
1. Назва модуля: Управлінський облік
2. Код модуля: ФОЕБ_6_ВВ1.1.05_6
3. Тип модуля: обов’язковий. 
4. Семестр: 6.
5. Обсяг модуля:  загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); аудиторні

години – 36 (лекцій – 18, практичних занять – 18).
6. Лектор: Дем’янишина Олеся Андріївна – кандидат економічних наук, доцент.
7. Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
знати:  процес виявлення, вимірювання, збору, аналізу,  підготовки, передачі й

прийому  інформації,  яка  необхідна  управлінському  апарату  для  виконання  його
функцій;  зв’язок  та  відмінності  фінансового,  управлінського  та  податкового  обліку;
загальні  принципи  організації  управлінського обліку  витрат  на  виробництво  та
калькулювання собівартості продукції, робіт, послуг; особливості організації, методику
та техніку калькулювання собівартості  окремих видів продукції, робіт та послуг;

вміти: виявляти,  вимірювати,  збирати,  аналізувати,  готувати,  передавати  і
приймати інформацію; класифікувати витрати за різними ознаками і використовувати
отримані знання для складання фінансової звітності, прийняття рішень та контролю за
їх  виконанням;  калькулювати  собівартість  промислової  продукції,  будівельно-
монтажних  робіт,  сільськогосподарської  продукції  в  умовах  використання  різних
методів обліку витрат і калькулювання собівартості; складати внутрішньогосподарську
(управлінську) звітність за центрами витрат і відповідальності.

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття.
9. Необхідні попередні та супутні модулі:
- пререквізити: бухгалтерський облік;
– кореквізити: облік у бюджетних установах.
10. Зміст модуля: 
Мета, зміст і організація управлінського обліку. Класифікація і поведінка витрат.

Система  обліку  і  калькулювання  за  повними  витратами.  Система  обліку  і
калькулювання за змінними витратами. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності
та  прибутку.  Система  обліку  і  калькулювання  за  нормативними  витратами.  Аналіз
інформації  для  підготовки  управлінських  рішень.  Бюджетування  і  контроль.  Облік  і
контроль за центрами відповідальності. Стратегічний управлінський облік.

11. Рекомендована література:
1. Атамас П. Й. Управлінський облік [Текст]: [навч. посібник] : рек. МОН України як

навч.  посіб.  для  студ.  ВНЗ,  які  навчаються  за  освітньо-професійною  програмою
бакалавра зі спец. "Облік та аудит". – 2-ге вид. – К. : Центр учбової літератури, 2009. –
439 с.

2. Радецька Л. П., Овод Л. В. Управлінський облік [Текст] : навчальний посібник :
[рек. МОН України як навч. посібник для студ. ВНЗ]. – К. : Академія, 2007. – 350c.

3. Шило В. П.,  Ільіна С. Б.,  Шепелюк В. А.,  Криштопа І.  І.  Управлінський облік
[Текст] : навч.-практичний посібник. – К. : Кондор, 2012. – 301 с.

4. Партин Г.О. Управлінський облік: Навч. метод. посіб. – К.: Знання, 2006. 235с.
12. Форми та методи навчання: лекції, практичні  заняття, самостійна робота.
13. Методи і критерії оцінювання:
– Поточний  контроль  (80%)  –  усне  опитування,  тестування,  індивідуальне

навчально-дослідне завдання;
– Підсумковий  контроль  (20%)  –  екзамен  (теоретичні  питання,  тестові

завдання).
14. Мова навчання: українська.


