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1. Опис дисципліни 
 

Найменування показників Характеристика дисципліни

Обов'язкова / вибіркова дисципліна обов’язкова дисципліна

Семестр 6

Кількість кредитів  5

Загальна кількість годин 150

Кількість модулів 1

Лекції, годин 45

Практичні/ семінарські, годин 30

Лабораторні, годин -

Самостійна робота, годин 75

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних 5

самостійної роботи студента 10

Вид контролю екзамен

2. Мета та завдання дисципліни 
 

Мета - формування системи знань з  теоретичних питань управлінського 
обліку і його методології, практичних навичок ведення управлінського обліку на 
підприємствах.

Завдання - ознайомлення з теоретичними основами управлінського обліку; 
дослідження системи організації управлінського обліку на підприємстві; вивчення 
методики і прийомів в процеси обліку витрат і калькулювання з метою прийняття 
ефективних  управлінських рішень; дослідження  етапів формування бюджетів на 
підприємствах; дослідження методики складання калькуляції; вивчення міжнарод-
ного досвіду обліку за системою «директ-кост»; дослідження організації обліку за 
центрами відповідальності; надання знань щодо оцінювання  альтернативних 
проектів та обґрунтовано обирати оптимальні управлінські рішення; надання знань 
щодо складання внутрішньогосподарської звітності для прийняття керівництвом 
оперативних управлінських рішень. 



3. Структура дисципліни 

Кількість годин

Назви змістових модулів і тем усього У тому числi

л п/с лаб срс

1 2 3 4 5 6

Модуль 1

Змістовий модуль 1:  Основи організації та методики управлінського обліку. Системи та методи 

обліку виробничих витрат
Тема 1. Мета, зміст і організація управ-
лінського обліку 11 4 2 5

Тема 2. Класифікація і поведінка витрат 15 6 4 5

Тема 3. Система обліку і калькулювання 
за повними витратами 

11 4 2 5

Тема 4. Система обліку і калькулювання 
за змінними витратами 11 4 2 5

Тема 5. Система обліку і калькулювання 
за нормативними витратами 11 4 2 5

Разом за змістовим модулем 1 59 22 12 25

Змістовий модуль 2:  Аналіз і використання облікової інформації для прийняття управлінських 

рішень. Облік і контроль в системі управління за відхиленнями
Тема 6. Аналіз взаємозв'язку витрат,
обсягу діяльності та прибутку 18 4 4 10

Тема 7. Аналіз релевантності інформації
для прийняття управлінських рішень 20 6 4 10

Тема 8. Бюджетування і контроль 18 4 4 10

Тема 9. Облік і контроль за центрами 
відповідальності 16 4 2 10

Тема 10. Управлінський облік як інфор-
маційна система для прийняття стратегіч-
них управлінських рішень

19 5 4 10

Разом за змістовим модулем 2 91 23 18 50

Усього годин 150 45 30 75

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять

№ з/п Вид та тема заняття Години

1. Семінар – розгорнута бесіда 
Сутність управлінського обліку та етапи його розвитку 2

2.
Семінар – дискусія  
Економічний зміст категорії витрат. Класифікація витрат в управ-
лінському обліку

2

3.
Семінар з виконанням розрахункових задач 
Класифікація витрат на релевантні та нерелевантні, необхідність 
врахування можливих витрат

2

4.
Семінар з виконанням розрахункових задач 
Методи оцінки та розподіл зустрічних послуг допоміжних 
виробництв

2

5.
Семінар з виконанням розрахункових задач 
Облік витрат і калькулювання собівартості продукції на основі 
змінних витрат

2

6. Семінар з виконанням розрахункових задач 
Облік відхилень від норм, їх аналіз і управління за відхиленнями 2

7.
Семінар з виконанням розрахункових задач 
Аналіз взаємозв'язку «витрати—обсяг—прибуток». Точка 
беззбитковості

2



8.
Семінар з виконанням розрахункових задач 
Моделі  прийняття управлінських рішень в умовах ризику та 
невизначеності

2

9. Семінар з виконанням розрахункових задач 
Порядок складання і узгодження бюджетів 2

10.
Семінар – дискусія 
Калькулювання витрат життєвого циклу продукту. Ціноутворення в 
системи управлінського обліку

2

5. Індивідуальні завдання

1. Огляд періодичної і монографічної наукової літератури.

