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РЕЦЕНЗІЯ 

 
на підручник «Управлінський облік» 

(автори, к.е.н., професор Загородній А.Г., к.е.н., професор Партин Г.О., к.е.н., 
доцент Ясінська А.І., к.е.н., доцент Воскресенська Т.І.). підготовленого для 
вивчення дисципліни «Управлінський облік» студентами спеціальності 071 

«Облік і оподаткування» 
 
За умов кризового розвитку як української, так і світової економіки змінилися 

підходи до визначення ефективності діяльності суб’єкта господарювання − 
замість максимізації доходів першочерговим завданням для більшості з них стає 
оптимізації витрат. Для реалізації зазначеного завдання менеджерам необхідна 
релевантна інформація про витрати, на основі якої вони матимуть можливість 
приймати ефективні управлінські рішення щодо оптимізації рівня та структури 
витрат. Дієва структурована інформація про витрати з метою їх управління 
формується в системі управлінського обліку підприємства. Тому основними 
завданнями курсу «Управлінський облік», для студентів спеціальності 071 
«Облік і оподаткування» є: 
 вивчення основ управлінського обліку, організації обліку витрат та 

застосування методів калькулювання собівартості продукції; визначення 
складу та порядок аналізу інформації для прийняття операційних та 
інвестиційних управлінських рішень; застосування методики складання і 
узгодження бюджетів; організація та контроль за виконання бюджетів, 
складання управлінської звітності та проведення стратегічного управлінського 
обліку. 

 набуття вмінь щодо: організації  системи управлінського обліку на 
підприємстві; систематизації облікової інформації, необхідної для 
інформаційного забезпечення прийняття поточних і стратегічних 
управлінських рішень; формування внутрішньої управлінської звітності; 
визначення резервів зниження витрат і підвищення рентабельності 
виробництва; обґрунтування адекватних напрямків розвитку підприємства за 
умов динамічного і  конкурентного ринкового середовища. 
Виходячи із змісту рецензованого підручника можна зробити висновок, що 

засвоєння студентами матеріалу, який він містить,  дасть змогу повністю 
виконати поставлені завдання. В підручнику актуальними є такі теми: суть, мета 
і завдання управлінського обліку; основи організації управлінського обліку на 
підприємстві;  класифікація витрат в управлінському обліку та методи 
дослідження їх поведінки; витрати виробництва та витрати операційної 
діяльності; методи обліку і калькулювання витрат; облік і калькулювання 
повних та змінних витрат; облік і калькулювання за нормативними витратами; 
аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності і прибутку; аналіз релевантної 
інформації у процесі прийняття управлінських рішень; планування, 
бюджетування і контроль витрат; організація обліку за центрами 
відповідальності та трансферне ціноутворення; формування управлінської 
звітності; сутність та інструменти стратегічного управлінського обліку. 

Підручник написаний в доступній для вивчення навчального матеріалу формі, 
містить багато прикладів, рисунків, схем, таблиць, практичного матеріалу. 
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Вважаю, що рецензований підручник повністю відповідає відповідним вимогам і 
може використовуватись в навчальному процесі. 

З огляду на вище зазначене, підручник з дисципліни «Управлінський облік» 
підготовлений колективом авторів (Загороднім А.Г., Партин Г.О., 
Ясінською А.І., Воскресенською Т.І.) рекомендується до друку та використання 
у навчальному процесі для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування». 
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