Зачем предприятию
управленческий учет?

В современном бизнесе управленческий учет на
предприятии является неотъемлемой частью единой
системы управления, т.к. дает менеджменту реальную
картину состояния дел в бизнесе. Поскольку каждая
организация самостоятельно выбирает направления
развития, виды выпускаемой продукции, объемы
производства, возникает объективная необходимость
накапливать по всем этим параметрам информацию,
получать необходимые учетные данные.

Эффективность
управленческого учета
зависит от выбора методики
его ведения (подходов к
оценке активов, способов
обработки финансовой
информации с учетом
фактора времени, способов
калькулирования затрат и
др.)
Методы ведения
управленческого учета
должны быть отражены в
документах организационного
характера (приказах,
распоряжениях руководства).
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1. Управленческий учет: шаг за шагом
Изучение управленческого учета – лучший выбор для
студента. Почему? Потому, что активное применение этой
дисциплины на практике является несомненным залогом успеха
любой компании, будь то небольшая организация на уровне
города или громадная транснациональная корпорация.
Посредством учета затрат менеджеры получают необходимую
для последующего планирования и контроля информацию.

У052
У67

Управлінський облік : навчально-практичний посібник / В.П.
Шило, С.Б. Ільіна, В.А. Шепелюк, І.І. Криштопа. - К. : Кондор, 2012.
- 305 с. : іл.
У виданні висвітлені методичні та

теоретичні аспекти управлінського обліку на
підприємствах України всіх форм власності. У
цьому посібнику систематизовано викладено
організація і методика управлінського обліку на
підставі роботи промислових підприємств.
Знайшли відображення Податковий кодекс
України, законодавчі та нормативні акти,
автореферати, статті провідних економістівпрактиків, пов'язані з поглибленим
дослідженням навчального матеріалу з
управлінського обліку.
У посібнику наведено численні ситуаційні
приклади, проблемні питання для
самоперевірки, тести для самоконтролю та
практичні вправи для самостійного вивчення
матеріалу. Матеріал ілюстрований таблицями,
рисунками, схемами.
Рекомендується для студентів
економічних та фінансових спеціальностей,
спеціалістів практиків, бухгалтерів, менеджерів
та керівників підприємств, установ незалежно
від форм власності.

У052
Ф24

Фаріон І.Д. Управлінський облік : підручник для студ. вищих
навч. закладів / І.Д. Фаріон, Т.М. Писаренко. - К. : Центр учбової
літератури, 2012. - 792 с. : іл.

Підручник написаний відповідно до
чинного плану рахунків і містить
системний виклад організації та методики
управлінського обліку. При викладенні
матеріалу основна увага приділена
практиці відображення на рахунках
бухгалтерського обліку різноманітних
господарських операцій, що пов'язані з
організацією управлінського обліку.
Підручник рекомендований для
студентів, які вівчають управлінський
облік у вищих навчальних закладах, а
також може бути корисним бухгалтерампрактикам, аудиторам, фінансистам,
підприємцям і слухачам.

У052
Ф59

Фінансовий та управлінський облік за національними
стандартами : підручник / [М.Ф. Огійчук, В.Я. Плаксієнко, М.І.
Беленкова та ін.] ; за ред. М.Ф. Огійчука. - 6-е вид., перероб. і доп. К. : Алерта, 2011. - 1044 с. : іл.
Висвітлено організацію фінансового та
управлінського обліку за діючим Планом рахунків,
затвердженим Міністерством фінансів України на
засадах міжнародних і національних стандартів та
Податкового кодексу України. На базі нових методичних
концепцій викладено організацію бухгалтерського
обліку: активів (Фінансовий облік-I) - грошових коштів,
фінансових інвестицій, розрахунків з дебіторами,
запасів, поточних біологічних активів, необоротних
активів, капітальних інвестицій; капіталу і зобов'язань
(Фінансовий облік-II) - розрахунків за виплатами
працівникам, доходів і результатів діяльності,
складання фінансової звітності та Управлінського
обліку - бюджетування, виробництва, бюджетний
контроль і аналіз виконання бюджетів, калькуляція. Для
студентів економічних спеціальностей в навчальних
закладах всіх рівнів акредитації та слухачів
післядипломної освіти. Може бути використаний
фахівцями з бухгалтерського обліку.

