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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК»  

 Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів:  

денна – 4 

заочна – 5 

Галузь знань 

0305 «Економіка та 

підприємництво» 
Нормативна 

Напрям підготовки  

6.030509 «Облік і 

аудит» 

Модулів – 2 

Професійне 

спрямування: 

«Облік і аудит» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 5 4–й 5–й 

Загальна кількість 

годин: денна – 144, 

заочна – 180 

Семестр 

7–й 9–й 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 5 

самостійної роботи 

студента – 4,2 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр  

 

Лекції 

28 год. 6 год. 

Практичні заняття 

26 год.  8 год. 

Самостійна робота 

90 год. 166 год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

45 год. 84 год. 

Вид контролю: 

Іспит Іспит 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,6 

для заочної форми навчання – 0,08 
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Українські підприємства в умовах ринку самостійно розробляють власні 

виробничі програми, плани виробничого і соціального розвитку, визначають 

стратегію цінової політики, а також зростає відповідальність керівників за 

управлінські рішення, які вони приймають. «Управлінський облік» вивчає 

складання внутрішніх звітів які призначені для планування, здійснення контролю 

та прийняття управлінських рішень. Управлінський облік має своєю метою 

надати допомогу менеджерам інформацією для використання її в плануванні і 

управлінні діючим підприємством та забезпечення кількісною інформацією для 

прийняття управлінських рішень про майбутню господарську діяльність. 

Мета викладання навчальної дисципліни «Управлінський облік» – навчити 

студентів професійного спрямування «Облік і аудит» елементам процесу 

управлінського обліку у їх взаємозв’язку, зрозуміти роль і місце бухгалтерської 

інформації у виконанні задач управлінського обліку. 

Завдання вивчення дисципліни «Управлінський облік» – вивчення системи 

управлінського обліку з метою здійснення облікового процесу та вміння 

використовувати його результати і показники для управління господарською 

діяльністю та контролем за нею; набуття студентами практичних навичок 

необхідних для виконання робіт, пов’язаних з обліком виробництва і 

калькулюванням собівартості продукції.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Управлінський облік» 

студент повинен: 

знати: сутність, функції та системи управлінського обліку, схеми його ор-

ганізації; класифікацію методів обліку затрат виробництва; методи калькулюван-

ня; об’єкти затрат та об’єкти калькулювання; способи збільшення прибутковості 

бізнесу; бюджетне планування та контроль.  

вміти: класифікувати затрати; проводити облік затрат за статтями 

калькуляції та елементами; визначати повну і неповну собівартість; 

маржинальний дохід та аналізувати отримані показники; прогнозувати майбутні 

витрати та регулювати ці процеси. 

 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Загальні принципи побудови та організації 

управлінського обліку 

 

 Тема 1. Загальні принципи побудови та організації управлінського обліку 

(Сутність управлінського обліку. Характеристика відмінностей фінансового та 

управлінського обліку. Завдання та мета управлінського обліку для задоволення 

потреб управління підприємства. Об’єкти управлінського обліку. Предмет управ-

лінського обліку. Методи та прийоми управлінського обліку. Принципи та систе-

ми управлінського обліку). 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Класифікація, поведінка та функція затрат 

 

Тема 2. Класифікація та аналіз затрат, які входять до складу собівартості 

продукції (Класифікація затрат з напрямом: оцінка запасів та визначення 

фінансового результату; прийняття рішень; контроль виконання). 

Тема 3. Поведінка та функція затрат (Поведінка затрат та їх фактор. 

Функція сумісних затрат. Методи, які використовуються для визначення 

співвідношення затрат та обсягу виробництва). 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Методи калькулювання собівартості  

продукції (робіт, послуг) 

 

Тема 4. Методи калькулювання собівартості продукції (Поняття процесу 

калькулювання. Методи калькулювання собівартості продукції та їх коротка ха-

рактеристика). 

