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1. ЗАГАЛЬНІ   ПОЛОЖЕННЯ 

 

Мета дисципліни „Управлінський облік” – формування системи 

знань з організації та методики управлінського обліку, його 
вдосконалення з урахуванням передового зарубіжного досвіду. 

Предметом вивчення дисципліни „Управлінський облік” є 
витрати виробництва, собівартість продукції та її калькулювання. 

Завдання дисципліни „Управлінський облік”: набуття вмінь 
застосовувати відповідні методи та прийоми в процесі обліку 
витрат і калькулювання з метою прийняття ефективних 
управлінських рішень.  
У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: 

- процес виявлення, вимірювання, збору, аналізу, підготовки, 

передачі й прийому інформації, яка необхідна управлінському 
апарату для виконання його функцій; 

- зв’язок та відмінності фінансового, управлінського та 
податкового обліку; 

- загальні принципи організації обліку витрат на виробництво 
та калькулювання собівартості продукції, робіт, послуг; 

- особливості організації, методику та техніку калькулювання 
собівартості  окремих видів продукції, робіт та послуг; 
вміти: 

- виявляти, вимірювати, збирати, аналізувати, готувати, 

передавати і приймати інформацію; 

- класифікувати витрати за різними ознаками і використовувати 

отримані знання для складання фінансової звітності, 
прийняття рішень та контролю за їх виконанням; 

- калькулювати собівартість промислової продукції, будівельно-

монтажних робіт, сільськогосподарської продукції в умовах 
використання різних методів обліку витрат і калькулювання 
собівартості. 

- складати внутрішньогосподарську (управлінську) звітність за 
центрами витрат і відповідальності. 
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2. ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ  1. Мета та зміст управлінського 

обліку 
 

Тема 1. Мета, зміст і організація управлінського обліку 

Суть, предмет, методи та функції управлінського обліку. 
Відмінності та взаємозв'язок фінансового, управлінського та 
податкового обліку. Еволюція управлінського обліку. Організація 
управлінського обліку. 

 

Тема 2. Класифікація і поведінка витрат 
Мета і напрями класифікації витрат. Склад витрат виробництва. 

Моделі поведінки витрат. Визначення функції витрат. 
  

 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ  2.  Методи управлінського обліку 
виробничих витрат і системи калькулювання 

 

Тема 3. Методи обліку і калькулювання витрат. 

Сутність обліку витрат виробництва його завдання та етапи. 

Фактори, що впливають на побудову обліку витрат виробництва. 
Об‘єкт та методи обліку витрат. Мета і сутність калькулювання 
витрат. Види калькуляцій. Калькуляційні одиниці. Способи 

визначення собівартості. Методи калькулювання фактичної 
собівартості продукції.  

 

Тема 4. Система обліку і калькулювання за повними 

витратами 

Облік прямих витрат. Облік і розподіл непрямих витрат. 
Калькулювання за замовленнями та за процесами. 

 

Тема 5. Система обліку і калькулювання за змінними 

витратами 

Поняття маржинального доходу. Переваги та недоліки системи 

калькулювання змінних витрат. Проста та розвинена моделі 
калькулювання  змінних витрат. 
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Тема 6. Система обліку і калькулювання за нормативними 

витратами 

Поняття норм, нормативів, стандартів. Характеристика 
нормативного методу обліку і калькулювання. Нормативні 
калькуляції. Система обліку „стандарт-кост”. 

 

Тема 7. Управлінський облік у різних сферах діяльності 
Склад і класифікація витрат будівельно-монтажних організацій. 

Облік витрат на БМР та методи калькулювання фактичної 
собівартості будівельної продукції. Облік витрат автотранспортних 
підприємств. Калькулювання собівартості автомобільних 
перевезень. Види калькуляцій та періодичність і послідовність 
калькулювання в сільському господарстві. Методи калькулювання 
сільськогосподарської продукції. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ  3. Стратегічний облік 

 

Тема 8. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та 

прибутку 

Мета і методи аналізу взаємозв’язку „витрати-обсяг-прибуток”. 

