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Назва дисципліни  Облік міжнародних операцій 

Адреса викладання 

дисципліни 

Проспект Свободи 18, м. Львів  

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Економічний факультет, кафедра обліку і аудиту 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

Управління і адміністрування, 073 «Менеджмент»  

Викладачі 

дисципліни 

Тенюх Зоряна Ігорівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

обліку і аудиту 

Контактна 

інформація 

викладачів 

zoryana.tenyukh@lnu.edu.ua , м. Львів, проспект Свободи 18, к. 202. 

Консультації з 

питань навчання 

по дисципліні 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за попередньою 

домовленістю). Також можливі он-лайн консультації через Microsoft Teams, 

Zoom, Viber, Messeger Fb та подібні ресурси. Для погодження часу он-лайн 

консультацій слід написати на електронну пошту викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу https://econom.lnu.edu.ua/course/upravlinskyy-oblik-073-menedzhment 

Інформація про 

дисципліну 

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні теоретичні 

знання  щодо раціональної організації та ведення управлінського обліку на 

підприємстві та сформувати навички використовувати обліково-аналітичне 

забезпечення для прийняття обгрунтованих управлінських рішень. 

Коротка анотація 

дисципліни 

Навчальний курс «Управлінський облік» побудований на синтезі 

української та міжнародної практики ведення управлінського обліку. Теми 

структуровані з урахуванням основних вимог програми Інституту СІМА 

(Chartered Institute of Management Accountants – Привілейованого Інституту 

управлінського обліку, Великобританія). Ця програма суттєво відрізняється 

від інших кваліфікаційних програм у сфері фінансів і обліку тим, що 

здебільшого зорієнтована на стратегії менеджменту та максимальне 

задоволення потреб бізнесу.  

Навчальний курс є вибірковою дисципліною, є невід’ємною складовою для 

здобуття компетентностей зі спеціальності 073 «Менеджмент», яка 

пропонується у 5-му семестрі в обсязі 4-х кредитів (за Європейською 

Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою навчальної дисципліни «Управлінський облік» є сформувати у 

студентів  знання про обліково-аналітичне забезпечення системи управління 

підприємством і розвинути навики обґрунтування доцільності прийняття 

найвигіднішого рішення серед альтернативних. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

 Основна література: 

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» від 16.07.1999 №996-XIV / Верховна Рада України. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14 

2. Національні та міжнародні стандарти бухгалтерського обліку / Верховна 

Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua 

3. Атамас П.Й. Управлінський облік: Навчальний посібник. К.: Центр 

навчальної літератури, 2008. 440 с. 

4. Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Малюга Н.М., Чижевська Л.В. 

Бухгалтерський управлінський облік: Підручник для студентів 

спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. За ред. 

проф. Ф.Ф.Бутинця; 2-е вид., перероб. і доп.  Житомир: ПП «Рута», 2002. 

480 с. 

5.  Голов С. Ф. Управлінський облік. Підручник. 4-те вид. К.: Лібра, 2008. 

704 с. 

https://econom.lnu.edu.ua/course/upravlinskyy-oblik-073-menedzhment
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14
http://zakon.rada.gov.ua/


6.  Друри К. Управленческий и производственный учет. [пер. с англ. В.Н. 

Егорова]. 6-е изд. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 1423 с. 

7. Нападовська Л.В. Управлінський облік: підруч. для вузів. 2-ге вид., 

доопрац. та допов. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. 648 с.  

8.  Струк Н. Управлінський облік: Конспект лекцій для студентів 

економічних спеціальностей. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 103 с. 

(у електронному форматі). 

9.  Струк Н. С. Управлінський облік: практикум з управлінського обліку 

для студентів економічних спеціальностей, 2020. 69с. (у електронному 

форматі). 

10.  Фаріон І. Д., Писаренко Т. М. Управлінський облік: підруч. К. : Центр 

учбової літератури, 2012. 792 

Додаткова література: 

11. Гончаренко О.О. Управлінський облік: навч. посібник / О.О. 

Гончаренко, Т.В. Давидюк, А.О. Саюн, Н.В. Рогова – К. : УБС НБУ, 2014. 

– 415 с. 

12. Дерій В.А. Витрати і доходи підприємств у системі обліку та контролю: 

монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2009. 272 с 

13. Михальська О. Л., Швець В. Г. Управлінський облік та аналіз 

виробничих витрат : монографія  Київ : Кондор, 2019. 224 с. 