Тема 5. Облік і калькулювання собівартості за прямими повними затратами 

(Облік та порядок віднесення на собівартість продукції матеріальних, трудових 

затрат та інших прямих затрат. Облік та порядок віднесення на собівартість 

продукції непрямих (управлінських) затрат. Контроль за непрямими затратами). 

Тема 6. Облік та калькулювання собівартості за неповними затратами (За-

гальна характеристика системи «Директ-кост». Склад змінних затрат і поря-

док їх визначення. Облік змінних затрат та їх віднесення на собівартість проду-

кції. Облік маржинального доходу. Визначення прибутку за видами продукції. 

Аналіз співвідношення «Затрати – обсяг виробництва – прибуток». Особливості 

складання графіка беззбитковості. Розрахунок рівноважного обсягу виробництва 

для підприємства в цілому при багато номенклатурному виробництві. Проблеми 

в визначенні точки рівноваги. Аналіз беззбитковості з використанням співвідно-

шення «Прибуток – обсяг». Поняття операційного ліверіджу та його рівня. Ана-

ліз беззбитковості з використанням операційного ліверіджу. Способи збільшення 

прибутковості бізнесу на основані використанні системи «Директ-кост»). 

Тема 7. Облік та калькулювання собівартості за нормативними затратами 

(Загальна характеристика нормативного методу обліку затрат. Методика ви-

значення затрат і калькулювання собівартості продукції. Система «Стандарт-

кост», її особливості та переваги використання). 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Сутність процесу бюджетування та  

особливості складання бюджетів 

 

Тема 8. Сутність процесу бюджетування та особливості складання 

бюджетів (Мета та етапи бюджетування. Система бюджетування. Логічна 

послідовність процесу бюджетування. Управління процесом бюджетування. 
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Особливості складання бюджету продажу, бюджету придбання та 

використання виробничих запасів, графіку очікуваних платежів за виробничі 

запаси. Особливості складання бюджету прямих затрат на оплату праці, 

бюджету виробничих накладних затрат, бюджетів собівартості виробничої та 

реалізованої продукції та інших бюджетів. Процес узгодження бюджетів). 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. Контроль виконання бюджетів та  

бюджетний контроль поточних активів та зобов’язань 

 

Тема 9. Сутність і види бюджетного контролю (Сутність бюджетного 

контролю та його види. Бюджетний контроль запасів, дебіторської та 

кредиторської заборгованості, грошових коштів. Оцінка впливу оборотності 

оборотного капіталу на зміну ліквідності балансу підприємства. Бюджетний 

контроль процесу реалізації, аналіз конкурентоспроможності підприємства. 

Оцінка результативності діяльності підприємства). 

Мета проведення лекційних занять полягає в тому, щоб навчити студентів 

методам обліку затрат та калькулювання собівартості, визначенню фінансових ре-

зультатів за видами продукції і сферам діяльності підприємства, використанню 

цих результатів для вирішення управлінських задач та проведення процесу бю-

джетування та бюджетного контролю. 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви 

змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьо

го 

у тому числі усьо

го  

у тому числі 

лек пр л інд СРС лек пр л інд СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

МОДУЛЬ 1 – ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 

Змістовий модуль 1 

Загальні принципи побудови та організації управлінського обліку 

Тема 1. Загальні 

принципи побудови 

та організації управ-

лінського обліку  

18 4 6 – – 8 14 2 – – – 12 

Змістовий модуль 2 

Класифікація, поведінка та функція затрат 

Тема 2. Класифікація 

та аналіз затрат, які 

входять до складу 

собівартості продукції  

20 4 4 – 10 12 12 – – – 25 12 

Тема 3. Поведінка 

та функція затрат  
10 2 2 – – 6 8 – – – – 8 

Всього за модулем 

1 
48 10 12 – 10 26 34 2 – – 25 32 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

МОДУЛЬ 2 – ОБЛІК І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, 

ПОСЛУГ). БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЬ 

Змістовий модуль 3 

Методи калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) 