У052
А92

Атамас П.Й. Управлінський облік : навч. посібник для студ.
вищих навч. закладів, які навч. за освітньо-професійною програмою
бакалавра зі спец. "Облік і аудит" / П.Й. Атамас. - 2-ге вид. - К. :
Центр учбової літератури, 2009. - 440 с. : іл.
У навчальному посібнику
наводиться конспективно зміст окремих
тем управлінського обліку та методика
розрахунків, що може слугувати базою
для вирішення практичних завдань.
Кожна тема включає, крім тексту лекції,
питання для самоперевірки, контрольні
тести, практичні завдання. До типових
практичних завдань подано рішення. Це
дасть змогу самостійно опанувати окремі
методики і контролювати рівень
самопідготовки.
Посібник розрахований на
студентів економічних спеціальностей,
але може бути корисним практичним
працівникам, які цікавляться питаннями
управлінського обліку.

У052
Д56

Добровський В.М. Управлінський облік : навч. посібник / В.М.
Добровський, Л.В. Гнилицька, Р.С. Коршикова. - 2-е вид., без змін. –
К. : КНЕУ, 2008. - 276 с. : іл.
У навчальному посібнику розглянуто
мета, зміст та організація управлінського
обліку, класифікація і поведінка витрат,
системи обліку й калькулювання за повними
і неповними витратами, особливості обліку
за нормативними витратами, аналіз
взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та
прибутку, аналіз релевантної інформації для
прийняття рішень, бюджетування і контроль,
а також облік відповідальності. У посібнику
наведено приклади з вітчизняної та
зарубіжної практики, широко
використовуються ілюстрації у вигляді
систем і таблиць, які унаочнюють або
узагальнюють викладений матеріал.
Призначений для студентів
спеціальності “Облік і аудит”. Може бути
корисним усім, хто цікавиться
управлінським обліком.

У052
Р15

Радецька Л.П. Управлінський облік : навч. посібник / Л.П.
Радецька, Л.В. Овод. - К. : Академія, 2007. - 352с. : іл. + додатки.
- (Альма-матер)
У навчальному посібнику розкрито
основні засади, принципи, функції, методи,
об'єкти управлінського обліку, вміщено
класифікацію і характеристику витрат і
методів їх обліку, проаналізовано з погляду
потреб управлінського обліку процеси
прийняття управлінських рішень,
бюджетування, контролю, визначення
ефективності діяльності суб'єктів
господарювання, особливості аналізу і
прийняття інвестиційних рішень та
стратегічного управлінського обліку.
Поглибленню теоретичних знань і
виробленню практичних навичок
сприятимуть запитання, завдання,
практикум, короткий термінологічний
словник, а також додаток, у якому наведено
розрахунок собівартості продукції.
Адресований студентам вищих навч.
закладів, прислужиться менеджерам у
практичній діяльності.

У052
К66
Корецький М.Х. Управлінський облік : навч. посібник для студ.
вищих навч. закладів / М.Х. Корецький, Н.В. Дацій, Л.В. Пельтек. - К. :
Центр учбової літератури, 2007. – 296 с. : іл.
У навч. посібнику висвітлено
теоретичні й практичні аспекти
управлінського обліку як системи
збирання, оброблення і аналізу
інформації з метою прийняття
ефективних управлінських рішень.
Наводиться конспективно зміст
окремих тем управлінського обліку та
методика розрахунків.
Призначений для студ. вищих
навч. закладів екон. спец. усіх рівнів
акредитації, слухачів системи
підвищення кваліфікації, бухгалтерівпрактиків, фінансистів, економістів,
менеджерів, аудиторів, а також тих, хто
самостійно вивчає бухгалтерський
облік.