Аналіз чутливості прибутку. Аналіз взаємозв’язку „витрати-обсяг- 
прибуток” за умов асортименту. 

 

Тема 9. Аналіз релевантності інформації для прийняття 

управлінських рішень 

Процес прийняття рішення і релевантність облікової інформації. 
Аналіз варіантів альтернативних рішень. Оптимальне використання 
ресурсів за умов обмежень.  

 

Тема 10. Бюджетування і контроль 

Сутність бюджетування та його організація. Складання та 
взаємоузгодження бюджетів. Контроль виконання бюджетів і аналіз 
відхилень. 

 

Тема 11. Облік і контроль за центрами відповідальності 
Концепція центрів та обліку відповідальності. Оцінка діяльності 

центрів витрат. Оцінка діяльності центрів доходу. Оцінка діяльності 
центрів прибутку. Оцінка діяльності центрів інвестицій. 
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Формами організації самостійної роботи студентів при вивченні 
матеріалу дисципліни є: 

36 год. - підготовка до аудиторних занять; 
24 год. - підготовка до контрольних заходів; 
12 год. - підготовка питань, які не розглядаються під час 

аудиторних занять. 
Під час виконання самостійної роботи студенти поглиблюють 

отримані знання та самостійно вивчають матеріал окремих тем 

шляхом опрацювання відповідної літератури, здійснюють 
підготовку до практичних занять.  
Самостійну роботу студентів передбачено як основний засіб 

оволодіння навчальним матеріалом у вільний від аудиторних занять 
час, що також проводиться у формі наукових рефератів за 
нижченаведеними питаннями відповідно до варіантів, визначених 
викладачем. Текстова частина викладається на стандартному папері 
формату А4 (210мм*297мм) з одного боку. Поля: верхнє, нижнє, 
ліве – 20 мм, праве – 10 мм. Самостійна робота може бути 

рукописною або друкованою і виконується українською мовою. 

Загальний обсяг тексту повинен становити не більше 10-15 

сторінок. Текст поділяється на розділи, підрозділи, пункти, 

підпункти відповідно до змісту. 
Перелік питань для самостійного опрацювання наведений в 

табл. 1 

Таблиця 1 

Завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни 

«Управлінський облік» 
№ 

п/п 
Питання для самостійного опрацювання 

Рекомендована 
література 

Тема 1. Мета, зміст і організація управлінського обліку 

1. Роль управлінського обліку в системі 
менеджменту.  

Базова: 1, 2, 3. 

Допоміжна: 2, 5, 6, 

15. 

2. Сучасні концепції управлінського обліку. Базова: 1, 2, 3. 

Допоміжна: 2, 5, 6. 

3. Перспективи подальшого розвитку 
управлінського обліку. 

Базова: 1, 2, 3. 

Допоміжна: 2, 5, 6. 

4. Розвиток управлінcького обліку в Україні. Базова: 1, 2, 3. 

Допоміжна: 1, 2, 5, 

6, 15. 
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Тема 2. Класифікація і поведінка витрат 

5. Прямі та непрямі витрати для різних 

об’єктів витрат.  
Базова: 1, 2, 3. 

Допоміжна: 1, 2, 4, 

5, 6, 14, 15. 

6. Склад виробничих і невиробничих витрат в 
Україні. 

Базова: 1, 2, 3. 

Допоміжна: 1, 2, 4, 

5, 6, 9, 11, 14, 15. 

7. Структура витрат. Базова: 1, 2, 3. 

Допоміжна: 1, 2, 4, 

5, 6, 9, 11, 14, 15. 

8. Вибір серед функцій витрат. Базова: 1, 2, 3. 

Допоміжна: 1, 2, 4, 

5, 6, 14, 15. 

