
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК



Факультет гуманітарної та економічної освіти
Кафедра менеджменту

Спеціальність            073 Менеджмент
Освітня програма     Менеджмент
Рівень вищої освіти  Бакалавр



БАБЕНКО ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА
доцент кафедри менеджменту

e-mail   obabenko2002@gmail.сom

РОЗКЛАД КОНСУЛЬТАЦІЙ

№ День тижня Година
1 Понеділок 17.00 – 18.00
2 Середа 17.00 – 18.00
3 Четвер 17.00 – 18.00



АНОТАЦІЯ КУРСУ

Курс «Управлінський облік» допоможе сформувати у здобувачів стійкі
теоретичні знання та створити умови для набуття вмінь і практичних
навичок організації управлінського обліку на підприємстві, визначення
його місця та ролі в управлінні діяльністю підприємства; застосуванні
відповідних методів та прийомів у процесі обліку і управлінні витратами,
собівартістю, доходами підприємства з метою досягнення бажаних
показників діяльності



МЕТА КУРСУ: формування системи знань з організації та методики
управлінського обліку, його вдосконалення з урахуванням передового
зарубіжного досвіду

Компетентності Результати навчання
Здатність до відображення інформації про
господарські операції суб’єктів господарювання у
фінансовому та управлінському обліку, їх
систематизації, узагальнення у звітності та
інтерпретації для задоволення інформаційних
потреб осіб, що приймають рішення

Формувати й аналізувати фінансову, управлінську,
податкову й статистичну звітність підприємств та
правильно інтерпретувати отриману інформацію
для прийняття управлінських рішень

Здатність до проведення досліджень на
відповідному рівні

Розуміти організаційно-економічний механізм
управління підприємством та оцінювати
ефективність прийняття рішень з використанням
обліково-аналітичної інформації

Здатність ідентифікувати та оцінювати ризики
недосягнення управлінських цілей суб’єкта
господарювання, недотримання ним законодавства
та регулювання діяльності, недостовірності
звітності, збереження й використання його
ресурсів

Уміти працювати як самостійно, так і в команді,
виявляти лідерські якості та відповідальність у
роботі, дотримуватися етичних принципів,
поважати індивідуальне та культурне різноманіття



ИНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Мета, зміст і організація управлінського обліку
Тема 2. Склад витрат виробництва
Тема 3. Класифікація і поведінка витрат
Тема 4. Методи обліку і калькулювання витрат
Тема 5. Облік і калькулювання за повними витратами
Тема 6. Облік і калькулювання за змінними витратами
Тема 7. Облік і калькулювання за нормативними витратами
Тема 8. Аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку
Тема 9. Аналіз релевантності інформації для прийняття управлінських рішень
Тема 10. Бюджетування і контроль
Тема 11. Облік і контроль за центрами відповідальності
Тема 12. Взаємозв'язок управлінського та фінансового обліку
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