У052
К26

Карпенко О.В. Управлінський облік: методика викладання
у вищій школ : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів
/ О.В. Карпенко. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 244 с.
: іл. + додатки
Це один з перших посібників в Україні,
присвячений методиці викладання
управлінського обліку у вищій школі. У
посібнику розкриваються основні тенденції
розвитку вищої економічної освіти в Україні в
умовах інтеграції до європейської освіти,
реалізації вимог Болонського процесу.
Особлива увага приділена опису
бібліографічно-інформаційного забезпечення
навчання, організації самостійної та науководослідної роботи студентів, технологіям
активного навчання, оцінюванню рівня
навчальних досягнень з управлінського обліку
в контексті компетентністного підходу.
Розраховано насамперед на студентів
вищих навч. закладів, які здобувають освітньокваліфікаційний рівень "Магістр" за спец.
"Облік і аудит".

У052
Т80

Труш В.Є. Управлінський облік : навч. посібник для студ. вищих
навч. закладів / В.Є. Труш, Т.М. Чебан, Н.Я. Стефанович. - К. :
Кондор, 2007. – 295 с. : іл.
Навчально-методичний посібник для
самостійного вивчення дисципліни
"Управлінський облік" підготовлено відповідно
до навчальної програми цієї дисципліни,
включеної в перелік нормативних дисциплін
фахової підготовки бакалаврів спец. "Облік і
аудит“.
У посібнику в стислій формі
розкриваються теоретичні засади сучасного
управлінського обліку. З метою кращого
засвоєння матеріалу посібник містить комплекс
ситуаційних завдань. Для самоперевірки
набутих знань студенти можуть
використовувати тести та контрольні питання,
розроблені з кожної теми курсу.
Навчально-методичний посібник
рекомендується для студентів екон. спец. вищих
навч. закладів, аспірантів, слухачів факультетів
підвищення кваліфікації та викладачів.

У052
Г20
Гарасим П.М. Курс управлінського обліку : навч. посібник для
студ. екон. спец. вищих навч.закладів / П.М. Гарасим, Г.П. Журавель,
П.Я. Хомин. - К. : Знання, 2007. - 315 с. : іл.
Створення цього посібника є реальним
кроком на шляху зближення методологічних і
методичних принципів організації
бухгалтерського обліку на підприємствах України
із Міжнародними стандартами, забезпечення
вимог Європарламенту щодо відповідності цим
стандартам звітності всіх учасників фінансового
ринку. Автори дотримуються принципу поділу
бухгалтерського обліку на фінансовий та
управлінський. У цьому посібнику
розкриваються найважливіші особливості
організації та здійснення управлінського обліку,
які мають знати студенти, що навчаються за
спеціальністю "Облік і аудит", бухгалтери і
аудитори-практики. Матеріал подається за
темами, передбаченими робочою програмою
курсу. До кожної теми додаються практичні
завдання, виконання яких допоможе студентам
опанувати методику бухгалтерського обліку.
Для студентів економічних факультетів
вищих навчальних закладів, які навчаються за
спеціальністю "Облік і аудит".

У052
Л46

Лень В.С. Управлінський облік : навч. посібник для студ. вищих
навч. закладів, які навч. за спец."Облік і аудит" / В.С. Лень. - 2-ге
вид., випр. - К. : Знання-Прес, 2006. – 318 с. : іл. - (Вища освіта XXI
століття)
У навчальному посібнику на системній