Тема 3. Методи обліку і калькулювання витрат 

9. Взаємозв‘язок та різниця між методами 

обліку витрат і методами калькулювання. 
Базова: 1, 2, 3. 

Допоміжна: 1, 2, 4, 

5, 6, 15. 

Тема 4. Система обліку і калькулювання за повними витратами 

10. Відмінності у підходах до розподілу 

загальновиробничих витрат. 
Базова: 1, 2, 3. 

Допоміжна: 1, 2, 5, 

6, 15. 

11. Відмінності у підходах до класифікації 
накладних витрат за умов калькулювання 
на основі діяльності. 

Базова: 1, 2, 3. 

Допоміжна: 1, 2, 4, 

5, 6. 

12. Методи розподілу спільних витрат. Базова: 1, 2, 3. 

Допоміжна: 1, 5, 6, 

15. 

13. Калькулювання побічних продуктів. Базова: 1, 2, 3. 

Допоміжна: 1, 5, 6, 

15. 

14. Особливості калькулювання за наявності 
браку. 

Базова: 1, 2, 3. 

Допоміжна: 1, 5, 6, 

9, 15. 

15. Гібридні системи калькулювання. Базова: 1, 2, 3. 

Допоміжна: 1, 5, 6, 

15. 

Тема 5. Система обліку і калькулювання за змінними витратами 

16. Узгодження суми прибутку при 

калькулюванні повних і змінних витрат. 
Базова: 1, 2, 3. 

Допоміжна: 1, 2, 4, 

5, 6, 15. 

17. Базова система обліку витрат у розвинених Базова: 1, 2, 3. 
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країнах. Допоміжна: 1, 2, 4, 

5, 6, 15. 

Тема 6. Система обліку і калькулювання за нормативними витратами 

18. Порівняльний аналіз системи обліку 
„стандарт-кост” і нормативного методу 
обліку. 

Базова: 1, 2, 3. 

Допоміжна: 1, 5, 6, 

15. 

19. Переваги і недоліки „стандарт-косту”. Базова: 1, 2, 3. 

Допоміжна: 1, 5, 6, 

15. 

Тема 7. Управлінський облік у різних сферах діяльності 

20. Облік витрат підсобних і допоміжних 

виробництв в будівництві. 
Базова: 1, 2, 3. 

Допоміжна: 1, 3, 5, 

6, 7, 14, 15. 

21. Особливості незавершеного будівельного 

виробництва. 
Базова: 1, 2, 3. 

Допоміжна: 1, 3, 5, 

6, 7, 14, 15. 

22. Облік витрат підсобних і допоміжних 

виробництв в с/г. 
Базова: 1, 2, 3. 

Допоміжна: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 14, 15. 

23. Калькуляція собівартості продукції 
рослинництва та тваринництва. 

Базова: 1, 2, 3. 

Допоміжна: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 14, 15. 

Тема 8. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку 

24. Припущення покладені в основу аналізу 

взаємозв’язку „витрати-обсяг-прибуток”. 

Базова: 1, 2, 3. 

Допоміжна: 1, 2, 4, 

5, 6, 7, 15. 

Тема 9. Аналіз релевантності інформації для прийняття управліньких 

рішень 

25. Модель прийняття рішення за умов 
невизначеності. 

Базова: 1, 2, 3. 

Допоміжна: 1, 2, 5, 

6, 7. 

26. Дерево рішень. Базова: 1, 2, 3. 

Допоміжна: 1, 2, 5, 

6, 7. 

27. Стратегії оцінки ймовірності майбутніх 

подій. 

Базова: 1, 2, 3. 

Допоміжна: 1, 2, 3, 

4, 5, 6. 

28. Прийняття управлінських рішень щодо 

запасів. 
Базова: 1, 2, 3. 

Допоміжна: 1, 2, 4, 

5, 6. 

