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Анотація 
Дисципліна спрямована на оволодіння  методів раціональної організації та ведення управлінського обліку на підприємствах на підставі 
використання  прогресивних підходів зарубіжних країн; набуття навичок  опрацювання і використання  облікової інформації в 
управлінні. 

Мета та цілі Полягає у формуванні системи знань з теорії та практики організації та ведення управлінського обліку на підприємствах. 

Формат Лекції,практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль - іспит 

Результати навчання 

Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної 
інформації для прийняття управлінських рішень щодо господарської діяльності компаній. Усвідомлювати сутність об’єктів, предмету, 
методів та принципів управлінського обліку, розуміти роль і місце управлінського обліку в господарській діяльності підприємства. 
Володіти методичним інструментарієм управлінського обліку 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 150 год.: лекції – 32 год., практичні заняття – 32 год., самостійна робота – 86 год. 

Пререквізити «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік І», «Фінансовий облік ІІ» 

Вимоги 
викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з навчальної 
та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять проводиться усна 
співбесіда за темою. Відпрацьовувати практичні заняття при наявності допуску викладача. З метою оволодіння необхідною якістю освіти 
з дисципліни потрібно регулярно відвідувати заняття, а також готуватися до занять. Без особистої присутності студента підсумковий 
контроль не проводиться. 

  



СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛІНИ  

Лекція 1 Мета, зміст і організація управлінського обліку Практична 
робота 1 

Загальна характеристика 
управлінського обліку, його 
предмету, об’єктів, методів і 
порядку організації 
управлінського обліку на 
підприємстві 
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Огляд літературних джерел щодо 
сутності управлінського обліку його 
предмету та методів. 
 

Лекція 2 Склад витрат виробництва Практична 
робота 2 

Характеристика виробничих 
витрат згідно П(С)БО 16 те 
методичних рекомендацій 

Аналіз П(С)БО 16 «Витрати» щодо 
класифікації виробничих витрат, 
характеристика методичних 
рекомендацій щодо калькулювання 
собівартості для підприємств різних 
галузей 

Лекція 3 Класифікація і поведінка витрат Практична 
робота 3 

Розгляд напрямів класифікації 
витрат та їх видів. Вивчення 
методів поведінки витрат 

Огляд літературних джерел щодо 
напрямів класифікації витрат. Аналіз 
сутності та призначення методів 
вивчення поведінки витрат 

Лекція 4 Методи обліку і калькулювання витрат Практична 
робота 4 

Аналіз факторів, що 
визначають вибір методу 
обліку витрат і калькулювання 
собівартості продукції (робіт, 
послуг). Класифікація методів 
калькулювання 

Огляд літературних джерел щодо 
сутності методів калькулювання витрат 
та собівартості продукції (робіт, послуг) 

Лекція 5 Облік і калькулювання за повними витратами Практична 
робота 5 
 

Вивчення сутності 
позамовного, попроцесного 
методів обліку витрат, методу 
абзорпшен-костин 

Огляд літературних джерел на предмет 
застосування позамовного та 
попроцесного методів обліку витрат на 
вітчизняних підприємствах. Вивчення 
можливості застосування абзорпшен-
костингу на вітчизняних підприємствах 
з врахуванням зарубіжного досвіду 

Лекція 6 Система обліку і калькулювання за змінними витратами Практична 
робота 6 

Вивчення сутності, 
особливосте застосування, 
переваг та недоліків директ-
костингу для вітчизняних 
підприємств 

Вивчення переваг та недоліків директ-
костингу. Проведення порівннян 
директ-костингу із абзорпшен-
костингом 

Лекція 7 Система обліку і калькулювання за нормативними 
витратами 

Практична 
робота 7 

Вивчення особливостей 
застосування нормативного 
методу обліку витрат. Аналіз 
переваг та недоліків його 

Провести порівняльну характеристику 
нормативного методу обліку витрат із 
стандарт-костом 



застосування на вітчизняних 
підприємствах 

Лекція 8 Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу  діяльності та 
прибутку 

Практична 
робота 8 

Вивчення особливостей 
застосування CVP-аналізу, 
специфіку його застосування в 
діяльності компаній України 

Формування таблиці з переліком 
формул, що використовуються при 
аналізі взаємозв’язку витрат, обсягу 
діяльності та прибутку 

Лекція 9 Аналіз релевантності інформації для прийняття 
управлінських рішень 

Практична 
робота 9 

Дослідження аналізу 
релевантної інформації при 
існуванні варіантів 
альтернативних рішень та в 
умовах обмеженості ресурсів 

Проаналізувати підходи та 
обґрунтувати необхідність вибору 
рішень серед альтернативних варіантів 
та в умовах обмеженості ресурсів 

Лекція 10 Бюджетування і контроль Практична 
робота 10 

Проаналізувати сутність та 
порядок організації 
бюджетування, склад та 
взаємозв’язок бюджетів, 
порядок проведення аналізу 
відхилень  

Вивчити функції та принципи 
бюджетування, його переваги та 
недоліки, різницю між операційними 
та фінансовими бюджетами 

Лекція 11 Облік і контроль за центрами відповідальності Практична 
робота 11 

Дослідити сутність та види 
центрів відповідальності, 
порядок контролю за їх 
діяльністю. Трансфертне 
ціноутворення 

 Проаналізувати сутність концепції 
центрів відповідальності, виділити 
класифікаційні ознаки та сутність 
існуючих видів центрів 
відповідальності 

Лекція 12 Взаємозв’язок управлінського і фінансового обліку Практична 
робота 12 

Встановити спільні та відмінні 
риси між управлінським та 
фінансовим обліком за рядок 
ознак 

 Встановити спільні та відмінні риси між 
управлінським та податковим обліком 
за рядок ознак 
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ПЕРЕЛІК  ЗАПИТАНЬ  ДЛЯ  ПІДГОТОВКИ  ДО  ІСПИТУ  

Поведінка витрат. Змінні, постійні та змішані витрати. Вплив керівництва на поведінку витрат. Визначення функції витрат. Оцінка і функції витрат, прогнозування майбутніх витрат. Облік і 
розподіл накладних витрат. Позамовний метод калькулювання. Попроцесний метод калькулювання. Калькулювання змінних витрат. Калькулювання з повним розподілом витрат. Аналіз 
взаємозв’язку «витрати – обсяг діяльності – прибуток». Сутність нормативного методу витрат та його розвиток. Оптимальне використання ресурсів за умов обмежень. Сутність 
бюджетування та його організація. Склад та взаємоузгодження бюджетів компанії. Контроль виконання бюджетів. Оцінка діяльності центрів відповідальності. Трансфертне ціноутворення. 
Спільне та відмінне управлінського та фінансового обліку. 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Лекційні і практичні заняття укомплектовано наступним обладнанням: мультимедійне обладнання для презентації лекцій. 

СИСТЕМА  ОЦІНЮВАННЯ  
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS Оцінка за національною 

шкалою 
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я 
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 
• написання модульних контрольних робіт та підсумкової 
модульної роботи: 50 % семестрової оцінки; 
• практичні заняття: 25% семестрової оцінки; 
• самостійна робота: 25% семестрової оцінки 

90-100 А відмінно 
85-89 В 

добре 
75-84 С 
65-74 D 

задовільно 
55-64 Е 

35-54 FХ незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов'язковим 
повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ  АКАДЕМІЧНОЇ  ЕТИКИ  

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв'язності 
конфлікту звертатись до завідувача кафедри економічного аналізу та обліку. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 

 


