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                          1.   Опис  дисципліни  
 

Найменування показника Характеристика дисципліни 

Обов’язкова (для студентів 

спеціальності «назва спеціальності») / 

вибіркова дисципліна 

 

Облік і оподаткування 

  

Семестр (осінній / весняний) осінній 

Кількість кредитів 5 

Загальна кількість годин 150 

Кількість змістовних модулів 1 

Лекції, години 28 / 8 

Практичні/семінарські, годин 28 / 8 

Лабораторні, годин - 

Самостійна робота, годин 94 / 134 

Тижневих годин для денної форми 

навчання: 
 

аудиторних 4,0 

самостійної роботи студента 6,7 

Вид контролю залік 
  
 

               2. Програма  дисципліни 

 

Мета вивчення дисципліни полягає у поглибленні і розширенні 

теоретичних знань щодо концептуальних основ   управлінського  обліку  та 

набуття практичних навичок з використання методики обліку. 

Завдання дисципліни полягає у набутті теоретичної і практичної 

підготовки здобувачів ВО у сфері управлінського обліку як інформаційного 

джерела для управління діяльністю економічного суб’єкта; дослідження 

системи організації управлінського обліку на підприємстві; вивчення 

методики і прийомів обліку витрат і калькулювання з метою прийняття 

ефективних  управлінських рішень; дослідження  етапів формування 

бюджетів на підприємствах; дослідження методики складання калькуляції; 

вивчення міжнародного досвіду обліку за системою «директ-кост»; 

дослідження організації обліку за центрами відповідальності; надання знань 

щодо оцінювання  альтернативних проектів та обґрунтованого вибору 

оптимальних управлінських рішень; надання знань щодо складання 

внутрішньогосподарської звітності для прийняття керівництвом 

оперативних управлінських рішень.  

Предмет: особливості теоретичних та практичних аспектів формування 

облікової інформації для управлінського обліку суб’єктом господарювання. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Тема 1. Мета, зміст і організація управлінського обліку 



Тема 2. Класифікація і поведінка витрат 

Тема 3. Система обліку і калькулювання за повними витратами 

Тема 4. Система обліку і калькулювання за змінними витратами 

Тема 5. Система обліку і калькулювання за нормативними витратами 

Тема 6. Аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку 

Тема 7. Аналіз релевантності інформації для прийняття управлінських 

рішень 

Тема 8. Бюджетування і контроль 

Тема 9. Облік і контроль за центрами відповідальності 

Тема 10. Управлінський облік як інформаційна система для прийняття 

стратегічних управлінських рішень 

Опанування дисципліни дозволяє забезпечити:  

1) формування: 

 загальних програмних компетентностей: 
здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології; 

здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності); 

здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); 

здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

 фахових програмних компетентностей: 
здатність формувати та використовувати облікову інформацію для 

прийняття ефективних управлінських рішень на всіх рівнях управління 

підприємством в цілях підвищення ефективності, результативності та 

соціальної відповідальності бізнесу; 

здатність організовувати обліковий процес та регламентувати 

діяльність його виконавців у відповідності з  вимогами законодавства та 

менеджменту підприємства; 

здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи 

щодо організації обліку, контролю, планування та оптимізації податкових 

розрахунків; 

здатність застосовувати методи і методики аналітичного забезпечення 

сучасних систем менеджменту з урахуванням стратегії розвитку 

підприємства в умовах невизначеності, ризику та/або асиметричності 

інформації; 

здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та 

впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку, 

аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями 

підприємства; 

здатність виконувати адміністративно-управлінські функції у сфері 

діяльності суб’єктів господарювання, органів державного сектору; 



здатність здійснювати діяльність з консультування власників, 

менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування; 

здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення 

актуальних завдань теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, 

аналізу, контролю та оподаткування. 

