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1. Опис навчальної дисципліни 
   ___________________Управлінський облік ___________________ 
                                                                                                                        (назва) 

 
 

Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень 
 
Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр 
Напрям підготовки  8.030509 «Облік і аудит» 
Спеціальність  
Спеціалізація  
 

 

 
Характеристика навчальної дисципліни 

 
Вид Обов’язкова  
Загальна кількість годин: денна /ст  
Заочна   
Кількість кредитів ECTS   
Кількість змістових модулів  
Курсовий проект (робота) 
(якщо є в робочому навчальному плані) 

 

Форма контролю: денна Іспит  
заочна Іспит  
 

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання 
 
 денна форма навчання заочна форма навчання 
Рік підготовки 4 5 
Семестр 8 10 
Лекційні заняття   
Практичні, семінарські заняття   
Лабораторні заняття   
Самостійна робота   
Індивідуальні завдання   
Кількість тижневих годин  
для денної форми навчання ст: 
аудиторних   
самостійної роботи студента − 

  

 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

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

Завдання: вивчення принципів і методів управлінського обліку, його місця і 
ролі в управлінні діяльністю підприємства; набуття вмінь застосовувати відповідні 

методи і прийоми в процесі обліку витрат і калькулювання з метою прийняття 
ефективних управлінських рішень. 
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У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати: теоретичні основи управлінського обліку, принципи сучасної 

організації управлінського обліку в системі АПВ, класифікацію витрат, їх 
поведінку в залежності від факторів діяльності, облік витрат і калькулювання 
сільськогосподарської продукції і продукції підсобних промислових виробництв, 

особливості обліку і калькулювання собівартості продукції за повними, 
нормативними та змінними витратами, взаємозв’язок витрат, обсягу діяльності і 

прибутку, системи бюджетування і контролю на сільськогосподарських 
підприємствах, облік за центрами відповідальності і стратегічний управлінський 

облік,техніку ведення управлінського обліку обліку та  складання виробничої 
звітності. 

вміти: Визначити витрати за їх класифікаційними ознаками, дати оцінку 
стану обліку витрат на підприємстві; організовувати  і проводити облік та 

калькулювання витрат на виробництво продукції за процесами, центрами витрат, 
центрами відповідальності, видами продукції, вміло користуватися даними 

управлінського обліку в своїй практичній роботі, аналізувати економічні дані 
економічної і фінансової діяльності, використовувати ці дані для пошуку резервів 

покращення виробництва, користуватись цими даними для потреб планування, 
контролю. 

 
 



3. Програма та структура навчальної дисципліни для: 

- повного терміну денної (заочної) форми навчання; 

- скороченого терміну денної (заочної) форми навчання. 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 
л сем лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Змістовий модуль1. Методологічні основи обліку витрат виробництва та 

калькулювання виробничої собiвартостi продукції агропромислових підприємств  
Тема 1. Мета, змiст та 
органiзацiя 
управлiнського облiку 

10 2 2   6       

Тема 2. Склад, 
класифiкацiя і 
поведінка витрат 

14 4 4   6       

Тема 3. Облік витрат 

виробництва 
агропромислових 

підприємств 

12 2 2   8       

Тема 4А. 
Калькулювання 
виробничої собiвартостi 
робiт та послуг допо-
міжних виробництв, 

робiт машино-трактор-
ного парку, а також 
розподіл 

загальновироб-ничих 
витрат 

12 2 2   8       

Тема 4Б. 
Калькулювання 
виробничої собiвартостi 
продукції промислових 

виробництв. 

10 2 2   6       

Тема 4В. Визначення 
фiнансового результату 

вiд первiсного визнання 
сiльськогосподарської 

продукцiї та додаткових 
бiологiчних активiв 

14 4 4   6       

Тема 5. Облiк i 
калькулювання за 

повними, витратами 

8 1 1   6       

Тема 6. Особливостi 
обліку i калькулювання 

собiвартостi продукції 
за нормативними та 
змінними витратами 

8 2 2   4       

Разом за змістовим  88 20 20   50       
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модулем 1 
Змістовий модуль2. Облік і контроль за центрами відповідальності, бюджетування, 

стратегічний облік. Аналіз в системі управлінського обліку. 
 
