
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК 
 

Мета курсу – є засвоєння студентами знань і практичних навиків з організації та 
методології бухгалтерського управлінського обліку підприємницької діяльності, 
використання облікової інформації для прийняття управлінських рішень. 

Дисципліна «Управлінський облік» в структурно-логічній схемі базується на 
набутих знаннях з наступних ОК: «Економічна теорія», «Мікроекономіка і 
макроекономіка», «Статистика», «Бухгалтерський облік», «Економіка підприємства», 
«Фінанси підприємства», «Менеджмент і маркетинг», «Обґрунтування господарських 
рішень та оцінювання ризиків», вона інтегрується з вивченням дисципліни «Потенціал 
і розвиток підприємства». Вивчення дисципліни формує засади для подальшого 
опанування студентом дисципліни «Операційний менеджмент». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: мати уявлення: для яких цілей і яким чином використовується 
менеджерами інформація, підготовленої бухгалтерським управлінським обліком; про 
відмінності і взаємозв’язок двох видів обліку фінансового та управлінського в процесі 
підготовки інформації для користувачів; про основні концепції внутрішньої звітності 
та її взаємозв’язку з бухгалтерською (фінансовою) звітністю; здатність 
використовувати технології управлінського обліку для прийняття ефективних 
управлінських рішень.  

Програмні результати навчання: 
знати: сутність, особливості і критерії бухгалтерського управлінського обліку, загальні 
принципи його побудови; методи і способи організації обліку стану і використання 
ресурсів підприємства з метою управління господарськими процесами і результатами 
діяльності; економічну суть та основні ознаки класифікації витрат; порядок включення 
до собівартості продукції прямих матеріальних витрат і витрат на оплату праці; 
основні методи розподілу накладних витрат; основні принципи і методи 
калькулювання; методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, що 
застосовуються в міжнародній практиці; особливості обліку витрат діяльності на 
рахунках класу 8 та класу 9; принципи визначення та класифікацію доходів; порядок 
розрахунку фінансових результатів; 
вміти: раціонально використовувати методи і прийоми в процесі обліку витрат і 
калькулювання собівартості продукції; визначати об'єкти управлінського обліку; 
складати внутрішню звітність; використовувати облікові дані для планування та 
контролю діяльності підприємства, інтерпретувати інформацію залежно від характеру 
та сутності управлінських рішень, що приймаються на її основі; вести облік витрат 
виробництва і обігу, виконання кошторису витрат;  розподіляти загально-виробничі 
витрати; визначати собівартість замовлення;  визначати маржинальний дохід; 
визначати втрати від участі в капіталі;  розраховувати суми витрат від надзвичайних 
подій; визначати фінансовий результат; організовувати облік витрат, доходів та 
прибутків підприємства;  виявити резерви економії та шляхи підвищення ефективності 
витрат на виробництво та обігу; створювати інформаційну базу для прийняття 
управлінських рішень у сфері калькулювання, ціноутворення та формування 
виробничої програми; 



володіти: сучасними методами виробничого обліку, стандарт-косту, нормативного 
методу обліку витрат, директ-костингу і особливостей їх застосування на 
підприємствах різних галузей економіки.  

Зміст навчальної дисципліни: Мета, зміст і організація управлінського обліку. 
Класифікація і поведінка витрат. Система обліку і калькулювання за повними 
витратами. Система обліку і калькулювання за змінними втратами. Облік витрат 
діяльності. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку. Система обліку 
і калькулювання за нормативними витратами. Аналіз релевантності інформації для 
прийняття управлінських рішень. Бюджетування і контроль витрат. Облік і контроль за 
центрами відповідальності. Внутрішня та зовнішня звітність: використання в 
управлінні. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 годин, у 
тому числі 36 годин аудиторних занять і 54 годин самостійна та індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 
 