29. Прийняття управлінських рішень щодо Базова: 1, 2, 3. 
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ціноутворення. Допоміжна: 1, 2, 4, 

5, 6. 

Тема 10. Бюджетування і контроль 

30. Безперервне бюджетування. Базова: 1, 2, 3. 

Допоміжна: 1, 2, 4, 

5, 15. 

31. Бюджетування через прирощення та 
бюджетування „з нуля”. 

Базова: 1, 2, 3. 

Допоміжна: 1, 2, 4, 

5, 15. 

32. Гнучке бюджетування, коли обсяги 

виробництва і продажу не збігаються. 
Базова: 1, 2, 3. 

Допоміжна: 1, 2, 4, 

5, 15. 

Тема 11. Облік і контроль за центрами відповідальності 

33. Методика обчислення відхилень від 

бюджету за рахунок продажу за умов 
різних систем калькулювання. 

Базова: 1, 3. 

Допоміжна: 1, 2, 3, 

5, 6, 15. 

34. Трансфертне ціноутворення. Базова: 1, 3. 

Допоміжна: 1, 2, 3, 

5, 6, 15. 

35. Трансфертна ціна на основі ринкової ціни. Базова: 1, 2, 3. 

Допоміжна: 1, 2, 3, 

5, 6, 15. 

36. Трансфертна ціна на основі витрат. Базова: 1, 2, 3. 

Допоміжна: 1, 2, 3, 

5, 6, 15. 

37. Договірна трансфертна ціна. Базова: 1, 2, 3. 

Допоміжна: 1, 2, 3, 

5, 6, 15. 

38. Подвійне трансфертне ціноутворення. Базова: 1, 2, 3. 

Допоміжна: 1, 2, 3, 

5, 6. 

39. Організація обліку відповідальності за 
методом “тариф-година-машина”. 

Базова: 1, 2, 3. 

Допоміжна: 1, 2, 3, 

5, 6. 

 

 

3. КАРТКА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

 

 

Картку оцінювання видів самостійної навчальної діяльності 
студентів наведено в табл. 2. 
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Таблиця 2 

Картка оцінювання студентів 

№ 

з/п 

Види навчальної 
діяльності 

Терміни 

виконання 

Форма 

контролю та 

звітності 

Максимальна 

кількість балів 

1 2 3 4 5 

1 
Робота на практичних 

заняттях 

за 
розкладом 

журнал 

викладача 
2 б. за одне 
заняття 

2 

Підготовка реферату на 
обрану та узгоджену 

тему 

протягом 

семестру 
реферат 

4 б. за один 

реферат 

3 
Написання модульної 
роботи № 1 

протягом 

семестру 

Модульна 
робота 

5 б. 

4 
Написання модульної 
роботи № 2 

протягом 

семестру 

Модульна 
робота 

10 б. 

5 
Написання модульної 
роботи № 3 

протягом 

семестру 

Модульна 
робота 

8 б. 

6 

Виступ з доповіддю на 
студентській науковій 

конференції 

протягом 

семестру 

довідка про 

виступ 

5 б. за один 

виступ 

7 

Участь в 
університетській 

(всеукраїнській) 

олімпіаді з обліку та 
аудиту  

весна довідка 
 5 б.  

(за призове 
місце – 10 б.) 

 

4. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 

 

Бюджет - план майбутніх операцій, що виражені у кількісних 
(здебільшого грошовому) вимірах. 

Бюджет грошових коштів - плановий документ, який 

відображає майбутні виплати та надходження коштів. 
Бюджет використання матеріалів - плановий документ, який 

визначає кількість і номенклатуру матеріалів, необхідних для 
виконання виробничої програми бюджетного періоду. 