Тема 7. Аналiз 

взаємозв’язку витрат, 
обсягу дiяльностi та 
прибутку 

12 2 2   8       

Тема 8. Аналiз 

релевантностi 
iнформацiї для 

прийняття 
управлiнських рiшень  

12 2 2   8       

Тема 9. Бюджетування i 

контроль 
12 2 2   8       

Тема 10. Облiк і 
контроль за центрами 
вiдповiдальностi 

10 2 2   6       

Тема 11. Основи 

стратегiчного 
управлiнського облiку 

10 4 4   2       

Разом за змістовим  
модулем 2 

56 12 12   30       

Усього годин  144 32 32   80       
Курсовий проект 
(робота) з 
___________________ 
(якщо є в робочому 
навчальному плані) 

 

           

Усього годин 144 28 28   80       
 

 
4. Теми семінарських занять 

(не передбачено) 
 
5. Теми практичних занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Мета, змiст та органiзацiя управлінського облiку  2 
2  Склад, класифiкацiя i поведiнка витрат  4 
3 Облік витрат виробництва агропромислових 

пiдприємств  
2 

4 4А. Калькулювання виробничої собiвартостi робiт та 

послуг допомiжних виробництв, робiт машинно-
тракторного парку, а також розподiл 

загальновиробничих витрат  

2 

 4Б. Калькулювання виробничої собiвартостi продукції 
промислових виробництв 

2 

 4В. Визначення фiнансового результату вiд первiсного 4 
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визнання сiльськогосподарської продукцiї та додаткових 

бiологiчних активiв 
5  Облiк i калькулювання собiвартостi продукцiї за 

повними витратами 
2 

6  Особливостi облiку i калькулювання собiвартостi 

продукцiї за нормативними та змiнними витратами 
2 

7  Аналiз взаємозв’язку витрат, обсягу дiяльностi та 

прибутку 
2 

8 Аналiз релевантностi iнформацiї для прийняття 
управлiнських рiшень  

2 

9  Бюджетування i контроль  2 
10  Облiк i контроль за центрами вiдповiдальностi  2 
11  Стратегічний управлінський облік 4 
 Разом 32 

 
6. Теми лабораторних занять 

(не передбачено) 
 

7. Контрольні питання, комплекти тестів для визначення рівня засвоєння 
знань студентами. 

 
Питання для підготовки до модульної контрольної роботи №1  

1. Сутність управлінського обліку та його місце в системі управління  
2. Предмет, метод та завдання управлінського обліку 
3. Порівняльна характеристика фінансового та управлінського обліку 
4. Принципи і системи організації управлінського обліку 
5. Економічна  сутність  витрат та їх регламентація в Україні 
6. Склад виробничих витрат 
7. Напрями класифікації витрат в управлінському обліку та їх характеристика 
8. Об’єкти обліку витрат  та об’єкти калькулювання 
9. Методи обліку витрат 

10. Прийоми калькулювання витрат  та види калькуляцій 
11. Суть, значення та види допоміжних виробництв в сільськогосподарських 

підприємствах 
12. Облік витрат у ремонтно-механічних майстернях 
13. Облік витрат на електро-водо- та газопостачання 
14. Облік витрат на утримання живої тяглової сили 
15. Облік витрат на утримання та експлуатацію машинно-тракторного парку 
16. Облік  та розподіл загальновиробничих витрат 
17. Облік адміністративних витрат 
18. Облік витрат майбутніх періодів 

19. Первинний облік витрат та виходу продукції рослинництва 
20. Завдання та об’єкти обліку витрат у тваринництві 
21. Первинний облік витрат і виходу продукції тваринництва 
22. Калькулювання собівартості продукції тваринництва 
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23. Види промислових виробництв у сільському господарстві 
24. Загальні положення обліку витрат на промислових підприємствах в 

сільському господарстві 
25. Порядок калькулювання собівартості продукції на промислових 

виробництвах в сільському господарстві 
26. Облік браку у виробництві 
27. Облік витрат в обслуговуючих виробництвах та господарствах 

 
Питання для підготовки до модульної контрольної роботи №2  

1. Облік витрат і калькулювання за повними  і змінними витратами 
2. Облік витрат і калькулювання за нормативними витратами 
3. Переваги та недоліки обліку витрат і калькулювання за повними, змінними та 

нормативними витратами 
4. Мета і методи аналізу взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку 
5. Аналіз впливу зміни витрат та обсягу  виробництва і реалізації продукції  на 