основі розкривається сутність управлінського
обліку, основним завданням якого є підготовка
інформації для планування господарської
діяльності, контролю роботи окремих підрозділів і
підприємств у цілому та прийняття рішень на різних
рівнях управління підприємством (фірмою,
комерційним банком чи іншим суб’єктом
господарювання) в умовах ринкової економіки.
Висвітлюються також шляхи оптимізації діяльності
підприємств за допомогою методів управлінського
обліку. Наведені в кінці кожного розділу задачі і
тести дають можливість читачу самостійно глибоко
засвоїти навчальний матеріал, здобути навички,
необхідні для впровадження у практику
господарювання сучасних форм управлінського
обліку.
Розраховано насамперед на студентів вищих
навчальних закладів, які навчаються за
спеціальністю “Облік і аудит”. Посібник буде
корисним також викладачам, спеціалістампрактикам, підприємцям, менеджерам усіх рівнів
управління підприємством, керівникам
підприємств.

У052
П18

Партин Г.О. Управлінський облік : навч.-метод. посібник для студ.
екон. спец. вищих навч. закладів / Г.О. Партин, А.Г. Загородній, А.І.
Ясінська. - К. : Знання, 2006. – 236 с. : іл.
Навчально-методичний посібник
написано відповідно до типової програми
нормативної навчальної дисципліни
"Управлінський облік", яка включена до
навчального плану підготовки бакалаврів.
Охоплює всі види навчальних занять для
всіх форм підготовки фахівців. Містить
програму дисципліни та тематичний план її
вивчення, методичні рекомендації до
теоретичного вивчення дисципліни,
практичних занять, виконання курсової
роботи, а також словник основних термінів з
управлінського обліку.
Призначений для студентів
економічних спеціальностей вищих
навчальних закладів, викладачів, а також
спеціалістів відповідного профілю
підприємств і організацій.

У052
К64
Кондраков Н.П. Бухгалтерский управленческий учет : учеб.
пособие для студ. экон. вузов и ф-тов / Н.П. Кондраков, М.А.
Иванова. - М. : ИНФРА-М, 2005. – 368 с. - (Высшее образование)
В учебном пособии рассмотрены сущность
и задачи управленческого учета, основы его
организации, место управленческого учета в
информационной системе управления, отличия
от финансового и налогового учета. Изложены
классификация расходов, порядок учета затрат
на производство продукции, особенности учета
затрат по центрам ответственности, методика
осуществления анализа отклонений по прибыли,
доходам и затратам, методы калькулирования
себестоимости продукции, особенности учетной
политики организации применительно к
управленческому учету, основы планирования и
принятия управленческих решений, в том числе
по капитальным вложениям.
Для студентов экономических вузов и
факультетов, учащихся техникумов, слушателей
курсов по подготовке и повышению
квалификации профессиональных бухгалтеров,
бухгалтеров-экономистов, финансовых
менеджеров, для управленческого персонала
организаций.

У052
Г61
Голов С.Ф. Управленческий учет : учебник для студ. вузов по
спец. "Учет и аудит" / С.Ф. Голов. - К. : Либра, 2004. - 576 с. : ил.
В учебнике рассматриваются:
концепция и организация управленческого
учета, классификация и методы
калькулирования затрат, бюджетирование,
анализ взаимосвязи "затраты—объем—
прибыль", анализ релевантной информации
для принятия текущих и долгосрочных
решений, система управленческого контроля
на основе учета по центрам ответственности,
а также методы стратегического
управленческого учета. Изложенный
материал иллюстрируется примерами и
расчетами. Каждый раздел содержит тесты,
упражнения и ситуации для самоподготовки.
Ответы на вопросы упражнений и тесты
приведены в приложении.
Учебник может быть полезен
широкому кругу читателей: студентам и
преподавателям экономических
специальностей, бухгалтерам и
руководителям разного уровня, аудиторам и
финансовым аналитикам.

У052
Н27

Нападовська Л.В. Управлінський облік : підручник для студ.
вищих навч. закладів / Л.В. Нападовська. - К. : Книга, 2004. - 543 с.