2. Підготовка рефератів, доповідей, статей за обраною темою.

3.
Добір статистичної інформації щодо результатів діяльності відділків внутріш-
нього контролю (контрольно – ревізійних відділків) на промислових підпри-
ємствах Криворіжжя.

4. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, всеукраїн-
ських та міжнародних семінарах та конференціях. 



6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Основи організації та методики управлінського обліку. Системи та методи 

обліку виробничих витрат

Семінар – розгор-
нута бесіда 

Мета, зміст і орга-
нізація управлін-

ського обліку 

5

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе-
ратуру для обговорення  питань:  Місце управлінського 

обліку в системі облікової інформації. Основні користу-
вачі облікової інформації та їх потреби в інформа-
ції.Відмінності управлінського і фінансового обліку. 

Схеми організації управлінського обліку за різних 

систем обліку. Особливості інтегрованої моделі побу-
дови Плану рахунків фінансового та управлінського 

обліку. 

Джерела [1-7], [8,19,20]. 

2. Самотестування. 

3. Розв'язання запропонованих керівником курсу  

ситуаційних завдань.

 Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування

Семінар – дискусія 
Класифікація і 

поведінка витрат 
5

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе-
ратуру для обговорення  питань: Класифікація витрат в 

управлінському обліку. Групування витрат для визна-
чення фінансових результатів. Класифікація витрат для 

прийняття управлінських рішень. Групування витрат 

для планування. Методи аналізу поведінки витрат 

Джерела [1-7]. [18-20]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до понятійного диктанту.

Тестування,  

дискусія, 

 фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

понятійний диктант

Семінар з вико-
нанням розрахун-

кових задач 
Система обліку і 
калькулювання за 

повними 
витратами

5

1 Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе-
ратуру для обговорення  питань: Поняття собівартості 
та її види. Методи обліку витрат і калькулювання собі-
вартості. Облік витрат за статтями калькуляції та еконо-
мічними елементами. Методи оцінки та розподіл 

зустрічних послуг допоміжних виробництв. Методи 

калькулювання собівартості продукції. 
Системи калькулювання повних  витрат 

Джерела [1-7]. [19-22]. 

2. Самотестування. 

3 Розв'язання запропонованих керівником курсу  

ситуаційних завдань.

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування, розв’язання 

ситуаційних завдань та 

задач

Семінар з вико-
нанням розрахун-

кових задач 
Система обліку і 
калькулювання за 

змінними 
витратами

5

1.Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе-
ратуру для обговорення  питань: Облік витрат і кальку-
лювання собівартості продукції на основі змінних 

витрат. Сутність системи «директ-костинг».Переваги та 

недоліки  «директ-костинг 

Джерела [1-7]. [19-22]. 

2. Самотестування. 

3 Розв'язання запропонованих керівником курсу  

ситуаційних завдань.

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування, розв’язання 

ситуаційних завдань та 

задач

Семінар з вико-
нанням розрахун-

кових задач 
Система обліку і 
калькулювання за 

нормативними 
витратами

5

1.Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе-
ратуру для обговорення  питань: Сутність та основні 
завдання організації  нормативного методу обліку 

витрат на підприємстві. Порядок встановлення та змін 

норм. Облік відхилень від норм. Калькулювання за нор-
мативним методом. Порядок застосування методу 

обліку витрат за «стандарт-кост».Порівння  

«стандарт-кост» і нормативного методу обліку витрат. 

Джерела [1-7]. [19-22]. 

2. Самотестування. 

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування, розв’язання 

ситуаційних завдань та 

задач



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

3. Розв'язання запропонованих керівником курсу  

ситуаційних завдань.

