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Силабус курсу 

Управлінський облік 

Ступінь вищої освіти – бакалавр 
Галузь знань – 07 – управління та адміністрування 

   Спеціальність – 071 – облік і оподаткування  

Освітньо-професійна програма – Облік і оподаткування 
Дні занять: згідно з розкладом 
Консультації: згідно з графіком 

Рік навчання: 3, Семестр: IІ 

   Кількість кредитів: 4  Мова викладання: українська  

 

Керівник курсу 

ПІП д.е.н., проф. Задорожний Зеновій-Михайло Васильович 

Контактна інформація  z.zadorozhnyy@wunu.edu.ua 

Опис дисципліни 
 
В умовах глобалізації економіки та конкурентної боротьби ефективне ведення бізнесу неможливе без 
отримання оперативної та в достатній мірі деталізованої інформації про діяльність підприємства, яка 
формується в системі управлінського обліку. Дисципліна «Управлінський облік» спрямована на 
формування у студентів системи знань щодо принципів побудови, організації та методики 
управлінського обліку з урахуванням передового зарубіжного досвіду. Дисципліна забезпечує 
розуміння особливостей обліку доходів, витрат (за різних систем обліку і калькулювання) та 
фінансових результатів підприємств з урахуванням їх галузевої специфіки. 

Структура курсу 
 

Години 
(лек. / сем.) 

Тема Результати навчання Завдання 

2 / 2 1. Мета, зміст і організація 
управлінського обліку 

Знати етапи становлення та розвиток 
управлінського обліку, його об’єктів, принципів та 
взаємозв’язку з фінансовим обліком. Володіти 
навиками організації управлінського обліку на 
підприємстві 

Задачі, 
тести 

4 / 4 2. Класифікація і 
поведінка витрат 

Знати сучасні підходи до управління витратами, 
вміти класифікувати витрати для цілей управління, 
розуміти особливості поведінки витрат 

Задачі,  
кейси, 
тести 

2 / 2 3. Витрати, доходи та 
фінансові результати як 
об’єкти управлінського 
обліку 

Розуміти особливості формування доходів, витрат і 
калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) 
в різних галузях економіки; вміти виокремлювати 
об’єкти обліку витрат, об’єкти калькулювання та 
калькуляційні одиниці з урахуванням галузевої 
специфіка підприємств 

Задачі, 
тести 
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4 / 4 4. Система обліку і 
калькулювання за 
повними витратами 

Володіти навиками відображення в обліку витрат 
операційної та неопераційної діяльностей; вміти 
формувати собівартість продукції (робіт, послуг) на 
основі простого, позамовного, попроцесного та 
попередільного методів обліку витрат. 

Задачі, 
тести 

4 / 4 5. Система обліку і 
калькулювання за 
змінними витратами 

Розуміти облік витрат і калькулювання за змінними 
витратами; знати порядок формування собівартості 
і фінансового результату у системах обліку 
«директ-костинг» «абзорпшин-костинг», «АВС-
костинг». 

Задачі, 
кейси, 
тести 

2 / 2 6. Система обліку і 
калькулювання за 
нормативними витратами 

Володіти навиками формування собівартості 
продукції (робіт, послуг) в системі обліку та 
калькулювання за нормативними витратами; 
розуміти переваги використання системи 
«стандарт-кост» та нормативного методу обліку 
витрат і калькулювання собівартості продукції 

Задачі, 
тести 

4 / 4 7. Аналіз релевантності 
інформації для прийняття 
управлінських рішень 

Розуміти значення релевантної і нерелевантної 
інформації; володіти навиками формування 
інформації для прийняття рішень у процесі 
постачання, виробництва, реалізації, а також при 
прийнятті інвестиційних рішень 

Задачі, 
тести 

4 / 4 8. Бюджетування і 
контроль 

Володіти навиками з прогнозування витрат та 
здійснення контролю за виконанням бюджетів 

Задачі, 
тести 

2 / 2 9. Облік і контроль за 
центрами 
відповідальності 

Знати типи центрів відповідальності; володіти 
навиками зі здійснення обліку й контролю витрат, 
доходів та фінансових результатів за центрами 
відповідальності; знати методику формування 
трансфертних цін 

Задачі, 
тести 
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Політика оцінювання 
 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів 
модульного контролю без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (не більше 70 балів, а для 
ректорської контрольної роботи – не більше 60 балів). Перескладання модулів відбувається із 
дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність 
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плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 
● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за 

яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.  

 

Оцінювання 
 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Модуль 1 (тема 1-5) – 1. Усне опитування під час заняття 
(5 тем по 6 балів) = 30 балів. 2. Письмова робота = 70 балів 

20 

Модуль 2 - РКР (теми 1-9) – 1. Усне опитування під час заняття 
(4 теми  по 5 балів) = 20 балів. 
2. Письмова робота = 80 балів. 

20 

Модуль 3 - КПІЗ (теми 1-9) – 1. Написання та захист КПІЗ = 80 
балів. 2. Виконання завдань під час тренінгу = 20 балів.  

20 

Екзамен (теми 1-9) – 1. Тестові завдання (25 тестів по 2 бали за 
тест) – 50 балів. 2. Завдання 1 – 25 балів. 3. Завдання 2 – 25 балів 

40 

 
 
 
 
 
Шкала оцінювання студентів: 
 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

  