прибуток підприємства 
6. Аналіз облікової інформації при прийнятті управлінських рішень  
7. Сутність бюджетування та види бюджетів 
8. Порядок складання бюджетів та контроль за їх виконанням 
9. Типи центрів відповідальності та організація обліку витрат за ними 

10. Оцінка діяльності центрів відповідальності  
11. Облік витрат  і виходу продукції рослинництва 
12. Облік витрат за статтями та за елементами  
13. Облік витрат та калькулювання собівартості за замовленнями та 

процесами  
14. Сутність управлінського обліку та його взаємозв’язок з іншими видми 

обліку  
15. Склад виробничих витрат та відображення їх на рахунках 

управлінського обліку 
16. Спільні риси і відмінності фінансового та управлінського обліку 
17. Історичні етапи формування та розвитку управлінського обліку 
18. Побудова плану рахунків фінансового та управлінського обліку 
19. Фактори, які впливають на організацію управлінського обліку 
20. Основні ознаки класифікації витрат в управлінському обліку та їх 

значення 
21. Виробничі і невиробничі витрати та їх відображення на рахунках 
22. Склад виробничих витрат та нормативно-законодавче регулювання їх 

обліку 
23. Облік прямих та непрямих витрат 
24. Методи обліку витрат та їх застосування на сільськогосподарських 

підприємствах  
25. Облік за місцями виникнення витрат та центрами відповідальності  
26. Облік витрат діяльності  
27. Облік загальновиробничих та адміністративних витрат  
28. Синтетичний та аналітичний облік виробничих витрат 
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29. Витрати, які формують собівартість продукції та витрати періоду. 
30. Нормативне регулювання складу та обліку витрат в Україні. 
31. Система записів господарських операцій на рахунках управлінського 

обліку. 
32. Групування витрат за об’єктами та статтями в  сільськогосподарських 

підприємствах. 
33. Облік витрат і виходу продукції промислових виробництв  
34. Принципи та функції управлінського обліку  
35. Облік витрат і виходу продукції тваринництва  
36. Облік витрат і виходу продукції рослинництва 
37. Облік витрат за елементами 

 
Питання для підсумкового оцінювання знань студента 

 

1. Сутність  управлінського обліку та можливості його застосування у       
сільському господарстві. 

2. Склад витрат виробництва і особливості їх обліку у сільському 
господарстві. 

3. Групування та облік витрат за об’єктами і статтями у 
сільськогосподарських підприємствах. 

4. Синтетичний і аналітичний облік витрат виробництва в 
сільськогосподарських  підприємствах. 

5. Особливості обліку витрат при різних внутрішньогосподарських 

відносинах. 
6. Класифікація та облік витрат на виробництво в сучасних умовах. 
7. Управлінська діяльність та облік в сільському господарстві. 
8. Система калькулювання собівартості продукції та її застосування в 

сільському господарстві. 
9. Організація та методологія обліку витрат і калькулювання за центрами 

витрат та сферами відповідальності. 
10. Сутність управлінського обліку та його розвиток в Україні. 
11. Економічний зміст витрат, принципи їх класифікації, та відображення на 

рахунках управлінського обліку 
12. Методи обліку виробничих витрат та застосування їх в сільському 

господарстві. 
13. Проблеми удосконалення обліку витрат і калькулювання собівартості.  
14. Облік витрат діяльності. 
15. Відображення управлінського обліку в обліковій політиці підприємства.  
16. Особливості обліку витрат в фермерських  господарствах. 
17. Облік доходів та результатів діяльності в управлінні. 
18. Сутність та розвиток систем обліку витрат та калькулювання ―стандарт-

кост‖ та ―директ-костинг‖. 
19. Управлінський облік витрат в допоміжних виробництвах. 
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20. Облік витрат і обчислення собівартості виконаних робіт вантажним 
автотранспортом. 

21. Облік витрат і обчислення собівартості виконаних робіт у ремонтно -
механічній майстерні. 