14. Партин Г. О. Управління витратами підприємства: концептуальні засади, 

методи та інструментарій: монографія. Київ: УБС НБУ, 2008. 219 с.  

15. Партин Г.О., Загородній А. Г. Управлінський облік: навч. посіб. 2-ге 

вид., випр. і допов. К.: Знання, 2007, 303 c. 

16. Попівняк Ю. М. Релевантність витрат підприємства в процесі прийняття 

управлінських рішень. Фінансова система України : збірник наукових 

праць. Острог : Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 

2008. Випуск 10. Ч. 2. С. 243–251. 

17. Попівняк Ю. М. Втрати підприємства та особливості їх класифікації. 

Фінансова система України : збірник наукових праць. Острог : Вид-во 

Національного університету “Острозька академія”. 2009. Випуск 12. С. 90–

102. 

18. Струк Н. С., Гармаш Х. П. Шляхи удосконалення організації обліку 

невиробничих операційних витрат підприємства у контексті формування 

статусу надійного ділового партнера на ринку. Науковий вісник 

Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і 

менеджмент. 2015. Вип. 14. С. 288–292.  

Обсяг курсу Загальний обсяг курсу – 120 годин, з них:  

96 годин аудиторних занять (48 години лекцій, 48 годин практичних занять) 

та 24 години самостійної роботи. 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

Знати : 

− сутність об’єктів, предмету, методів та принципів управлінського 

обліку як процесу формування інформаційної системи для ухвалення 

науково обґрунтованих та ефективних управлінських рішень на 

підприємстві, роль і місце управлінського обліку в господарській діяльності 

підприємства; 

− методи і прийоми управлінського обліку в процесі обліку витрат, 

калькулювання собівартості продукції, контролю та управління витратами 

підприємства; 

− можливості аналізу взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та 

прибутку, напрями його використання в менеджменті; 

− порядок використання релевантної інформації для оптимізації 

прийняття операційних рішень; 



− сутність та особливості бюджетування та організації обліку за 

центрами відповідальності. 

Вміти : 

− застосовувати методичний інструментарій управлінського обліку;  

− формувати і використовувати внутрішню звітність підприємства для 

потреб менеджменту; 

− формувати релевантну облікову інформацію, аналізувати дані про 

витрати та їх еластичність (поведінку) для прогнозування і планування 

майбутнього розвитку підприємства; використовувати облікову інформацію 

для прийняття управлінських рішень, контролю за поточною діяльністю 

підприємства, оцінки ефективності господарювання; 

− формувати обліково-аналітичне забезпечення процесу управління 

витратами у стратегічному менеджменті.  

Ключові слова Аналіз, бюджетування, витрати, звітність, облік, обліково-аналітичне 

забезпечення, калькулювання, контроль, підприємство, прибуток, 

прогнозування, релевантна інформація,  управління, управлінське рішення, 

управлінський облік, центр відповідальності. 

Формат курсу Очний  

 Проведення лекцій, практичних занять, самостійна робота та консультації 

для кращого розуміння тем 

Теми* Подано у формі СХЕМИ КУРСУ* 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит в кінці семестру, комбінований  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з бухгалтерського 

обліку, обліку і аудиту, економічного аналізу, економіки підприємств 

достатніх для сприйняття категоріального апарату, розуміння показників 

фінансової звітності. 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Такі методи і техніки: 

Словесні : лекція, інструктаж, дискусія 

Наочні: презентації, ілюстрації 

Практичні : розв’язок практичних задач, виконання тестових завдань 

Необхідне 

обладнання 

Вивчення курсу не потребує використання програмного забезпечення, крім 

загально вживаних програм і операційних систем. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 

наступним співідношенням:  

• практичні заняття : 50% семестрової оцінки (активність 10 %, тести у 

вигляді поточного контролю 10 %; виконання домашнього завдання 10 %); 

максимальна кількість балів 30. 

• контрольні заміри (модулі): 20% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів_20_ 

- іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі 

студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. Студенти мають 

інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому 

випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для 

виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом. Література. 

Студенти заохочуються до використання й іншої літератури та джерел, яких 

немає серед рекомендованих. 

