
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК» 

 

Інформація окремих освітніх компонентів (навчальних дисциплін): 

2.1. Шифр. ОПП 1.2.19. 

2.2. Назва. Управлінський облік. 

2.3. Тип. Обов’язкова. 

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 4 курс. 

2.6. Семестр. ІІ. 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 6,5. 

2.8. П.І.Б лектора. Яловега Л. В. 

2.9. Заплановані результати навчання. 

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-

наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та 

явищами на різних рівнях економічних систем. 

ПР02. Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, 

податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні 

користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері 

соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств.  

ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності. 

ПР04. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і 

статистичну звітність підприємств та правильно інтерпретувати отриману 

інформацію для прийняття управлінських рішень. 

ПР05. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування господарської діяльності підприємств. 

ПР06. Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних форм 

власності, організаційно-правових форм господарювання та видів 

економічної діяльності. 

ПР08. Розуміти організаційно-економічний механізм управління 

підприємством та оцінювати ефективність прийняття рішень з 

використанням обліково-аналітичної інформації. 

ПР11. Визначати напрями підвищення ефективності формування 

фінансових ресурсів, їх розподілу та контролю використання на рівні 

підприємства різних організаційно-правових форм власності. 

ПР14. Вміти застосовувати економіко-математичні методи в обраній 

професії. 

ПР18. Аналізувати розвиток систем, моделей і методів 

бухгалтерського обліку на національному та міжнародних рівнях з метою 

обґрунтування доцільності їх запровадження на підприємстві.  

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Мета, зміст і організація управлінського обліку. Класифікація і 



поведінка витрат. Методи обліку і калькулювання витрат. Склад витрат 

виробництва. Облік і калькулювання за повними витратами. Облік і 

калькулювання за нормативними витратами. Облік і калькулювання за 

змінними витратами. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та 

прибутку. Аналіз релевантності інформації для прийняття управлінських 

рішень. Бюджетування і контроль. Облік і контроль за центрами 

відповідальності. Взаємозв’язок управлінського і фінансового обліку.  

2.11. Рекомендована література. 

1. Атамас П. Й. Управлінський облік: навч. посіб. К.: Центр учбової 

літератури, 2009. 440 с. 

2. Голов С. Ф. Управлінський облік: підручник. К.: Лібра, 2006. 

704 с. 

3. Маренич Т. Г., Амбросова В. Я. Бухгалтерський облік в 

агроформуваннях: підручник. К.: ВД «Професіонал», 2005. 896 с. 

4. Методичні рекомендації з планування, калькулювання та обліку 

собівартості (робіт та послуг) сільськогосподарських підприємств № 132 

від 18 травня 2001 р. URL: http://www.zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 

06.06.2019). 

5. Плаксієнко В. Я., Яловега Л.В., Лега О.В., Прийдак Т.Б., 

Мокієнко Т.В., Канцедал Н.А. Управлінський облік: навч. посіб. Полтава: 

ПП «Астрая», 2018. 250 с. 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – ведення конспекту лекцій; виконання 

практичних завдань; опитування; написання контрольних робіт; виконання 

завдань самостійної роботи; 

− підсумковий контроль – іспит. 

2.13. Мова викладання. Державна. 

http://www.rada.gov.ua/