22. Облік витрат і обчислення собівартості наданих послуг з 

електропостачання. 
23. Облік витрат і обчислення собівартості виконаних робіт живою 

тягловою силою. 
24. Облік витрат і обчислення собівартості виконаних робіт машинно-

тракторним парком. 
25. Облік витрат з організації виробництва і управління. 
26. Облік витрат і обчислення собівартості продукції зернових культур. 
27. Облік витрат і обчислення собівартості продукції буряківництва.  
28. Облік витрат і обчислення собівартості продукції кормових культур.  
29. Облік витрат і обчислення собівартості продукції овочівництва 

відкритого ґрунту. 
30. Облік витрат і обчислення собівартості продукції овочівництва 

закритого ґрунту. 
31. Облік витрат і обчислення собівартості продукції технічних культур.  
32. Облік витрат і обчислення собівартості продукції основного молочного 

стада. 
33. Облік   витрат  і  обчислення   собівартості  продукції на вирощуванні та 

відгодівлі тварин. 
34. Облік   витрат і обчислення   собівартості  продукції великої рогатої 

худоби  м’ясного   напрямку. 
35. Облік   витрат  і  обчислення    собівартості  продукції свинарства.  
36. Облік   витрат  і   обчислення   собівартості продукції птахівництва. 
37. Облік   витрат  і  обчислення  собівартості  продукції бджільництва.  
38. Облік   витрат  і  обчислення  собівартості  продукції  вівчарства.  
39. Облік  витрат  промислової   переробки   продукції   рослинництва. 
40. Облік  витрат  промислової  переробки   продукції   тваринництва.  
41. Облік витрат і обчислення собівартості продукції  промислових 

виробництв. 
42. Облік витрат і обчислення собівартості продукції підприємств 

побутового обслуговування. 
43. Облік витрат і обчислення собівартості продукції підприємства 

громадського харчування. 
44. Облік витрат на утримання дитячих дошкільних закладів. 
45. Організація  управлінського  обліку  в  умовах  застосування АРМБ.  
46. Стратегічний облік: поняття та розвиток. 
47. Облік виробничих витрат. 
48. Облік невиробничих витрат. 
49. Особливості обліку витрат з організації та  управління виробництвом в 

сільськогосподарських підприємствах. 
50. Управлінський аспект обліку доходів та результатів діяльності. 
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51. Відображення  витрат та виходу продукції сільськогосподарського 
виробництва в первинному обліку. 

52. Синтетичний та аналітичний облік витрат та виходу продукції в 
сільськогосподарських виробництвах. 

53. Відображення в обліку матеріальних витрат. 
54. Відображення в обліку витрат на оплату праці та відрахувань на 

соціальні заходи. 
55. Облік витрат в обслуговуючих виробництвах і господарствах. 
56. Внутрішня та зовнішня звітність і її використання в управлінні. 
57. Групування та облік витрат за елементами. 
58. Групування та облік витрат за статтями в сільськогосподарських 

підприємствах. 
59. Управлінський  обліку накладних витрат. 
60. Управлінський облік витрат періоду. 
61. Облік витрат основної діяльності. 
62. Групування витрат за способом віднесення до певних об’єктів обліку та 

їх облік. 
63. Групування витрат за видами діяльності та їх облік. 
64. Групування витрат за відношенням до зміни фактора витрат  та їх облік.  
65. Управлінський облік активів та пасивів підприємства. 
66. Сучасний стан та перспективи розвитку управлінського обліку. 
67. Облік витрат на біологічні перетворення. 

 
 

Екзаменаційні запитання 
1.Сутність  управлінського обліку та можливості його застосування у сільському 
господарстві. етапи розвитку управлінського обліку, його місце в інформаційній 
системі підприємства.(10 балів) 

2.Завдання:  
1. Відобразити в обліку операції із загибелі посівів с.-г. культур та їх 

пересівання.  
2. Вказати документи з первинного відображення цих операцій.  
 
Умова: На полі площею 4 га установлено повну загибель посівів озимої 

пшениці. Поле підлягає пересіванню яровою пшеницею. На рахунку 231/1 
«Пшениця озима» незавершене виробництво становить 200 000 грн., в т.ч.: - 
повторювальні витрати складають: 

1) витрати на оплату праці з нарахуваннями – 30 000 грн. 
2) вартість використаного пального – 20 000 грн. 
3) вартість насіння – 50 000 грн. 
- неповторювальні: 
1) витрати на оплату праці з нарахуваннями із робіт по лущенню стерні та 
внесенню добрив – 20 000 грн. 
2) витрати пального на лущення стерні та внесення добрив – 30 000 грн. 
3)  інші витрати – 50 000 грн. 
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Розв’язок подати у вигляді таблиці: 
Облік витрат по загиблих та пересіяних посівах 

№ з/п Господарська операція Первинний 

документ  
Кореспонденція  

рахунків 
Сума, 

грн 
Дт Кт 

1.       

2.       
 