Бюджет виробництва - виробнича програма, яка визначає 
заплановані номенклатуру і обсяг виробництва продукції у 
бюджетному періоді. 
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Бюджет придбання матеріалів - плановий документ, який 

містить розрахунок кількості матеріалів, що їх необхідно придбати 

в бюджетному періоді. 
Бюджет продажу - операційний бюджет, який містить 

інформацію про запланований обсяг продажу, ціну та очікуваний 

доход від реалізації кожного виду продукції (товарів, послуг). 
Бюджет собівартості виготовленої продукції - плановий 

документ, у якому наведено розрахунок собівартості продукції, що 
її передбачається виготовити у бюджетному періоді. 

Бюджет собівартості реалізованої продукції - плановий 

документ, котрий містить розрахунок собівартості продукції, яку 
буде реалізовано в бюджетному періоді. 

Бюджетний баланс - проформа фінансової звітності, котра 
містить інформацію про майбутній фінансовий стан підприємства, 
який очікується в результаті запланованих операцій. 

Бюджетний звіт про прибуток - проформа фінансової 
звітності, складена до початку звітного періоду, яка відображає 
фінансовий результат діяльності що передбачається. 

Бюджетний, контроль - процес зіставлення фактичних 
результатів з бюджетними, аналізу відхилень та внесення 
необхідних корективів 

Бюджетний період - період, для якого підготовлено й 

використовується бюджет. 
Бюджетний центр - підрозділ підприємства, для якого може 

бути складений окремий бюджет і здійснений контроль його 
виконання. 

Бюджетування - процес планування майбутніх операцій фірми 

та оформлення його результатів у вигляді системи бюджетів. 
Відхилення маржинального доходу за рахунок ціни 

продажу - це добуток різниці між фактичним і бюджетним 

маржинальним доходом на одиницю виробу та фактичним обсягом 

продажу цього виробу. 
Відхилення маржинального доходу за рахунок обсягу 

продажу - це добуток різниці між фактичним і бюджетним обсягом 

продажу виробу та бюджетним маржинальним доходом на одиницю 

цього виробу. 
Відхилення маржинального доходу за рахунок кількості 

продажу - це добуток різниці між фактичним і бюджетним 
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маржинальним доходом на одиницю цього виробу і середнім 

маржинальним доходом. 

Відхилення маржинального доходу за рахунок комбінації 
продажу - це добуток різниці між фактичним і бюджетним обсягом 

продажу на одиницю цього виробу і бюджетним середнім 

маржинальним доходом. 

Відхилення маржинального доходу за рахунок розміру 

ринку - це добуток різниці між фактичним і бюджетним розміром 

ринку, бюджетної часткою ринку та бюджетним середнім 

маржинальним доходом. 

Відхилення маржинального доходу за рахунок частки 

ринку - це добуток різниці між фактичним і бюджетним відсотком 

частки ринку, фактичним розміром ринку та бюджетним середнім 

маржинальним доходом. 

Виробничий облік - складова частина системи бухгалтерського 
обліку, в межах якої акумулюються та систематизуються витрати та 
визначається собівартість. 

Виробничі накладні витрати (загальновиробничі) - витрати, 

пов'язані з процесом виробничої діяльності, які не можуть бути 

віднесені до певних об'єктів економічно можливим шляхом. 

Витрати діяльності - виражені у грошовій формі витрати живої 
та уречевленої праці, необхідні для здійснення діяльності, задля 
якої створено підприємство. 

Витрати на продукцію - витрати, пов'язані з виробництвом або 
придбанням товарів для реалізації, синонім виробничої собівартості 
чи первісної вартості придбаних товарів. 

Витрати періоду - витрати, що не включаються у собівартість 
запасів і розглядаються, як витрати того періоду, в якому вони були 

здійснені. 
Витрати - зменшення економічних вигод у вигляді вибуття 

(використання) активів або збільшення зобов'язань, що веде до 
зменшення капіталу (за винятком розподілу між власниками. 

Вичерпані (спожиті) витрати - збільшення зобов'язань або 
зменшення активів у процесі поточної діяльності для отримання 
доходу звітного періоду. 

