of Equity Accounting in Terms of Business Companies Reorganization by 

transformation»decision Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine 05.10.2018р. - № 82011 

2018-10-05 | registered-copyright 
Часть SOURCE-WORK-ID: Sertificate 
 

H. PREREQUISITE AND POSTREQUISITE / ПРЕРЕКВІЗИТИ ТА ПОСТРЕКВІЗИТИ 
Навчальна дисципліна базується на нормативних та за вибором навчальних дисциплінах і є необхідною для опанування 
подальших навчальних дисциплін «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Звітність підприємств», «Аудит», «економічний 
аналіз», «Облікова політика підприємства» 

 

I. SCOPE AND TYPE / КІЛЬКІСТЬ ВІДВЕДЕНИХ ГОДИН ТА ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ 
 Денна Заочна 

Лекції 32 8 

Практичні 32 8 

Самостійна робота студента (СРС) 44 89 

Індивідуально-консультативна робота (ІКР) 12 15 

Разом годин: 120 120 

 

J. CURRENT AND FINAL EVALUATION / ПОТОЧНЕ ТА ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ  

 Денна Заочна 

Знання, уміння та навички, продемонстровані на 
аудиторних заняттях 

30 10 

Виконання контрольних (модульних) робіт 10 10 

Виконання і захист завдань самостійної роботи* 10 20 

Разом поточні бали 50 50 

Підсумковий контроль (екзамен) 50 50 

Усього 100 100 

 
M. TOOLS, EQUIPMENT AND SOFTWARE / ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

мультимедійний клас з ПК, цифровий  проектор 
Zoom – хмарна платформа для відео і аудіо конференцій та вебінарів 

ZELIS - система призначена для тестування знань студентів в двох режимах: автоматизований контроль знань та тестування по 
бланкам. 

 
N. STUDENT RESOURCES, MOOC PLATFORMS / ЦИФРОВІ РЕСУРСИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВІДКРИТІ 
ДИСТАНЦІЙНІ ОНЛАЙН КУРСИ 

Студентам пропонується доступ до навчальних матеріалів дисципліни - moodle.kneu.dp.ua:  
Coursera – безкоштовні онлайн-курси з різних дисциплін, у разі успішного закінчення яких користувач отримує сертифікат про 
проходження курсу. 

EdX – онлайн-курси від закладів вищої освіти. 
Prometheus — український громадський проєкт масових відкритих онлайн-курсів. 

 
O. FEEDBACK/ ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК 
Електронні листи є найкращим способом зв'язатися з керівником курсу, і, будь ласка, додайте шифр групи в темі листа. Якщо ви 

надішлете мені електронне повідомлення, надайте мені, принаймні, 24 години, щоб відповісти. Якщо ви не отримаєте відповідь, 
відправте листа повторно. 
 

P. ACADEMIC HONESTY/ АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 
Державний університет економіки і технологій очікує від студентів розуміння та підтримання високих стандартів академічної 
чесності. Приклади академічної не доброчесності включають такі: плагіат, зловживання інформацією із застарілих джерел 
мережі. Очікується, що вся робота, виконана відповідно до вимог курсу, є власною роботою студента. Під час підготовки 

роботи, яка відповідає вимогам курсу, студенти повинні відрізняти власні ідеї від інформації, отриманої з інших джерел. Без 

https://drive.google.com/open?id=1IHZbqTAM_KltImvSbkiIJOpFFYEX1N_N
https://drive.google.com/open?id=1y4iEmkE_EOk8vXmKU2daXArnOH96PsQR
https://drive.google.com/open?id=1ql_w-_pg07QgUYk_P5D46kiBI2Vt2g9J
https://drive.google.com/open?id=1HCdRHlWe1vhIB4lstJ8BvWDpgf6JcZAs
https://drive.google.com/open?id=1UnixHs9XX50lUeQGvdEpkLsYQnUhEQIH
https://drive.google.com/open?id=1Yj2yQuBhYC4fKNP6TPkbf5qo56KyR5Ui
https://zoom.us/
https://www.coursera.org/
https://www.edx.org/
https://prometheus.org.ua/
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попереднього письмового схвалення викладачем, студенти можуть не подавати один і той же звіт двічі. 

Положення про академічну доброчесність у Державному університеті економіки і технологій затверджено Вченою радою 
25.11.2021 р., Протокол № 5 та введено в дію Наказом від 25.11.2021 р. № 169: 
https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/243/pol_AD.pdf 

 
 

                                                                                       

 

 

 

 

    

 