3.Тестові завдання різних типів (1) 
 (10 балів за 10 тестів)  

1.Процес складання підприємством бюджету називається: 
1 Операційним важелем 
2 Бюджетним циклом 
3 Прогнозним балансом 
4 Фінансовим планом 
 
2.За колом охоплення операцій підприємства та рівнем бюджети розрізняють: 
1 Безперервний 
2 Функціональний 
3 Стратегічний 
4 Фінансовий  
 
3.Вставити пропущене слово у визначенні «Маржинальні витрати  - це витрати на 

виробництво … одиниці продукції». 
(у бланку відповідей подати одним словом)  

 
4.Сільськогосподарська продукція при її первісному визнанні оцінюється: 
1 За справедливою вартістю; 
2 За справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці 

продажу; 
3 За первісною вартістю відповідно до П(С)БО 7 і П(С)БО 9; 
4 За можливою ціною реалізації; 
 
5 Умовно-постійні витрати — це витрати, які змінюються ……. при зміні обсягу 

діяльності 
(у бланку відповідей вказати подати одним словом.)  
 
6.Поставте у відповідній послідовності етапи визначення собівартості продукції 

зернових культур. 
1 визначення витрат на виробництво за вирахуванням вартості побічної 

продукції 
2 перерахування зерновідходів у повноцінне зерно  
3 визначення загальної кількості повноцінного зерна 
4 визначення витрат на вирощування зернових культур без вартості 

загиблих та зіпсованих посівів 
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7. Аналітичний облік в ремонтній майстерні ведеться в: 
1 Нарядах 
2 Журналі-ордері №5 
3 Головній книзі 
4 Журналі обліку витрат у ремонтній майстерні 
 
8 До складу прямих матеріальних витрат відносять: 

1 витрати на збут 
2 витрати на відрядження адміністративного персоналу 
3 витрати паливно-мастильних матеріалів 
4 витрати на насіння та посадковий матеріал 
 
9.Поставте у відповідність до класифікаційної ознаки певний вид витрат.  
1 релевантні  а витрати, які можна віднести до конкретного об’єкта витрат 

і включені до собівартості продукції  
2 не 

релевантні 
б витрати, що не можуть бути віднесені безпосередньо до 

певного об’єкта витрат економічно можливим шляхом 
3 постійні  в витрати, що змінюються пропорційно до зміни обсягу 

виготовленої продукції 
4 змінні г витрати, що залишаються незмінними при зміні обсягу 

виробленої продукції 
5 прямі д витрати, що можуть бути змінені в наслідок прийняття 

рішень 
6 непрямі  е витрати, обсяг яких не залежить від прийняття рішень 
 
10. Користувачами інформації управлінського обліку є? 

1 менеджери підприємства  
2 лише зовнішні користувачі – податкові органи, фінансові організації  
3  керівник підприємства 
4 бухгалтерська служба підприємства 
 
 

 
8. Методи навчання 
За джерелами знань використовуються такі методи навчання: словесні – 

розповідь, пояснення, лекція; наочні – презентація; практичні – практична робота, 
наскрізна задача. 

За характером логіки пізнання використовуються такі методи: аналітичний, 
синтетичний, аналітико-синтетичний, індуктивний, дедуктивний. 

За рівнем самостійної розумової діяльності використовуються методи: 
проблемний, частково-пошуковий, дослідницький. 
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9. Форми контролю 
Усний контроль у вигляді індивідуального та фронтального опитування. 

Письмовий контроль у вигляді модульних контрольних робіт, самостійних 
письмових робіт, поточного тестування. 

 
10. Розподіл балів, які отримують студенти. Оцінювання студента 

відбувається згідно положення «Про екзамени та заліки у НУБіП України» від 

20.02.2015 р. протокол № 6 з табл. 1. 

Оцінка 
національна 

Оцінка 
ЄКTС 

Процент 
студентів, які 

досягають 
відповідної 

оцінки в 
Європейських 
університетах 

Визначення оцінки ЄКTС 
Рейтинг студента, 

 бали 

1 2 3 4 5 

Відмінно А 10 
ВІДМІННО – відмінне 
виконання лише з незначною 
кількістю помилок 