 



Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на поточному 

тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При цьому 

обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність студента 

під час практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на 

заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 

мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; 

списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

 

Питання до 

екзамену 

1. Поняття управлінського обліку, його мета і завдання. 

2. Порівняльна характеристика фінансового та управлінського обліку. 

3. Предмет управлінського обліку і його методи. 

4. Загальна, інтегрована, автономна підсистеми управлінського обліку. 

5. Історичні етапи формування і розвитку управлінського обліку. 

6. Основні критерії класифікації витрат в управлінському обліку.  

7. Витрати, їх суть та класифікація згідно П(С)БО 16 „Витрати”. 

8. Класифікаційна структура витрат в цілях обліку, аналізу і контролю. 

9. Класифікація витрат. Вичерпані й невичерпані; прямі й непрямі витрати. 

Основні та накладні. Їх приклади. Поняття й види собівартості.  

10. Суть калькуляції, об'єкту калькулювання, калькуляційної одиниці та 

калькуляційного обліку. 

11. Поведінка витрат і їх функція. Характеристика методів визначення 

функції витрат.  

12. Сутність загальновиробничих витрат, їх облік та особливості їх 

розподілу 

13. Поняття виробничого обліку. Загальна модель впровадження системи 

виробничого обліку на підприємстві. 

14. Поняття калькуляційного обліку та калькуляції. Види систем 

калькулювання та їх сутність. 

15. Технологічний аспект вибору методики калькулювання собівартості 

продукції: калькулювання за замовленнями; калькулювання за процесами. 

Операційне калькулювання. 

16. Поняття калькуляційного обліку. Система калькулювання повних і 

змінних витрат 

17. Зміст, мета й етапи виробничого обліку. Характеристика системи 

калькулювання витрат на основі діяльності.  

18. Зміст нормативного методу витрат та калькулювання. 

19. Система калькулювання за стандартними витратами. 

20. Суть і мета аналізу взаємозв’язку обсягу діяльності, витрат і прибутку. 

21. Точка беззбитковості та методи її визначення. 

22. Точка беззбитковості в умовах багатопродуктового виробництва. 

23. Аналіз чутливості прибутку до зміни витрат, цін, обсягу реалізації. 

24. Поняття запасу міцності, його використання в управлінському обліку.  

25. Аналіз інформації для прийняття рішення про спеціальне замовлення. 

26.  Аналіз релевантної облікової інформації для прийняття рішення про 

зменшення чи розширення сегменту діяльності. 

27. Аналіз інформації для прийняття рішення „виробляти чи купувати”.  

28. Аналіз релевантної інформації для оптимального використання ресурсів 

під час складання виробничої програми. 

29. Прийняття рішень у процесі постачання запасів. 

30. Аналіз облікової інформації для ціноутворення.  

31. Суть і мета бюджетування, види бюджетів.  

32. Складання та взаємоузгодження бюджетів. Етапи процесу 

бюджетування. 

33. Контроль виконання бюджетів та аналіз відхилень.  



34. Зміст центрів відповідальності. Ознаки поділу і види центрів 

відповідальності.  

35. Організація обліку за центрами відповідальності.  

36. Поняття і види центрів відповідальності, оцінка їх діяльності центрів 

відповідальності. 

37. Контроль за діяльністю центрів відповідальності на основі звітності за 

рівнями управління. 

38. Управлінська звітність: поняття та принципи розробки. Внутрішня 

звітність підрозділів.  

39. Концепція стратегічного управління витратами. 

40. Характеристика новітніх методів калькулювання у світовій практиці. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню 

курсу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

* Схема курсу 
 

16 

тиж. 

120 

год. 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

Література (за 

номерами в 

таблиці силабусу) 

Завдання, 

год. 
Лек/ 

Практ/Ср 

Термін 

виконання 

6 Тема 1. Управлінський облік у системі інформаційного забезпечення 

менеджменту:  теоретичні основи та організація. 

Роль і місце управлінського обліку в системі сучасного обліку та 

менеджменту. Суть, предмет і об'єкт управлінського обліку. Методи управлінського 

обліку, їх характеристика. Функції бухгалтера-аналітика в процесі управління. 

Залежність функцій управлінського обліку від функцій управління. Загальна, 

інтегрована, автономна підсистеми управлінського обліку. 

