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ПРОГРАМА КУРСУ 

 «УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК» 

№  

п/п 

Найменування теми К-ть 

 годин 

1 Введення в управлінський облік.  

Історичні чинники виникнення управлінського обліку. 

Визначення управлінського обліку, його місце у системі 

фінансового управління. Мета, зміст, функції та завдання 

управлінського обліку. Відмінності між управлінським та 

фінансовим обліком. Процес ухвалення рішення. Управлінська 

звітність – результат управлінського обліку. 

2 

2 Класифікація та поведінка витрат. 

Поняття "витрати", "цільова витрата". Основна 

класифікація витрат - змінні/постійні та прямі/непрямі, ціль 

даних класифікацій. Поєднання класифікаційних ознак. 

2 

3 Облік та калькулювання витрат. 

 Облік витрат за працю. Облік витрат за матеріали, 

процедура обліку. Класифікація запасів матеріалів, АВС-

аналіз. Планування потреб у матеріалі (MRP), логіка роботи 

MRP-системи. Розподіл прямих і непрямих витрат за 

одиницю продукції, основи розподілу. 

2 

4 Методи калькулювання собівартості.  

Класифікація методів обліку витрат та калькулювання: за 

повнотою обліку, об'єкту обліку, оперативності обліку та 

контролю витрат. Калькуляція повної собівартості - 

Absorption costing, калькуляція за змінними витратами - 

Direct-costing. "Standart-cost" - прообраз нормативного 

способу обліку витрат. 

2 

5 Аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу та прибутку.  

Аналіз беззбитковості, побудова графіка беззбитковості. 

Доцільність концепції маржинального доходу. Методи 

збільшення прибутковості бізнесу. Цільове планування 

прибутку. Запас фінансової міцності. Операційний важіль як 

індикатор підприємницького ризику. Методика аналізу 

беззбитковості для багатономенклатурного виробництва. 

2 

6 Аналіз релевантності інформації до прийняття 

управлінських рішень.  

Групи управлінських рішень: щодо ціноутворення, щодо 

спеціального замовлення, про оптимальне використання 

обмежених ресурсів, про розширення чи скорочення сегмента 

діяльності, виробляти чи купувати, продавати чи обробляти 

далі. Стратегічні рішення. Диференціальний аналіз 

релевантних витрат та доходів. 

2 



7 Бюджетування та контроль.  

Принципи, функції та завдання бюджетування. 

Бюджетування як управлінська розробка. Класифікація 

основних видів бюджетів. Структура бюджетування. 

Показники економічного управління підприємством. 

Процедури бюджетування. Технологія річного бюджетування 

– бізнес-планування. Облік та контроль бюджетів за 

центрами фінансової відповідальності. 

2 

8 Закріплення матеріалу.  

Кейс із створення нового бізнесу із застосуванням 

управлінського обліку. 
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