Дискреційні витрати - витрати, розмір яких визначається 
керівництвом підприємства і не пов'язаний зі змінами в його 
діяльності. 
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Диференціальний аналіз - визначення і зіставлення 
диференціальних витрат і доходів для прийняття рішень. 

Диференціальний дохід - дохід, який складає різницю між 

альтернативними рішеннями. 

Диференціальний прибуток - різниця між диференціальним 

доходом та диференціальними витратами. 

Диференціальні витрати - витрати, що складають різницю між 

альтернативними рішеннями. 

Дійсні витрати - витрати, що потребують сплати грошей або 
витрачання інших активів. 

Запас міцності - перевищення фактичного чи планового обсягу 
діяльності над точкою беззбитковості. 

Змінні витрати - витрати, що змінюються прямо пропорційно 
до зміни обсягу діяльності (або іншого фактора витрат). 

Змішані витрати - витрати, які містять елементи як змінних, 

так і постійних витрат. 
Калькулювання за замовленнями - система калькулювання 

продукції на основі обліку витрат за кожним індивідуальним 

виробом або по окремій партії виробів. 
Калькулювання за процесами - система калькулювання 

продукції на основі групування витрат у межах окремих процесів 
або стадій виробництва. 

Калькулювання неповних (змінних витрат) - метод 

калькулювання, який передбачає включення у собівартість 
продукції тільки змінних виробничих витрат. 

Калькулювання повних витрат - метод калькулювання, який 

передбачає включення у собівартість продукції змінних і постійних 
виробничих витрат. 

Калькулювання - процес визначення собівартості певного 
об'єкта витрат. 

Коефіцієнт запасу міцності - відношення запасу міцності до 
обсягу реалізації (доходу, виручки). 

Конверсійні витрати - сума прямих витрат па оплату праці та 
виробничих накладних витрат. 

Контрольовані витрати - витрати, які менеджер може 
безпосередньо контролювати або може здійснювати на них значний 

вплив 
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Маржинальний дохід - різниця між доходом від реалізації 
продукції та сукупними змінними витратами підприємства, або 
різниця між ціною та змінними витратами на одиницю, або сума 
постійних витрат і прибутку (внесок у покриття). 

Маржинальні витрати - витрати на виробництво додаткової 
одиниці продукції 

Метод вищої-нижчої точки - метод визначення функції витрат 
на основі припущення, що змінні витрати - це різниця між 

загальними витратами при найвищому та при найнижчому рівні 
діяльності та постійних витрат. 

Метод візуального пристосування - графічний підхід до 
визначення функції витрат, при якому аналітик візуально проводить 
пряму лінію, беручи до уваги всі точки витрат. 

Метод найменших квадратів - статисти чині і метод, який 

дозволяє розрахувати елементи функції витрат таким чином, що 
квадрат відстані від усіх точок сукупності, яка вивчається, до лінії 
регресії є найменшим. 

Метод прямого розподілу - метод розподілу витрат 
обслуговуючих підрозділів, при якому їх витрати списують 
безпосередньо на витрати виробничих підрозділів. 

Напівзмінні витрати - витрати, які змінюються, але не прямо 
пропорційно до зміни обсягу діяльності (або іншого фактора 
витрат). 

Напівпостійні витрати - витрати, що змінюються ступінчасто 
при зміні обсягу діяльності. 

Невичерпані (неспожиті) витрати - збільшення зобов'язань 
або зменшення активів у процесі поточної діяльності для отримання 
доходу майбутнього періоду. 

Неконтрольовані витрати - витрати, які менеджер не може 
контролювати або не може на них вплітати. 

Непрямі витрати - витрати, що не можуть бути віднесені 
безпосередньо до певного об'єкта витрат економічно можливим 

шляхом. 

Нерелевантні витрати - витрати, які не залежать від прийняття 
рішення. 