 

Лекція, 

Практичне 

заняття 

Самостійна 

робота 

1,4,5,6,7,8,9,10,11 2/2/2 Один 

тиждень 

10 Тема 2. Прогнозування витрат для прийняття управлінських рішень на 

підприємстві. 

Сутність витрат та критерії їх визнання. Класифікація витрат в цілях обліку, 

аналізу та прийняття управлінських рішень. Характеристика процесу підготовки та 

прийняття рішення. Короткотермінові та довготермінові управлінські рішення. 

Критерії релевантності витрат і доходів. Фактори витрат для різних функцій бізнесу. 

Моделі поведінки витрат (Cost Behavior). Прогнозування витрат на основі функції 

витрат (Cost Prediction). Функція витрат (Cost Function). Методи визначення функції 

витрат. Критерії вибору функції витрат. 

 

Лекція, 

Практичне 

заняття, 

Самостійна 

робота 

1,2,4,5,7,8,9,10, 

12,15,16,17 
4/4/2 Один 

тиждень 

10 Тема 3. Сутність, види і порядок формування  собівартості продукції (робіт, 

послуг). 

Поняття та види собівартості, її склад та нормативно-правове забезпечення 

формування. Склад виробничих і невиробничих витрат в Україні. Методи розподілу 

непрямих витрат між підрозділами. Ставка розподілу непрямих витрат (Indirect Cost 

Allocation Rate) та порядок її використання для визначення собівартості продукції. 

Нерозподілені витрати. Виробнича собівартість та собівартість реалізації. Розподіл 

корпоративних витрат між підрозділами. Управління собівартістю. 

Лекція, 

Практичне 

заняття, 

Самостійна 

робота 

1,2,4,5,7,9,10, 

12,13,18 
4/4/2 1,5 

тижня 



14 Тема 4. Методи  калькулювання та їх вплив на прийняття управлінських 

рішень на підприємстві. 

Технологічний аспект вибору методики калькулювання собівартості 

продукції: калькулювання за замовленнями (Job-Order Costing); калькулювання за 

процесами (Process Costing). Операційне калькулювання (Operation Costing). Вплив 

наявності постійних виробничих витрат на вибір методу калькулювання 

собівартості продукції та на формування Звіту про прибутки і збитки: aбзорпшен-

костинг (Absorption Costing); директ-костинг (Direct Costing). Американська та 

Французька модель визначення результату діяльності. Аналітичні і контрольні 

можливості системи директ-костинг, обґрунтування її переваг і вад. 

Лекція, 

Практичне 

заняття, 

Самостійна 

робота 

2,3,5,6,7,8,9,10 

13,14,15 

6/6/2 Два  

тижні 

6 Тема 5. Контроль витрат в управлінському обліку. 

Забезпечення контролю витрат в управлінському обліку: облік фактичних 

витрат; нормативний метод калькулювання; стандарт-кост (Standard Costs), його 

основні відмінності від нормативного методу. Порядок нормування витрат і 

визначення нормативної (стандартної) собівартості. Облік відхилень від нормативів 

у системі стандарт-кост. Аналіз відхилень від нормативів та їх впливу на прибуток. 

 

Лекція, 

Практичне 

заняття, 

Самостійна 

робота 

3,4,5,7,8,9,10 

11,12,13,14 

2/2/2 Один 

тиждень 

6 Тема 6. Система управління витратами за видами операційної діяльності. 

Характеристика системи управління витратами на основі діяльності (Activity-Based 

Costing (АВС)). Передумови виникнення АВС, її переваги та недоліки. Ідентифікація 

видів діяльності різних ієрархічних рівнів. Вибір факторів витрат для однорідних 

сукупностей накладних витрат. Розподіл накладних витрат на основі аналізу діяльності 

(операцій). Застосування АВС для управління витратами та аналізу прибутковості. 

Лекція, 

Практичне 

заняття, 

Самостійна 

робота 

5,6,7,8,9, 

11,15 
2/2/2 0,5 тижня 

10 Тема 7. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку 

підприємства. Напрями його застосування в менеджменті. 

 Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку підприємства 

(Cost-Volume-Profit (CVP)) : суть, мета та методи. Застосування CVP-аналізу в процесі 

управління поточною діяльністю підприємства. Методи визначення точки 

беззбитковості (Break-Event Point) : рівнянь, маржинального прибутку, графічного. 

