1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників
Вид дисципліни
Мова викладання, навчання та оцінювання
Загальний обсяг кредитів / годин
Курс
Семестр
Кількість змістових модулів з розподілом:
Обсяг кредитів
Обсяг годин, в тому числі:
Аудиторні
Модульний контроль
Семестровий контроль
Самостійна робота
Форма семестрового контролю

Характеристика дисципліни за
формами навчання
денна
заочна
обов’язкова
українська
6/180
4
1
5
6
180
70
10
30
70
іспит

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
«Управлінський облік» – дисципліна що є теоретичною основою сукупності
знань та вмінь, що формують економічний профіль менеджера здатного приймати
ефективні управлінські рішення на основі отриманих даних бухгалтерського
обліку та аудиту. Вивченню дисципліни «Управлінський облік» передує освоєння
наступних дисциплін: «Гроші та кредит», «Облік і аудит», «Фінанси», «Банківські
послуги». Дана дисципліна сприяє освоєнню наступних дисциплін: «Фінансовий
аналіз», «Фінансовий облік», «Фінансовий ринок».
Мета дисципліни: освоєння теоретичних та науково-методичних знань з
ведення управлінського обліку, набуття умінь і навичок з організації ведення
управлінського обліку, підготовці і використанню облікової інформації для
прийняття управлінських рішень., які базуються на попередніх знаннях і вміннях
з фінансово-економічних дисциплін та подальше формування системи
практичних навичок з управлінського обліку у сучасних умовах міжнародної
інтеграції.
Завдання дисципліни: розкрити суть і місце управлінського обліку в
економічній системі; дати характеристику еволюції теорії та методики його
ведення, формування основи практичних знань з управлінського обліку як однієї з
функцій підприємницької діяльності, спрямованої на отримання прибутку і
покликаної сприяти досягненню цілей на ринку товарів і послуг; вивчити
прийоми організації інформаційної системи для широкого кола внутрішніх і
зовнішніх користувачів; засвоїти підготовку та подання фінансової й
управлінської інформації, яка задовольняє вимогам різних користувачів
(внутрішніх і зовнішніх) в сучасних умовах економічного розвитку.
3. Результати навчання за дисципліною

В результаті вивчення курсу студент повинен знати:
- сутність, особливості та критерії управлінського (бухгалтерського) обліку,
загальні принципи його здійснення;
- методи та способи організації обліку стану і використання ресурсів для
цілей управління господарською діяльністю і визначення фінансових
результатів;
- систему збору, обробки та підготовки інформації в цілому по організації та
її структурним підрозділам;
- основні питання, які вирішуються бухгалтерами-аналітиками в процесі
формування економічної інформації, корисної для прийняття
управлінських рішень.
Опанувавши теоретичний курс студент повинен вміти:
- застосовувати закони України, інші нормативно-правові акти України,
національні стандарти бухгалтерського обліку в практиці роботи
підприємств;
- застосовувати отриману систему знань про сутність і принципи
управлінського обліку для систематизації даних;
- застосовувати сучасні способи групування витрат за видами, місцями
формування та центрам відповідальності, методи калькуляції витрат на
виробництво та збут, що враховують особливості різних видів комерційної
діяльності;
- вирішувати на прикладі конкретних ситуацій, проблеми оцінки
ефективності виробництва і збуту нових виробів, робіт, послуг, зміни
обсягу і асортименту продукції, капітальних вкладень, управління
витратами за допомогою різного виду кошторисів і систем бюджетування;
- застосовувати в процесі роботи системи бюджетування і фінансового
планування, як складової частини ефективної управлінської політики.
Результатами освоєння дисципліни повинні бути наступні етапи формування
у студентів загальних компетенцій (ЗК) та додаткових фахових компетенцій (ФК),
передбачених освітньо-професійною програмою бакалаврів (ОПП), а саме:
ЗК1 розуміння поставленої задачі; здатність проникати в суть явища,
проблеми, завдання, виявляти характерні ознаки, суттєві риси та взаємозв’язки,
проводити аналогії, узагальнювати; володіння системним, цілісним підходом до
аналізу й оцінки ситуації та вирішення проблеми
ЗК2 здатність породжувати нових ідей, придумувати та знаходити
нетрадиційні рішення, набуття гнучкості мислення, відкритого для застосування
набутих економічних знань для вирішення стратегічних та поточних завдань
економічного розвитку підприємства, а також для застосування набутих
економічних знань у повсякденному житті.
ЗК3 спроможність організовувати власну діяльність та ефективно управляти
часом; здатність здійснювати лідерські функції в колективі задля досягнення
спільної мети; здатність розробляти та управляти проектами, ставити цілі,
приймати і втілювати рішення.
ЗК5 здатність ефективно спілкуватися, надавати складну комплексну
інформацію у стислій формі усно та/або письмово із використанням сучасних