Тема 4. Методи ка-

лькулювання собі-

вартості продукції  

14 2 6 – – 6 12 – – – – 12 

Тема 5. Облік і ка-

лькулювання собі-

вартості за прямими 

повними затратами  

8 2 2 – 10 4 12 2 2 – 15 8 

Тема 6. Облік та ка-

лькулювання собі-

вартості за непов-

ними затратами  

33 10 8 – 18 15 38 4 4 – 31 30 

 8 2 – – – 6 15 – – – – 15 

Всього за  

модулем 2 
63 16 16 – 28 31 77 6 6 – 46 65 

МОДУЛЬ 3 – БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЬ 

Змістовий модуль 4 

Сутність процесу бюджетування та бюджетний контроль  

поточних активів та зобов’язань 

Тема 7. 

Бюджетне 

планування і 

контроль 
 

14 4 4 – – 6 14 – – – – 14 

 

.  40 12 16 – – 12 40 6 4 – – 30 

Всього за  

модулем 3 
54 16 20 – – 18 54 6 4 – – 44 

Підготовка та про-

ходження  

контрольних  

заходів 

15 – – – – – 15 – – – – – 

УСЬОГО ГОДИН 180 42 48 – 38 75 180 14 10 – 71 141 
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5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

навчан

ня 

заочна 

форма 

навчан

ня 

1-3 
Загальні принципи побудови та організації 

управлінського обліку 
6 – 

4,5 
Класифікація та аналіз затрат, які входять до складу 

собівартості продукції 
4 – 

6 Поведінка та функція затрат 2 – 

7-9 Методи калькулювання собівартості продукції 6 – 

10 
Облік і калькулювання собівартості за прямими 

повними затратами 
2 2 

11-14 
Облік та калькулювання собівартості за неповними 

затратами 
8 4 

15,16 
Сутність процесу бюджетування та особливості 

складання бюджетів 
4 – 

17-24 Сутність і види бюджетного контролю 16 4 

ВСЬОГО 48 10 

 

Мета проведення практичних занять полягає в тому, щоб закріпити і 

углибити теоретичні знання, одержані під час вивчення лекційного матеріалу та 

літератури, а також дати можливість студентам придбати практичні навички 

розрахунків калькуляцій виробів, витрат на виробництво, визначення фінансових 

результатів діяльності підприємства, проведення бюджетування та використання 

на практиці методів бюджетного контролю. 

 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 

Самостійна робота студента – це основний засіб оволодіння навчальним 

матеріалом під керівництвом викладача у час, вільний від обов’язкових 

навчальних (аудиторних) занять. 

Мета організації самостійної роботи студентів полягає в тому, щоб привити 

студентам практичні навички роботи з нормативними науково-методичними 

матеріалами, закріпити знання, одержані студентами під час лекційних та 

практичних занять. 

Розподіл годин самостійної роботи здійснюється відповідно до видів 

самостійної роботи студента з дисципліни та відповідних нормативів 

навантаження на студента з окремими видами самостійної роботи студента в 

годинах. 
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№ 

з/п 
Види навчальної діяльності 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

1 Опрацювання лекційного матеріалу  12 26 

2 Підготовка до практичних занять 21 34 

3 
Опрацювання окремих розділів програми, які не 

виносяться на лекції  
4 10 

4 
Виконання індивідуальних навчально-дослідних 

завдань 
38 71 

5 Виконання курсового проекту (роботи) – – 

Разом з дисципліни 75 141 

Підготовка та складання контрольних заходів 15 15 
 

Самостійна робота з дисципліни «Управлінській облік» полягає: 

− в підготовці до практичних занять; 

− в підготовці та виконанні індивідуального комплексного завдання; 

− в підготовці до контрольних робіт; 

− в підготовці до екзамену. 

 

 

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

Підготовка та виконання індивідуального комплексного завдання полягає в 

вивчені теоретичних питань за темами №2 «Класифікація та аналіз затрат, які 

входять до складу собівартості продукції», №5 «Методи калькулювання 

собівартості за прямими повними затратами» та №6 «Облік та калькулювання 

собівартості за неповними затратами» та розв’язання завдання. 