Аналіз чутливості прибутку (Sensitivity Analysis). Визначення запасу міцності 

(Margin of Safety) та операційного важеля (Operating Leverage). Структура витрат 

(Cost Structure). Точка беззбитковості в умовах багатопродуктового виробництва. 

Розрахунок середньозваженого маржинального прибутку (Weighted Average 

Contribution Margin) й прогнозування результатів діяльності підприємства. 

Лекція, 

Практичне 

заняття, 

Самостійна 

робота 

3,4,5,6,7,9,10 

11,15 
4/4/2 1,5 тижня 

14 Тема 8. Аналіз релевантної інформації для прийняття рішень у 

менеджменті. 

Процес прийняття рішення і релевантність облікової інформації. Аналіз 

варіантів альтернативних рішень. Прийняття управлінських рішень в процесі 

Лекція, 

Практичне 

заняття, 

3,4,5,6,7,9,10 

11,16 

 

6/6/2 Два  

тижні 



виробництва та реалізації: рішення про спеціальне замовлення (Special Order 

Decision); розширення або скорочення сегмента (Add or Drop Segment);  рішення 

виробляти чи купувати (Make or Buy Decision); рішення щодо ціноутворення (Cost-

Plus Pricing). Оптимальне використання ресурсів за умов обмежень (Optimal Use of 

Limited Resources). Прийняття рішень у процесі постачання запасів (Economic Order 

Quantity (EOQ)).   

Самостійна 

робота 

14 Тема 9. Сутність бюджетування та його роль у менеджменті  підприємства. 

Сутність бюджетування та види бюджетів. Організаційні аспекти та стадії 

бюджетування. Бюджетний комітет (Budget Committee). Безперервне бюджетування 

(Continual Budgeting). Бюджетування через прирощення (Incremental Budgeting). 

Бюджетування «з нуля» (Zero Base Budgeting). Порядок складання та узгодження 

бюджетів. Звіт про виконання бюджету. Контроль виконання бюджетів та аналіз 

відхилень. Управління за відхиленнями. 

Лекція, 

Практичне 

заняття, 

Самостійна 

робота 

3,4,5,6,7,9,10 

11,15 

 

 

6/6/2 Два  

тижні 

10 Тема 10. Аналіз і контроль діяльності за центрами відповідальності на 

підприємстві.  

Концепція центрів та обліку відповідальності. Поняття і види центрів 

відповідальності (Responsibility Accounting). Оцінка діяльності центрів 

відповідальності. Контроль і аналіз відхилень у діяльності центрів доходу (Revenue 

Center), центрів витрат (Cost Center), центрів прибутку (Profit Center). Оцінка 

діяльності центрів інвестицій (Investment Center). Організація обліку 

відповідальності  за методом «тариф-година-машина».  

Лекція, 

Практичне 

заняття, 

Самостійна 

робота 

3,4,5,6,7,9,10 

11,15 

 

 

4/4/2 Один 

тиждень 

10 Тема 11. Формування й використання  звітності підприємства для потреб 

менеджменту. 

Управлінська звітність: поняття та принципи розробки. Внутрішня звітність 

підрозділів. Звіти центрів відповідальності (Responsibility Report). Звіт про 

виконання (Performance Report). Фінансова звітність: використання для аналізу 

діяльності та прийняття обгрунтованих рішень. 

Лекція, 

Практичне 

заняття, 

Самостійна 

робота 

4,5,6,9,10 

14 

 

 

4/4/2 1,5 тижня 

10 Тема 12. Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами у 

стратегічному менеджменті. 

Концепція стратегічного управління витратами. Аналіз ланцюжка створення 

цінності (Value Chain). Характеристика новітніх методів калькулювання у світовій 

практиці: калькулювання життєвого циклу виробу (Life-Cycle Costing), цільове 

калькулювання (Target Costing), калькулювання для безперервного вдосконалення 

(Kaizen Costing), система «якраз вчасно» (Just-in-time System), калькулювання за 

принципом зворотного потоку (Backflush Costing) та інші. Їх переваги та недоліки.   

Лекція, 

Практичне 

заняття, 

Самостійна 

робота 

3,5,6 4/4/2 Один 

тиждень 

 

Силабус курсу розроблено Тенюх З.І. 