90   100 

Добре 

В  25 
ДУЖЕ ДОБРЕ – вище 
середнього рівня з кількома 

помилками 
82   89 

С   30 
ДОБРЕ – в загальному 
правильна робота з певною 

кількістю грубих помилок 
74 – 81 

Задовільно 

D   25 
ЗАДОВІЛЬНО – непогано, 

але зі значною кількістю 
недоліків  

64   73 

Е 10 
ДОСТАТНЬО – виконання 
задовольняє мінімальні 

критерії  
60 – 63 

Незадовільно 

FX   – 

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно 
працювати перед тим, як 

отримати залік (позитивну 
оцінку) 

35   59  

F   – 
НЕЗАДОВІЛЬНО – 
необхідна серйозна подальша 
робота 

01   34  

Для визначення рейтингу студента (слухача) із засвоєння дисципліни RДИС (до 

100 балів) одержаний рейтинг з атестації (до 30 балів) додається до рейтингу 
студента (слухача) з навчальної роботи RНР  (до 70 балів): R ДИС  = R НР  + R АТ .                                          

 
13. Методичне забезпечення 

Конспект лекцій, необхідне методичне забезпечення для проведення 

практичних занять (методичні рекомендації по виконанню робіт, комплекти завдань 
для практичних занять, варіанти завдань для самостійної та індивідуальної роботи 

студентів),  різноманітні експрес-тести за різними темами, наочність (презентації), 
комплекти завдань для проведення 2 модульних контрольних робіт тощо  - 
додаються. 
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14. Рекомендована література 
Основна:  

1. АВС-калькулювання [Електронний ресрс] / Національна бібліотека 
України ім.. В. І. Вернадського. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ 
portal/Soc_gum/Vzhdtu_econ/2009_3/38.pdf. – 26.12.2010. – Назва з домашньої 
сторінки Інтернету. 

2. Атамас П.Й. Управлінський облік. 2-ге видання. Навчальний посібник 
рекомендовано МОН України К. : ЦУЛ, 2009. – 440 с. 

3. Данилко, В. К. Управління витратами : Реком. МОНмолодьспорт 
України як навч. посібник для студ. ВНЗ / В. К. Данилко, О. М. Кушніренко, К. С. 

Марченко. – К. : Каравела, 2012. – 216 с. 
4. Директ-костинг: правдивая себестоимость [Электронный ресурс] / 

Журнал «Экономика и жизнь». – Режим доступа : http://www.eg-
online.ru/article/51932/ – 11.10.2010. – Загл. с экрана. 

5. Задорожний З. В. Управлінський облік / Задорожний З. В., Давидович І. 
Є., Омецінська І. Я. / Тернопіль: ХАЙ-ТЕК ПРЕС, 2010. – 280 с. 

6. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 
Україні" від 16.07.99 р. №996-ХІУ, зі змінами та доповненнями. 

7. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку 

активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, 
затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.2010 р. № 291. 

8. Карпенко О.В. Управлінський облік. Кредитно-модульний курс. 
навчальний посібник / О. В. Карпенко, Д.В. Карпенко – К.: «Центр учбової  

літератури», 2012. – 296 с. 
9. Корецький М. Х. Управлінський облік: Навч. посібник./ Корецький М. 

Х., Дацій Н. В., Пельтек Л. В.   — К.: Центр учбової літератури, 2007 — 296 с. 
10. Метод АВС. Особенности практического применения [Электронный 

ресурс] / Теория и практика финансовго учета. – Режим доступа : 
http://gaap.ru/articles/49771/ – 20.02.2011. – Заглав. с экрана. 

11.  Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів № 2 від 
10.01.2007 р. 

12. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання 

собівартості продукції (робіт та послуг) сільськогосподарських підприємств №132 
від 18.05.2001 р.  

13. Огійчук М.Ф. Фінансовий та управлінський облік за національними 
стандартами: підручник /  М.Ф. Огійчук, В.Я. Плаксієнко,  М.І.Беленкова [та ін.]; за 

ред. проф. М.Ф.Огійчука. - 6-те вид., перероб. і допов. - К.: Алерта, 2011.-1042с. 
14.  Организация бухгалтерского управленческого учета в организации 

[Электронный ресурс] / Московский інститут экономики, менеджмента и права. – 
Режим доступа : http://www.e-college.ru/xbooks/xbook071/book/part-012/page.htm. – 
10.01.2011. – Загл. с экрана. 

15. Организация управленческого учета по системе «директ-костинг» 

[Электронный ресурс] / Интернет-портал для управленцев management.com.ua. – 
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Режим доступа : http://www.management.com.ua/ finance/fin040.html. – 20.02.2011. – 
Заглав. с экрана. 
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