Разом змістовий 
модуль 1

25

Змістовий модуль 2. Аналіз і використання облікової інформації для прийняття управлінських 

рішень. Облік і контроль в системі управління за відхиленнями

Семінар з вико-
нанням розрахун-

кових задач 
Аналіз взаємо-
зв'язку витрат, 

обсягу діяльності 
та прибутку 

10

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе-
ратуру для обговорення  питань: Маржинальний дохід 

та порядок його розрахунку. Аналіз взаємозв'язку 

«витрати—обсяг—прибуток». Точка беззбитковості. 
Вплив структури витрат на темпи зміни прибутку при 

зміні обсягу реалізації. Операційний (виробничий) 

леверидж (важіль) 

.Джерела [1-7]. [19-20]. 

2. Самотестування. 

3. Розв’язання запропонованих керівником курсу  

ситуаційних завдань і задач.

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування, розв’язання 

ситуаційних завдань та 

задач

Семінар з вико-
нанням розрахун-

кових задач 
Аналіз релевант-
ності інформації 
для прийняття 
управлінських 

рішень

10

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе-
ратуру для обговорення  питань: Поняття релевантно-

сті. Види управлінських рішень та порядок їх  

прийняття. Типи операційних рішень. Чотири рівні 
невизначеності.   Моделі  прийняття управлінських 

рішень в умовах ризику та невизначеності. Методи 

управління робочим капіталом підприємства. 

Визначення вартості грошей у часі та її використання 

для прийняття управлінських рішень. 

 Джерела [1-7]. [19-20]. 

2. Самотестування. 

3.Розв’язання запропонованих керівником курсу  

ситуаційних завдань і задач.

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування, розв’язання 

ситуаційних завдань та 

задач

Семінар з вико-
нанням розрахун-

кових задач 
Бюджетування і 

контроль

10

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе-
ратуру для обговорення  питань: Суть бюджетного пла-
нування і види бюджетів. Порядок складання і 
узгодження бюджетів. Контроль за виконанням бюдже-
тів і аналіз відхилень. 

Джерела [1-7]. [18,19,22]. 

  2. Самотестування. 

3. Розв’язання запропонованих керівником курсу 

ситуаційних завдань і задач.

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування, розв’язання 

ситуаційних завдань та 

задач

Семінар з вико-
нанням розрахун-

кових задач 
Облік і контроль 

за центрами 
відповідальності

10

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе-
ратуру для обговорення  питань: Поняття і типи центрів 

відповідальності.  Організація обліку відповідальності 
за методом «тариф-година-машина». Сутність і методи 

трансфертного ціноутворення. Оцінка діяльності 
центрів відповідальності. Склад та зміст управлінської 
звітності. 
Джерела [1-7]. [18,19,22]. 

 2. Самотестування. 

 3. Розв’язання запропонованих керівником курсу  

ситуаційних завдань і задач. 

4. Підготовка до понятійного диктанту

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування, розв’язання 

ситуаційних завдань та 

задач



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Семінар – дискусія 
Управлінський 

облік як інформа-
ційна система для 
прийняття страте-

гічних управ- 
лінських рішень

10

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе-
ратуру для обговорення  питань: Калькулювання витрат 

життєвого циклу продукту. АВС- калькулювання. 

Калькулювання витрат на якість. Система "якраз 

вчасно" в стратегічному управлінському обліку. 

Ціноутворення в системи управлінського обліку. 

Джерела [1-7].  [18-23]. 

 2. Самотестування. 

 3. Підготовка до понятійного диктанту. 

Тестування,  

дискусія, 

 фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

понятійний диктант 

Разом змістовий 
модуль 2

50

Разом 75

7. Результати навчання

1. Розуміння теоретичних основу правлінського обліку, а саме: сутності, завдань і функцій; 
основних принципів його побудови та видів.

2. Знання законодавчо – нормативних документів, які регламентують порядок організації 
управлінського обліку на підприємствах.

3. Знання етапів організації управлінського обліку на підприємстві.

4. Розуміння та уміння застосовувати відповідні методи і прийоми в процеси обліку витрат і 
калькулювання з метою прийняття ефективних  управлінських рішень.