У підручнику відображено такі ключові
проблеми управлінського обліку: розкриття
мети, змісту та організації управлінського
обліку; основні об’єкти управлінського
обліку, класифікація та поведінка затрат і
результатів, традиційні та сучасні методи
калькулювання собівартості продукції;
аналіз взаємозв’язку “затрати – обсяг –
прибуток”, аналіз інформації для прийняття
управлінських рішень та розробка планів;
облік і контроль за центрами
відповідальності та основні напрями
розвитку управлінського обліку.

У052
В22

Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет : учебник
для студ. экон. спец. вузов / М.А. Вахрушина. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : Омега-Л ; Высшая школа, 2002. - 527 с.
В учебнике рассматриваются
возможности бухгалтерского управленческого
учета в принятии рациональных решений в
сфере предпринимательства. Основное
внимание уделено проблемам калькулирования
и методам управления затратами, как
отечественным, так и нетрадиционным для
российской практики. Приводятся практические
примеры и ситуации, иллюстрирующие
основные теоретические положения учебника,
и расчеты, результаты которых позволят
руководству принять грамотные
управленческие решения. Освещаются
организационные аспекты бухгалтерского
управленческого учета.
Для студентов финансово-экономических
специальностей вузов, профессиональных
бухгалтеров, менеджеров, финансовых
директоров, работников бухгалтерских служб
организаций.

2. Организация
управленческого учета

Под организацией управленческого учета понимают
систему условий и элементов построения учетного
процесса с целью получения достоверной и
своевременной информации о хозяйственной
деятельности организации, осуществления контроля за
рациональным использованием производственных
ресурсов и управления производственной деятельностью.

У052
П14

Палий В.Ф. Организация управленческого учета / В.Ф.
Палий. - М. : Бератор-Пресс, 2003. - 222 с. - (Новое в
бухгалтерском учете)

В книге рассматриваются вопросы
классификации и распределения затрат,
планирования и калькулирования
себестоимости, нормативного учета.
Показаны различные аспекты
расчета издержек в контексте
управленческого учета.
Рекомендуется бухгалтерам,
аудиторам, преподавателям и студентам
экономических вузов.

Самусєва Н. Організація управлінського обліку в компанії / Н.
Самусєва // Фінансовий ринок України. - 2012. - № 4. - С. 18-21.

Зручність, наочність і
достовірність управлінського обліку
вже ні в кого не викликає сумнівів. Він
допомагає керівникові ефективно
управляти будь-яким бізнесом,
виділяючи ключові моменти і не
зациклюючись на другорядних
процесах. Але з урахуванням того, що
методичних посібників на цю тему вкрай
мало, а підприємства, що успішно
використовують систему
управлінського обліку, не збираються
ділитися своїми напрацюваннями, у
керівника, який бажає мати у себе в
компанії систему управлінського обліку,
виникає кілька варіантів досягнення
даної мети.

Болдуєв М.В. Організація стратегічного управлінського обліку на
промислових підприємствах / М.В. Болдуєв, В.Л. Корінєв // Держава та
регіони. Сер. Економіка та підприємництво. - 2010. - № 6. - С. 190-194.

У статті запропоновано модель
організації стратегічного управлінського
обліку на промисловому підприємстві.
Здійснено аналіз основних агрегатів
моделі: механізму; алгоритму;
результату стратегічного
управлінського обліку.

Управленческий учет:
зарубежный опыт

Основными центрами формирования методологической базы и
обеспечения унифицированного квалификационного уровня
специалистов в международной практике обычно выступают
саморегулируемые профессиональные объединения в области
управленческого учета. Так, в США таким профессиональным
объединением является Институт управленческого учета
(Instituteof Management Accountants - IMA), в Великобритании Chartered Instituteof Management Accountants (CIMA). Данные
организации координируют работу по развитию методологической
базы управленческого учета в национальном и международном
контексте, разрабатывают требования к уровню квалификации
специалистов по управленческому учету.

