
1. Назва модуля: Управлінський облік 
2. Код модуля: МУБ_8_ПП.04_3 
3. Тип модуля: обов’язковий 
4. Семестр: 3 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); аудиторні 

години – 30 (лекцій – 12, практичних занять – 18). 
6. Лектор: Дем’янишина Олеся Андріївна – кандидат економічних наук, 

доцент. 
7. Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: теоретико-методичні основи управлінського обліку, підходи до 

класифікації витрат, сучасні системи їх обліку і калькулювання та напрями 
удосконалення. 

уміти: класифікувати та розподіляти витрати, досліджувати поведінку та 
функцію витрат, використовувати маржинальний та релевантний підхід при 
підготовці інформації для обґрунтовування управлінських рішень, складати 
операційні та фінансові бюджети; аналізувати відхилення від них. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття.  
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
– пререквізити: менеджмент персоналу 
- кореквізити: економіка підприємства 
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: Навчальний посібник 2-ге вид / П. Й. Атамас 

– К.: Центр учбової літератури, 2009. – 440 с. 
2. Бізнес-адміністрування: магістерський курс: Підручник / За ред. д.е.н., проф. Л. 

Г. Мельника, д.е.н., проф. C. M. Ілляшенка та к.е.н., доц. І. М. Сотник. – Суми: 
ВТД «Унiверситетська книга», 2008. – 896 с. 

3. Голов С. Ф. Фінансовий та управлінський облік. / С. Ф. Голов, Є. І. Єфименко. – 
К:. ТОВ «Автоінтер-Сервіс», 1996. – 544 с. 

4. Тренев Н. Н. Управление финансами / Н. Н. Тренев. – М.: Финансы и 
статистика, 1999. – 496 с. 

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота. 
13. Методи і критерії оцінювання: 

– Поточний контроль (70%) – усне опитування, тестування, індивідуальне 
навчавльно-дослідне завдання; 
– Підсумковий контроль (30%) – екзамен (теоретичні питання, задачі, тестові 
завдання). 

14. Мова навчання: українська. 
 