 

 
8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

  

При викладанні дисципліни використовується КМСОНП. На практичних 

заняттях використовуються завдання для розв’язання задач, перелік запитань з 

тем для усного опитування, варіанти контрольних робіт для підсумкового 

контролю знань студентів денної форми навчання з окремих тем дисципліни.  

 

 
9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Поточний та підсумковий контроль знань студентів денної форми навчання з 

дисципліни здійснюється шляхом усного та письмово опитування студентів та 

розв’язання ними завдань на практичних заняттях, а також підсумкового 

тестування з окремих тем дисципліни. 
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Засобами для поточного контролю знань студентів є   

− робота над індивідуальним комплексним завданням;  

− усне опитування під час практичних занять. 

Засобами для підсумкового контролю знань студентів є  модульні 

контрольні завдання, що містять запитання за всіма темами дисципліни. 

Вхідний контроль знань студентів з дисципліни, що забезпечує дану 

дисципліну, здійснюється за допомогою усного (письмового) опитування 

студентів за такими запитаннями: 

З дисциплін «Фінансовий облік 1» та «Фінансовий облік 2»: 

1. Які стандарти бухгалтерського обліку регламентують питання обліку 

витрат підприємства? 

2. Як класифікуються витрати в фінансовому обліку? 

3. Як обліковують витрати на виробництво продукції? 

4. Як визначають фактичну собівартість виробленої продукції? 

5. Як розраховують та обліковують нарахування на фонд оплати праці 

підприємства? 

6.Як формуються та розподіляються загальновиробничі витрати 

підприємства? 

7. Який склад і особливості обліку адміністративно-управлінських витрат?  

8. Який склад і особливості обліку витрат на збут? 

9. Як складається калькуляція повної собівартості продукції? 

10. Як в фінансовому обліку формуються фінансові результати діяльності 

підприємства? 

Контроль залишкових знань студентів з дисципліни «Управлінський облік» 

можна здійснити шляхом усного або письмового опитування за такими запитан-

нями: 

1. Сутність та мета управлінського обліку.  

2. Основні  функції управлінського обліку. 

3. Відмінності управлінського обліку від фінансового бухгалтерського 

обліку. 

5. Сутність предмету управлінського обліку. 

6. Сутність методу управлінського обліку. 

7. Класифікація затрат, її напрямки. 

8. Калькулювання собівартості продукції та його роль в управлінні 

виробництвом. 

9. Методи калькулювання собівартості продукції. 

10. Сутність попроцесного методу калькулювання собівартості продукції. 

11. Порядок складання попроцесної калькуляції собівартості продукції. 

12. Сутність калькулювання собівартості продукції за повними затратами. 

13. Сутність калькулювання собівартості продукції за методом «Директ-

кост». 

14. Сутність калькулювання собівартості продукції за методом «Стандарт-

кост». 
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15. Особливості аналізу беззбитковості продукції. 

16. Поняття операційного ліверіджу та його використання при аналізі та 

прогнозуванні затрат. 

17. Сутність та мета бюджетування. 

18. Поняття системи бюджетування. 

19. Логічна послідовність бюджетування та управління ним.  

20. Сутність методів бюджетного контролю. 

21. Управління  запасами підприємства. 

22. Управління дебіторською заборгованістю підприємства. 

23. Управління кредиторською заборгованістю підприємства. 

24. Управління грошовими потоками підприємства. 

25. Способи збільшення прибутковості бізнесу.  

26. Оцінка впливу оборотності оборотного капіталу на зміну ліквідності 

балансу підприємства.  

27.Бюджетний контроль процесу реалізації (аналіз конкурентоспроможності 

підприємства).  

28. Оцінка результативності діяльності підприємства. 

 

 

10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

 

Рейтингова система ОНАХТ – 150-бальна. 

Робоча навчальна програма повинна передбачати розподіл цих балів у 

кожному змістовому модулі за видами контролю, в т.ч. за самостійною та 

індивідуальною роботою студентів. 