5. Розуміння прав, обов’язків і відповідальності облікового фахівця .

6. Уміння використовувати облікову інформацію про фактичні витрати з метою прогнозу-
вання майбутніх витрат, а також  з метою прийняття управлінських рішень.

7. Уміння  розраховувати собівартість продукції використовуючи різні методи 
калькулювання.

8. Уміння моделювати поведінку витрат та проводити аналіз співвідношення "витрати - обсяг 
діяльності – прибуток.

9. Уміння оцінювати альтернативні проекти та обґрунтовано обирати оптимальні управлінські 
рішення.

10. Уміння розробляти бюджети підприємства та окремих центрів відповідальності.

11. Уміння складати внутрішньогосподарську звітність та розраховувати трансфертні ціни.

12.
Планувати, організовувати, мотивувати, оцінювати та підвищувати результативність колек-
тивної праці, здійснювати дослідження в групі під керівництвом лідера, з урахуванням 
вимог та особливостей сьогодення в умовах обмеженості часу.

13. 13. Застосовувати набуті знання, розуміти предметну область та професію на практиці, бути 
відкритим до застосування знань з урахуванням конкретних ситуацій.

14. 14 Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення 
набутих та здобуття нових фахових знань.

15. 15 Формувати додаткові компетентності шляхом самонавчання, участі у тренінгах, сертифі-
каційних і грантових програмах.

8. Форми навчання

Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій, 
рефератів, самостійне опрацювання додаткових питань за наведеним переліком 
літератури).

9. Методи оцінювання

 Екзамен.



10. Розподіл балів, які отримують студенти

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 
сформованності компетентностей  студента  оцінюються у випадку проведення 
екзамену: на протязі семестру (50 балів) та при проведені підсумкового контролю - 
екзамену (50 балів).

Оцінювання протягом семестру  

Вид роботи/бали

№ теми 
практичного 

заняття

Тестові 
завдання

Задачі, 
завдання, 

кейси тощо

Обговорення 
теоретичних 
питань теми

Індивідуальне 
завдання ПМК Сума 

балів

Модуль 1

Змістовий модуль 1

Тема 1 1 1 1 2 5

Тема 2 1 2 1 1 5

Тема 3 1 1 1 1 4

Тема 4 1 1 1 1 4

Тема 5 1 1 1 1 4

Разом 

змістовий 

модуль1

5 6 5 6 3 25

Змістовий модуль 2

Тема 6 1 2 1 1 5

Тема 7 1 2 1 1 5

Тема 8 1 1 1 1 4

Тема 9 1 1 1 1 4

Тема 10 1 1 1 1 4

Разом 

змістовий 

модуль 2

5 7 5 5 3 25

Разом 10 13 10 11 6 50



Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням
комп’ютерної програми «TestXPro»

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума 
складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань).
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу) проводиться на 

основі інформації, яку надає комп’ютер за результатами тестування (кількість 
правильних відповідей). Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в 
один бал.

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом 
підбиття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове 
завдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини.

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і 
пропозиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в 
розрахунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані

4
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не
менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи 
оформленні, прийняте рішення не аргументовано



Оцінювання студентів при проведенні екзамену без використання
комп’ютерної програми «TestXPro»

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. 
Сума складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань). 
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу)  проводиться на 
основі підрахунку кількості правильних тестів. Правильна відповідь на одне тестове 
завдання оцінюється в один бал.

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом 
під-биття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове 
за-вдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини.

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і 
пропозиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в 
розрахунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані

4
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не
менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи 
оформленні, прийняте рішення не аргументовано



Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни

Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за 
результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів. 
Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних результатів 
вивчення дисципліни (модулю).

Оцінка

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала

90-100 A 5, «відмінно»

80-89 B 4, «добре»

75-79 C

70-74 D 3, «задовільно»

60-69 E

59-30 FX 2, «незадовільно»

0-29 F

11. Методичне забезпечення

1. Електронний конспект лекцій.

2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни.

3. Комплекти індивідуальних завдань.