Нерозподілені накладні витрати - сума, на яку фактичні 
накладні витрати перевищують величину фактичних накладних 
витрат. 
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Номенклатура витрат - певний перелік витрат, що за складом 

не суперечить П(С)БО 16 "Витрати" та розкриває галузеві 
особливості діяльності та використовується для організації 
аналітичного обліку, планування, ціноутворення та контролю. 

Об'єкт витрат - сегмент, що потребує вимірювання пов'язаних 
з ним витрат. 

Обов'язкові витрати - витрати, що визначаються потужністю 

підприємства. 
Операційний важіль - співвідношення постійних і змінних 

витрат, що забезпечує більший відсоток зростання прибутку, ніж 

відповідний відсоток зростання обсягу продажу. 
Основні витрати - сукупність витрат, які є основою 

створюваного продукту. 
Поведінка витрат - характер реагування витрат на зміни в 

діяльності компанії. 
Постійні витрати - витрати, що запинаються незмінними в разі 

зміни обсягу діяльності (або іншого фактора витрат). 
Прийняття рішення - цілеспрямований вибір з кількох 

альтернативних варіантів дії, такого, що забезпечить досягнення 
обраної мети або розв'язання певної проблеми. 

Прямі витрати на оплату праці - заробітна плата працівників, 
яка може бути включена у собівартість певних виробів економічно 
можливим шляхом. 

Прямі витрати - витрати, які можуть бути віднесені до певного 
об'єкта витрат економічно можливим шляхом. 

Прямі матеріальні витрати - вартість витрачених матеріалів, 
що стають часткою готової продукції і можуть бути віднесені до 
собівартості певного виробу без соціального розподілу. 

Релевантний діапазон - діапазон діяльності, в межах якого 
зберігається взаємозв'язок між величиною витрат та їх фактором. 

Релевантні витрати - майбутні витрати, що можуть бути 

змінені внаслідок прийняття рішення. Саме їх беруть до уваги при 

прийнятті управлінського рішення. 
Рішення "виробляти чи купувати" - рішення, пов'язане з 

розглядом існуючої альтернативи - виробляти самостійно окремі 
компоненти продукції (комплектуючі вироби, деталі) чи купувати їх 

у зовнішніх постачальників. 
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Рішення щодо спеціального замовлення - рішення, пов'язане з 
розглядом отриманої пропозиції про разовий продаж продукції або 
послуг за ціною, нижчою, ніж звичайна ціна, або навіть нижчою, 

ніж собівартість. 
Система виробничого обліку - система обліку, що забезпечує 

калькулювання і контроль собівартості об'єктів витрат. 
Ставка розподілу - це відношення суми непрямих витрат до 

загальної величини бази їх розподілу 
Точка беззбитковості - це такий обсяг діяльності, при якому 

доходи дорівнюють витратам, а прибуток дорівнює нулю. 

Центри витрат - це структурні підрозділи бізнес-одиниць, 
наприклад: підрозділи основного та допоміжного виробництва; 
(центр технологічних витрат), науково дослідницькі лабораторії, 
адміністративні підрозділи (центр дискреційних витрат). В центрах 
технологічних витрат витрати можуть бути виражені в гривнях, а 
результати - в натуральних вимірниках, при цьому можуть 
встановлюватися норми витрат на одиницю результату діяльності. 

Центр прибутку - бізнес-одиниці у мережі діяльності компанії, 
в т.ч. торгівельні точки, окремі департаменти у банках, факультети 

в університеті. 
Центр інвестицій - існую прямий зв'язок між інвестованим 

капіталом у діяльність центру та його прибутком. Прикладом є 
компанія загалом чи дочірні підприємства з широким колом 

повноважень. 
Управлінський облік - процес виявлення, вимірювання, 

накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі 
інформації, що використовується управлінською ланкою для 
планування, оцінки і контролю всередині організації та для 
забезпечення відповідного підзвітного використання ресурсів. 

Функція витрат - математичний опис взаємозв'язку між 

витратами та їх факторами. 