Вивчення кожного змістового модуля завершується оцінкою.  

Оцінка залікового кредиту (тобто оцінка з дисципліни за семестр) 

визначається за формулою 

Оц = 
m

M
m

i

i
=1

, 

де Оц – оцінка залікового кредиту; 

Mi – оцінка за i-й змістовий модуль залікового кредиту; 

m – кількість змістових модулів у заліковому кредиті. 

Якщо вивчення дисципліни протягом семестру завершується заліком, то 

позитивна оцінка за змістовий модуль повинна бути в межах 80 – 130 балів. 

Якщо вивчення дисципліни протягом семестру завершується іспитом, то 

позитивна оцінка за змістовий модуль повинна бути в межах 90 –150 балів.  

Однакові види роботи студентів обох форм навчання повинні оцінюватись 

однаковими оціночними балами, помноженими на відповідну кількість робіт. 

Виняток становить оцінка виконання індивідуальних завдань (контрольних робіт), 

що пояснюється суттєвою різницею їх змістів та обсягів – значно більших у 

заочників. 
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Кількість модулів обох форм навчання повинна бути однаковою. Якщо 

кількість контрольних робіт заочників менша, ніж кількість модулів, зміст 

контрольної роботи розбивається відповідно до кількості модулів.  

Приклад зіставлення рейтингових балів для двох форм навчання змістового 

модуля, що закінчується екзаменом, наведено в таблиці.  
 

 

Оцінні бали рейтингового контролю знань студентів 

 

Вид роботи, що підлягає 

контролю 

Оцінні 

бали 

Форма навчання 

денна заочна 

min 
 

д/з 

max 
 

д/з 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць 

Сумарні 

бали 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць  

Сумарні 

бали 

min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7-й семестр 8-й семестр 

 

МОДУЛЬ 1 – Теоретичні основи управлінського обліку 
 

Робота на практичних 

заняттях (вхідний контроль 

усне опитування, розв’язання 

задач) 

7 12 6 42 72 – – – 

Контрольна робота за темою 

№2 «Класифікація та аналіз 

затрат, які входять до складу 

собівартості продукції» 

– – 1 9 13 1 42 59 

Виконання індивідуального 

комплексного завдання 
6 10 3 18 30 3 18 30 

Проміжна сума  – – – 69 115 – 60 89 
Модульний контроль 

(колоквіум) 
– – 1 21 35 1 30 61 

Оцінка за змістовий модуль 1 – – – 90 150 – 90 150 
 

МОДУЛЬ 2 – Облік і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) 

та формування фінансових результатів діяльності підприємства 
 

Робота на практичних 

заняттях (усне опитування, 

розв’язання задач) 

5 9 8 40 72 3 15 27 

Контрольна робота за темою 

№4 «Методи калькулювання 

собівартості продукції» 

– – 1 6 10 1 15 25 

Виконання індивідуального 

комплексного завдання 
3 5 7 21 35 7 21 35 

Проміжна сума  – – – 67 117 – 51 87 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модульний контроль 

(колоквіум) 
– – 1 23 33 1 39 63 

Оцінка за змістовий модуль 2 – – – 90 150 – 90 150 
 

МОДУЛЬ 3 – Бюджетне планування і контроль  

Робота на практичних 

заняттях (усне опитування, 

розв’язання задач) 

5 8 10 50 80 2 10 16 

Контрольна робота за темами  

№8 «Сутність процесу 

бюджетування та особливості 

складання бюджетів» та №9 

«Сутність і види бюджетного 

контролю» 

15/

20 

30/ 

35 
1 15 30 2 40 70 

Проміжна сума  – – – 65 110 – 50 86 
Модульний контроль 

(колоквіум) 
– – 1 25 40 1 40 64 

Оцінка за змістовий модуль 3 – – – 90 150 – 90 150 

Разом з дисципліни 90 … 150 90 … 150 

 