4. Навчальна та наукова література, нормативні документи.

12. Рекомендована література

Основна

1. Господарський Кодекс України [Електроний ресурс]. - Режим доступу: 
<http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15>

2. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року №2755VI [Електронний
ресурс]. - Режим доступу: <http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/Zak_basa/Z996/>

3.
Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України 
[від 16.07.1999 p. № 996-XIV] [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <http://
www.nibu.factor.ua/ukr/info/Zak_basa/Z996/>

4.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати». [Текст]: [затвер-
джене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999р.].
[Електронний ресурс]. - Режим доступу: <http://rada.gov.ua> 

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

6.

Огійчук М.Ф. Фінансовий та управлінський облік за національними стандар-
тами: 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. 

7.
Шило В.П., Ільїна С .Б., Шепелюк В.А., Управлінський облік: теорія та прак-
тика: Навчально – практичний посібник.- К.: - Кондор-Видавництво, 2012. –
303 с.



Допоміжна 

8.

Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій: Наказ 
Міністерства фінансів України [від 30.11.1999 р. № 291] [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.r ada.gov.ua/                                              

9.
Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку:
Наказ Міністерства фінансів України [від 29.12.2000р. № 356] [Електронний 
ресурс].— Режим доступу: <http://rada.gov.ua>

10.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 
вимоги до фінансової звітності» [Текст]: [затверджено наказом Міністерства 
фінансів України від 07.02. 2013 р. № 73]. [Електронний ресурс].-  Режим
доступу: <http://rada.gov.ua> 

11.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» [Текст]: 
[затверджено наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000р. №92]. 
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://rada.gov.ua> 

12.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська   заборгова-
ність» [Текст]: [затверджено наказом Міністерства фінансів України від
08.10.1999р. № 237]. [Електронний ресурс].— Режим доступу:
<http://rada.gov.ua> 

13.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання» [Текст]:
[затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000р. №20].
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://rada.gov.ua> 

14.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» [Текст]: 
[затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. №290].
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://rada.gov.ua> 

15.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівни-
кам» [Текст]: [затверджено наказом Міністерства фінансів України  від
28.10.2003р. № 601]. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 
<http://rada.gov.ua> 

16.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за 
сегментами» [Текст]: [затверджено наказом Міністерства фінансів України
від 19.05.2005 р. № 412]. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 
<http://rada.gov.ua> 

17.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові
витрати» [Текст]: [затверджено наказом  Міністерства фінансів України від 
28.04.2006р. №415]. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
<http://rada.gov.ua> 

18.
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. 

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

20.
Карпенко О.В. Управлінський облік. Кредитно-модульний курс. навчальний
посібник / О. В. Карпенко, Д.В. Карпенко – К.: «Центр учбової літератури», 
2012. – 296 с. 

21. Нападовська Л.В. Управлінський облік: підруч. для вузів / Л.В. Нападовська.- 
2-ге вид., доопрац. та допов. – К.: Киів. нац. торг.-екон. ун-т, 2010.- 648 с. 

22.
Оксанич О. Е. Калькуляція собівартості продукції , робіт та послуг. [текст] 
навчальний посібник / О. Е. Оксанич, І. А. Волкова, О. О. Миронова –
К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 326 с. 

23.
Шевчук В.Р. Стратегічний управлінський облік: Навчальний посібник [для
студ. вищ. навч. закл.] /В.Шевчук; за ред. О.М.Ковалюка. –К.:Алерта, 2009. 
-176 с. 



Інформаційні ресурси 

24. Верховна Рада України [Електронний ресурс]: офіційний сайт – Режим 
доступу: http//www.rada.gov.ua – Назва з екрана.

25. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]: офіційний веб 
– сайт. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. – Назва з екрана.

26. Міністерство економіки України [Електронний ресурс]: офіційний веб – сайт. 
– Режим доступу: http://me.kmu.gov.ua. – Назва з екрана.

27. Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]: офіційний веб – сайт. 
– Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua. – Назва з екрана.

28. Електронний фонд Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua – Назва з екрана.