 

5. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
Базова 

1. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський управлінський облік: [навч. 
посіб. для студ.] / Ф.Ф. Бутинець, Л.В. Чижевська, 
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2. Голов С.Ф. Управлінський облік: [підручник] / С.Ф. Голов. – К.: 

Лібра, 2003. – 704 с. 
3. Нападовська Л.В. Управлінський облік: [підручник] / 

Л.В. Нападовська. – К.: Книга, 2004. – 544 с. 
Допоміжна 

1.   Атамас П.Й. Управлінський облік: [навчальний посібник] / 

П.Й. Атамас – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 440 с. 
2.   Голов С.Ф. Управлінський облік: [підручник] / С.Ф. Голов. – К.: 

Лібра, 2008. – 704 с. 
3.   Даньків Й.Я. Бухгалтерський облік у галузях економіки: [навч. 

посібник] / Й.Я. Даньків, М.Р. Лучко, М.Я. Остап’юк. – К.: 

Знання – Прес, 2007. – 243 с. 
4.   Друри К. Управленческий и производственный учет : пер. с 

англ. : учебник / К. Друри. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 

1071 с. 
5.   Задорожний З.В. Управлінський облік / З.В. Задорожний, 

І.Є. Давидович, І.Я. Омецінська. – Тернопіль: ХАЙ-ТЕК ПРЕС, 

2010. – 280 с. 
6. Корецький М.Х., Дацій Н.В., Пельтек Л.В. Управлінський облік 

[навч. посібник]. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 296 с. 
7. Облік в галузях економічної діяльності: автотранспорт і 

будівництво: [навчальний посібник] / [Н.М. Малюга, 
Я.В. Лебедзевич, Л.Л. Горецкая, Т.В. Давидюк] / Ред. 

Ф.Ф. Бутинець. – Житомир : ПП "Рута", 2000. – 480 с. 
8. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність 

в Україні» від 16.07.99 р. №2755. – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=996-14. 

9. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції 
(робіт, послуг) у промисловості, затверджені наказом 

міністерством  промислової політики України від 09.07.2007 

р.№373 (розроблені ДП ДІКТЕД). – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://uazakon.com/documents/date_6m/pg_gcgew

y.htm 

10. Податковий кодекс України : Кодекс України  вiд 02.12.2010  

№ 2755-VI. [електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17   
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11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» 

[Електронний ресурс]  – Режим доступу: http://pro-

u4ot.info/index.phpsection=browse&CatID=92&ArtID =117  

12. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, 

№291. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0893-99 

13. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського 
обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій 

підприємств і організацій, затверджена наказом міністерства 
Фінансів України від 30.11.99 р. №291. – [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=z0892-99. 

14.  Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: [навч. посібник] / 

Ю.С. Цал-Цалко. – К.: ЦУЛ, 2002. – 656 с. 
15. Фаріон І.Д. Управлінський облік: [підручник] / І.Д. Фаріон, 

Т.М. Писаренко. – К.: ЦУЛ, 2012. – 792 с. 
Інформаційні ресурси 

1. Бібліотеки:  

− НУВГП – м. Рівне, вул. Приходька, 75, тел. 22-25-39 

− Обласна наукова – м. Рівне, майдан Короленка, 6, тел. 22-    

10-63 

− міська бібліотека – м. Рівне, вул. Київська, 44 

2. http://www.rada.gov.ua – Верховна Рада України 

3. http://www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України 

4. http://www.sta.gov.ua – Державна податкова служба України   

5. http://www.ukrstat.gov.ua – Державна служба статистики 

України   

6. http://www.iasb.org – Міжнародні стандарти бухгалтерського 

обліку і фінансової звітності підприємницького сектору 

7. Журнал «Управлінський облік» 

8. Журнал «Дебет Кредит» 

9. Професійна бухгалтерська газета «Все про бухгалтерський 

облік» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