Відповідність оцінки знань студентів за різними шкалами 

За шкалою 

ECTS 
За національною шкалою 

За шкалою ОНАХТ з підсумком 

іспит залік 

A відмінно 150 – 131 130 – 121 

B дуже добре 130 – 121 120 – 111 

C добре 120 – 111 110 – 101 

D задовільно 110 – 101 100 – 91 

E достатньо 100 – 90 90 – 80 

FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 
89 – 60 79 – 40 

F 
незадовільно з обов’язковим 

додатковим навчанням 
59 – 0 39 – 0 

 

 

11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Методичні вказівки вивчення дисципліни та виконання індивідуального 

завдання з курсу «Управлінський облік» для студентів напряму підготовки 

6.030509 заочної форми навчання / Н.М. Купріна, К.О. Васьковська. Каф. Обліку 

та аудиту. – О. : ОНАХТ, 2012. – 16 с. 
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12. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова  

1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні. 

Затверджено постановою Верховної Ради України від 16 липня 199 р. № 996 зі 

змінами та доповненнями : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/Zakoni/Zakoni_6334748846769322AA.aspx. 

2. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності: Затв. 

наказом Мінфіну від 28 березня 2013 року № 433 зі змінами та доповненнями : 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/ 

MetodRek/metod_fin_otch_433.aspx. 

3. Національне положення(стандарту) бухгалтерського обліку 1«Загальні 

вимоги до фінансової звітності»: Затв. наказом Мінфіну від 07.02.2013 р. № 73 зі 

змінами та доповненнями : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO.aspx.  

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» : Затв. 

наказом Мінфіну від 31.12.99р. № 318 зі змінами та доповненнями : [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO.aspx.  

5. Бухгалтерский фінансовий облік : [Пічруч. для студ. спец. «Облік і 

аудит» вищ. навч. закл.] / [Ф.Ф. Бутинець та ін.]; під заг. ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. 

– [8-ме вид., доп. і перероб.].  – Житомир : ПП «Рута», 2009. – 912 с. 

6. Вербило О. Ф. Управлінський облік : [навч. посіб.] / [Вербило О. Ф., 

Коробова Н. М.] ; за ред. доц., канд. екон. наук О. Ф. Вербило ; Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України. – [Вид. 3-є, переробл. і допов.]. – К. : 

НУБіПУ, 2011. – 391 с. 

7. Голов С.Ф. Управленческий учет [Учебник для студ. высш. учеб. завед. 

по спец. «Учет и аудит»] / С.Ф. Голов. – Х. : Фактор, 2009 – 784 с. 

8. Кукукина И.Г. Управленческий учет / И.Г. Кукукина. – М. : Финансы и 

статистика, 2010. – 400 с. 

9. Лишиленко О.В. Бухгалтерський управлінський облік : [Навч. посіб.] / 

О.В. Лишиленко. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 254 с. 

10. Марущак Л. І. Управлінський облік у схемах і таблицях : [навч. посіб. 

для студ. вищ. навч. закл.] / Л. І. Марущак, П. О. Марущак . – Т. : Астон, 2010. – 

192 с. 

11. Нападовська Л. В. Управлінський облік : [підручник] / Л. В. Нападовська 

; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – 2-е вид., доопрац. та допов. – К. : КНТЕУ, 2010. – 

647 с. 

12. Садовська І. Б. Управлінський облік : [навч. посіб.] / І. Б. Садовська, Н. 

В. Тлучкевич, М. П. Гарасим ; Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2010. – 

560 с. 

13. Управлінський облік. Практикум : [навч. посіб.] / [Л. В. Гнилицька та ін.] 

; за заг. ред. В. М. Добровського ; Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. 

Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2010. – 296 с. 

14. Управлінський облік : [навч. посіб.] / І. Б. Чернікова, Л. О. Кирильєва, А. 

В. Янчев, О. І. Черніков ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Х. : [б. в.], 
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2009. – 247 с. 

15. Управлінський облік : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / 

Маляревський Ю. Д., Лабунська С. В., Безкоровайна Л. В., Чечетова Н. Ф. ; Харк. 