У052
Х79
Хорнгрен Ч. Управленческий учет : учеб.пособие для студ. экон.
спец. вузов : пер. с англ. / Ч. Хорнгрен, Дж. Фостер, Ш. Датар. - 10-е
изд. - СПб. : Питер, 2005. - 1008 с. : ил. - (Бизнес-класс)

В книге комплексно раскрываются вопросы
теории и практики информационного обеспечения
управления современным предприятием. Наряду с
описанием фундаментальных основ классического
управленческого учета приводятся новейшие
калькуляционные системы, бюджетные технологии,
организационные приемы, связанные со
стратегическими аспектами управления. Настоящее
издание является ярким свидетельством перемен в
содержании профессии бухгалтера, обусловленных
трансформациями в экономической жизни
предприятий и информационных технологиях.
Книга предназначена в первую очередь для
бухгалтеров, менеджеров, финансистов, может быть
использована в качестве учебного пособия или
самоучителя

У052
У67

Управленческий учет : пер. с англ. / Энтони А. Аткинсон,
Раджив Д. Банкер, Роберт С. Каплан, Марк С. Янг. - 3-е изд. - М. :
ИД "Вильямс", 2005. - 879 с. : ил.
Управленческий учет наверняка станет
настольной книгой многих представителей бизнеса
(владельцев, управляющих, финансистов),
преподавателей бизнес-школ, студентов МВА,
аспирантов, бизнес-тренеров, бизнес-консультантов,
а также всех, кто так или иначе вовлечен в процесс
принятия решений о ценообразовании, затратах,
приобретении ресурсов. Данный учебник предлагает
ряд уникальных методик, в частности, авторскую
"фирменную" концепцию ABC - современной
методологии расчета затрат на основе деятельности,
и BSC (Balanced Score-card) - систему
сбалансированного управления предприятием.
Отечественного читателя, несомненно, заинтересует и
приводимый в каждой главе анализ технологических
изменений в различных отраслях и на конкретных
предприятиях. Новыми темами для многих читателей
(во всяком случае, для ориентированных на
классический управленческий учет) будут, помимо
уже упомянутых ABC и BSC, теория ограничений,
расчет целевых затрат, расчет затрат жизненного
цикла, эталонное оценивание, калькулирование в
среде непрерывного совершенствования.

У052
П69

Практика управленческого учета: опыт европейских компаний :
пер. с англ. / Т. Аренс и др. ; общ. ред. Том Гроот, Кари Лукка. - Минск :
Новое знание, 2004. - 416 с. : ил.

Проанализирован опыт современных
европейских компаний в области
управленческого учета. Приведено 15
ситуационных задач, рассматривающих
практику ведения управленческого учета в
различных сферах бизнеса.
Для менеджеров, экономистов,
бухгалтеров, для преподавателей и
студентов экономических специальностей.

У052
Д56

Друри К. Управленческий и производственный учет : пер с англ. :
учебник / К. Друри. - М. : ЮНИТИ, 2003. - 1072 с.
Учебник соединяет глубину теории, анализ
самых последних разработок в области
управленческого и производственного учета,
множество примеров из реальной жизни
современного бизнеса, системность и доходчивость
изложения и предоставляет хорошие возможности
для проверки полученных знаний на большом
количестве (более 300) практических заданий.
Именно поэтому книга пользуется огромной
популярностью у читателей и на английском языке
за последние годы выдержала уже пять изданий. В
России, переходящей в ближайшее время на
общемировые подходы к управленческому учету,
эта книга будет особенно полезна, так как изучение
ее материала не только позволяет хорошо
разобраться с теми концепциями учета, которые
применяют предприниматели на Западе, но и
показывает будущие направления развития
управленческого и производственного учета в
бизнесе в ближайшие годы.
К учебнику прилагается Учебное пособие для
студентов с решениями некоторых задач. Для
преподавателей и студентов вузов, руководителей
предприятий и компаний, а также специалистов
финансовых служб.
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