2) досягнення програмних результатів навчання: 

вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і 

професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи та знання 

щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки та управління; 

визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в 

управлінні підприємством, надавати консультацій управлінському персоналу 

суб’єкта господарювання щодо облікової інформації; 

розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми управлінської та 

іншої звітності суб’єктів господарювання; 

аналізувати фінансові та нефінансові дані для формування релевантної  

інформації в цілях прийняття управлінських рішень; 

обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських 

інформаційних технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в 

системі прийняття управлінських рішень з метою їх оптимізації. 

3) набуття результатів навчання (згідно Дублінських дескрипторів): 

           - знання: 

основ організації управлінського обліку діяльності суб’єкта 

господарювання; 

ознак класифікації і поведінки витрат; 

системи обліку і калькулювання за повними витратами; 

системи обліку і калькулювання за змінними витратами; 

системи обліку і калькулювання за нормативними витратами; 

методів аналізу взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку; 

основ аналізу релевантності інформації для прийняття управлінських 

рішень; 

призначення системи бюджетування і контролю; 

основ обліку і контролю за центрами відповідальності; 

основ управлінського обліку як інформаційної системи для прийняття 

стратегічних управлінських рішень; 

- уміння/навички: 

визначати загальні основи методики, техніки й організації 
управлінського обліку в Україні; 

використовувати загальні принципи організації управлінського обліку 
та етапів його впровадження на підприємствах; 

групувати витрати, системи їх обліку та калькулювання;  

використовувати облікову інформацію для прийняття коротко  та 
довгострокових управлінських рішень; 

застосовувати методику аналізу альтернативних проектів на базі 
використання релевантної інформації управлінського обліку; 



 класифікувати та групувати виробничі витрати для управління та 

регулювання діяльністю підприємства; 
розподіляти непрямі витрати між структурними підрозділами 

підприємства, центрами відповідальності та об'єктами калькулювання; 
розраховувати собівартість продукції використовуючи різні методи 

калькулювання; 
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; 

інтерпретувати внутрішньогосподарську звітність та розраховувати 

трансфертні ціни; 

          - комунікація: 

 здатність спілкуватися та обговорювати економічну інформацію, 

проблеми та рішення в контексті організації облікового процесу; 

здатність роботи в команді, співвідносити свою думку з думкою 

колективу; 

 дотримуватися норми ділової етики, володіти етичними та моральними 

нормами поведінки; 

          - відповідальність і автономія: 

демонструвати соціальну відповідальність за результати прийняття 

стратегічних рішень; 

дотримуватися засад відповідального і сталого економічного розвитку. 

 

3.  Структура дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин (денна форма навчання) 

усього  у тому числi 

лекц. пр./сем. лаб. СРС 

Змістовий модуль 1. Основи організації та методики управлінського обліку. Системи та 

методи обліку виробничих витрат 

Тема 1. Мета, зміст і організація 

управлінського обліку 
13 2 2 

 
9 

Тема 2. Класифікація і поведінка витрат  17 4 4  9 

Тема 3. Система обліку і калькулювання 

за повними витратами  

17 
4 4 

 
9 

Тема 4. Система обліку і калькулювання 

за змінними витратами 

15 
2 2 

 
11 

Тема 5. Система обліку і калькулювання 

за нормативними витратами 

15 
2 2 

 
11 

Разом за змістовим модулем 1 77 14 14  49 



Змістовий модуль 2. Аналіз і використання облікової інформації для прийняття 

управлінських рішень. Облік і контроль в системі управління за відхиленнями 

Тема 6. Аналіз взаємозв'язку витрат, 

обсягу діяльності та прибутку 
15 4 2 

 
9 

Тема 7. Аналіз релевантності інформації 

для прийняття управлінських рішень 
13 2 

 

2 

 
9 

Тема 8. Бюджетування і контроль 15 2 4  9 

Тема 9. Облік і контроль за центрами 

відповідальності 

  
17 

4 4 
 

9 

Тема 10. Управлінський облік як 

інформаційна система для прийняття 

стратегічних управлінських рішень 

13 2 2 

 

9 

Разом за змістовим модулем 2 73 14 14  45 

Усього годин 150 28 28  94 

 