нац. екон. ун-т. – Х. : Інжек, 2009. – 248 с. 

16. Управлінський облік : [навч.-практ. посіб. : навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл.] / І. О. Лукашова [та ін.] ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. 

Туган-Барановського, Каф. бух. обліку. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. – 225 с. 

17. Фаріон І. Д. Управлінський облік : [навч. посіб. з практ. задачами та 

тест. завданнями : для студ. вищ. навч. закл.] / І. Д. Фаріон, Т. М. Писаренко ; 

Терноп. нац. екон. ун-т. – Т. : ТНЕУ, 2011. – 388 с. 

Допоміжна 

1. Кондраков Н. П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет / 

Н.П.Кондраков. – М. :  Проспект , 2012. – 504 с. 

2. Панков Д.А. Управленческий учет и анализ / Д.А. Панков, Л.В. 

Пашковская. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2011. – 224 с. 

3. Петрова В.И. Управленческий учет и анализ / [В.И. Петрова, А.Ю. 

Петров, И.В. Кобищан, Е.А. Козельцева]. – М. : Инфра-М, 2010. – 304 с. 

4. Управління фінансово-економічною безпекою підприємств харчової 

промисловості України: аналз і синтез методів : [монографія] / [Немченко В.В., 

Купріна Н.М., ткачук Г.О та ін.]; за заг. ред. д.е.н., проф..В.В. Немченко; Одеська 

національна академія харчових технологій. – Одеса : Фенікс, 2013. – 448 с. 

5. Управлінський облік : [завдання і метод. вказівки для практ. занять та 

самост. роботи студ. напряму підготов. 6.030509 «Облік і аудит»] / Укоопспілка, 

Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Панченкова Ю. В. та ін.]. – Л. : Вид-во Львів. 

комерц. акад., 2012. – 92 с. 

6. Управлінський облік : [ситуац. завдання для семінар., практ. занять, 

самост., та індивід. роботи, тест. завдання та завдання для поточ. модул. контролю 

знань студ. напрямів підготов. 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030504 «Економіка 

підприємства» : кредит.-модул. система орг. навч. процесу] / Укоопспілка, Львів. 

комерц. акад. ; [уклад.: Должанський А. М. та ін.]. – Л. : Вид-во Львів. комерц. 

акад., 2010. – 123 с. 

7. Управлінський облік : [тест. завдання. Завдання для індивід. та самост. 

роботи. Завдання для поточ. модул. контролю знань студ. напряму підготов. 

6.030509 «Облік і аудит» : кредитно-модул. система орг. навч. процесу] / 

Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; уклад.: Ю. В. Панченкова [та ін.]. – Л. : Вид-во 

Львів. комерц. акад., 2010. – 67 с. 

8. Янковский К.П. Управленческий учет / К.П. Янковский, И.Ф. Мухарь. – 

Санкт-Петербург: Питер, 2011. – 368 с. 

9. Періодичні видання:  

− Газета «Все про бухгалтерський облік». 

− Журнал «Налоги и бухгалтерский учет». 

− Журнал «Бухгалтерський облік і аудит». 

− Журнал «Бухгалтерія» додаток до газети «Бізнес». 
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13. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

1. Навчально-методичний кабінет кафедри обліку та аудиту ОНАХТ, ауд. А-

301. 

2. Бібліотека ОНАХТ. 

3. Одеська наукова бібліотека ім. М. Горького. 

4. Національна бібліотека України ім. Вернадського: http://www.irbis-

nbuv.gov.ua 

5. Сайти мережі Internet: 

− http://www.rada.gov.ua 

− http://www.dtkt.com.ua 

− http://www.liga.com.ua 

− http://www.balans.com.ua 

− http://www.vobu.com.ua 

− http://buhgalter911.com 

 

 

 

 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.dtkt.com.ua/
http://www.liga.com.ua/
http://www.balans.com.ua/
http://www.vobu.com.ua/