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять 

 

№ 

з/п 

Вид та тема семінарського заняття Кількість 

годин 

1 
Семінар – розгорнута бесіда  

«Сутність управлінського обліку та етапи його розвитку» 
2 

2 
Семінар – дискусія   

«Економічний зміст категорії витрат» 2 

3 
Семінар з виконанням розрахункових завдань  

«Класифікація і поведінка витрат в управлінському обліку» 
2 

4 
Семінар з виконанням розрахункових завдань 

«Класифікація витрат на релевантні та нерелевантні» 
2 

5 
Семінар – дискусія   

«Поняття собівартості та її види» 
2 

6 
Семінар з виконанням розрахункових завдань 

«Система обліку і калькулювання за змінними витратами» 
2 

7 

Семінар з виконанням розрахункових завдань 

«Облік витрат і калькулювання собівартості продукції на основі 

нормативних витрат» 

2 

8 
Семінар 

Захист групових проєктів 2 

9 

Семінар – дискусія   

«Аналіз взаємозв'язку «витрати—обсяг—прибуток». Точка 

беззбитковості» 

2 

10 
Семінар з виконанням розрахункових завдань 

«Розрахунок точки беззбитковості» 
2 

11 

Семінар з виконанням розрахункових завдань 

Релевантність інформації та її значення для прийняття управлінських 

рішень 

2 

12 
Семінар – дискусія  

«Бюджетування і контроль» 
2 

13 
Семінар з виконанням розрахункових завдань 

«Порядок складання і узгодження бюджетів» 
2 



14 
Семінар з виконанням розрахункових завдань 

«Облік і контроль за центрами відповідальності» 2 

 Всього 28 

 

5. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

- вид контролю: залік 
 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 

сформованості компетентностей  студента  оцінюються у впродовж семестру 

(100 балів). 

 

Оцінювання студентів протягом семестру  

(очна форма навчання) 

№ теми 

семінарськог

о/     

практичного 

заняття 

Аудиторна робота 
Позааудито

рна робота 

С
у

м
а 

б
ал

ів
 

Тестові 

завдання 

Ситуаційні 

завдання, 

задачі 

Обговорен

ня 

теоретичн

их питань 

теми 

Індиві-

дуальне 

завдання 

ПМК 

Захист 

групових 

проєктів 

Завдання 

для 

самостійно 

го 

виконання 

Змістовий модуль 1  

Семінар 1 1 2 1    2 6 

Семінар 2 1 2 1    2 6 

Семінар 3 0,5 2 1    2 5,5 

Семінар 4 1 2 1    2 6 

Семінар 5 0,5 2 1    2 5,5 

Семінар 6 0,5 2 1    2 5,5 

Семінар 7 0,5 2 1   10 2 15,5 

Разом 

змістовий 

модуль1 

5 14 7   10 14 50 

Змістовий модуль 2 

Семінар 8 1 2 2    2 7 

Семінар 9 1 2 2    2 7 

Семінар 10 1 2 2    2 7 

Семінар 11 1 2 2    2 7 

Семінар 12 1 2 2    2 7 

Семінар 13 1 2 2    2 7 

Семінар 14 1 2 2    3 8 

Разом 

змістовий 

модуль 2 

7 14 14  0 0 15 50 

Разом 100 

 

 

 

 



 

Оцінювання студентів протягом семестру  

(заочна форма навчання) 

 
Поточне тестування та самостійна робота Сума в балах 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
Індивідуальне 

завдання 
100 

35 40 25 

 

 

Загальне оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни 

 

Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, 

отриманих за результатами складання змістових модулів. Оцінювання 

здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних результатів 

вивчення дисципліни (модулю). 

 

Оцінка 

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна 

шкала 

90-100 A 5, «відмінно» 

80-89 B 
4, «добре» 

75-79 C 

70-74 D 
3, «задовільно» 

60-69 E 

35-59 FX 
2, «незадовільно» 

0-34 F 

 
 