інформаційно-комунікаційних технологій та відповідною діловою мовою у тому
числі іноземною.
ЗК6 потреба виконувати роботу якісно; здатність планувати етапи та хід
виконуваної роботи, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт,
представляти результати роботи й обґрунтовувати запропоновані рішення на
сучасному науково-технічному й професійному рівні.
ЗК7 здатність спілкуватися із неспеціалістами, включаючи формування
навичок до викладання. Спроможність орієнтуватися у різних поглядах на
проблему та шляхи її розв’язання, аналізувати й осмислювати отриманий
розв’язок, переконливо його представляти.
ЗК8 розуміння закономірностей суспільно-політичного, культурного та
економічного розвитку України у світовому співтоваристві, усвідомлення своєї
професійної, соціальної, громадянської ролі у цих процесах; усвідомлення
особистої відповідальності за колектив, до якого належиш, долю своєї країни.
ФК1 здатність продемонструвати знання особливостей поведінки
підприємства як виробничо-ринкової системи на ринку, характер зміни
параметрів виробничої функції у короткостроковому та довгостроковому
періодах; вміння прогнозувати на основі стандартних теоретичних і
економетричних моделей поведінку економічних агентів, розвиток економічних
процесів і явищ на мікро- і макрорівні.
ФК2 здатність зрозуміти проблему або завдання; уміння розглянути та
застосувати традиційні та нетрадиційні підходи до їх вирішення, обрати та
обґрунтувати оптимальне рішення.
ФК4 здатність здійснювати роботу з інформацією фінансово-правового
характеру для прийняття необхідних рішень; уміння використовувати
інформаційні технології у фінансах для виконання практичних завдань у галузі
професійної діяльності.
ФК5 володіння сучасними методами збору, обробки та аналізу економічних і
соціальних даних; сучасними методиками розрахунку та аналізу соціальноекономічних показників, що характеризують економічні процеси та явища на
мікро- і макрорівнях.
ФК6 Володіння сучасними методами збору, обробки та аналізу економічних і
соціальних даних; сучасними методиками розрахунку та аналізу соціальноекономічних показників, що характеризують економічні процеси та явища на
мікро- і макрорівнях.
ФК7 здатність до самонавчання та самовдосконалення; викладання
фінансових дисциплін у навчальних закладах; спроможність обґрунтовувати
тематику і плани (проекти) наукових досліджень; здатність до проведення
наукових досліджень.
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5. Програма навчальної дисципліни
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
Тема 1. Сутність і призначення управлінського обліку.
Сутність управлінського обліку. Цілі і завдання управлінського обліку.
Предмет, об'єкт і метод управлінського обліку. Взаємозв'язок і відмінність
фінансового та управлінського обліку. Методи і принципи управлінського обліку.
Роль бухгалтера-аналітика в управлінському процесі виробничої діяльності.
Організація управлінського обліку на підприємстві. Облікова політика
організації для цілей управлінського обліку. Варіанти організації управлінського
обліку: автономна і інтегровані системи. Структура підрозділів управлінського
обліку.
Тема 2 . Концепція, термінологія і класифікація витрат
Поняття витрат, витрат, витрат. Завдання їх обліку. Характеристика і
класифікація витрат. Класифікація витрат для визначення собівартості та
отриманого прибутку. Класифікація витрат для прийняття управлінських рішень.
Класифікація витрат з метою контролю та регулювання виробничої діяльності
центрів відповідальності.
Елементи виробничих витрат. Собівартість продукції та витрати звітного
періоду. Точка беззбитковості. Аналіз «витрати - обсяг - прибуток» в процесі
прийняття управлінських рішень.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ
ОСНОВНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
Тема 3. Основні системи (моделі) управлінського обліку.
Система обліку повних витрат на виробництво. Система витрат за
скороченою номенклатурі статей («Директ-костинг»). Система обліку
фактичної собівартості на базі реальних і середніх витрат. Система обліку
«Стандарт-кост» і система нормативного обліку: спільне та відмінне.
Практичне призначення системи «директ-костинг». Спеціальний замовлення.
Прийняття рішень з урахуванням ліміту факторів. Прийняття рішень про
ліквідацію неприбуткового сегменту. Релевантний підхід в управлінні. Аналіз
беззбитковості виробництва.
Тема 4. Облік і розподіл витрат по місцям виникнення і центрам
відповідальності
Поняття і види центрів відповідальності. Центр витрат. Центр прибутку.
Центр доходів. Центр інвестицій. Способи обліку витрат за місцями виникнення і
центрами відповідальності. Розподіл видатків між місцями виникнення та

центрами відповідальності. Простий способи розподілу прямих витрат.
Багатоступінчастий і простий способи розподілу накладних витрат. Розподіл
накладних витрат по підрозділах і продуктам. Вибір оптимальної бази розподілу
накладних витрат.
Тема 5. Облік витрат на виробництво по видах і за призначенням.
Обчислення і оцінка матеріальних витрат на виробництво. методи
визначення кількості витрачених матеріальних ресурсів. Варіанти оцінки витрат
матеріалів. Облік витрат на утримання персоналу. Методи нарахування
амортизації основних засобів і нематеріальних активів. Особливості відображення
амортизації в системі управлінського обліку. Використання даних обліку витрат
за видами для прийняття рішень з управління організацією. Облік і розподіл
накладних витрат. Особливості обчислення і контролю накладних витрат в
управлінському обліку.
Тема 6. Сутність, види, методи і умови калькулювання собівартості
продукції
Основні методи калькулювання: метод поділу та накопичення витрат.
Передільна і накопичувальна (по заказах) калькуляція. Накопичувальна
калькуляція, область застосування, особливості складання. види калькуляцій.
Методи розподілу витрат обслуговуючих центрів. поглинання накладних витрат.
Суть методу АВС.
Поняття калькулювання Методи калькулювання собівартості: українська та
західна практика. Повнота обліку витрат. Методи калькулювання: попроцессний,
позамовний, попередільний, «Директ-костинг», «Стандарт-кост», абсорпшнкостинг, таргет-костинг.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ТРУДОВИХ І МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ
Тема 7. Управлінський облік процесів забезпечення трудовими
ресурсами.
Визначення стратегії управління в частині забезпечення трудовими
ресурсами. Ефективність управління трудовими ресурсами КРІ. Мотивація та
системи бонусів для визначення вартості управлінських рішень і оцінки
ефективності роботи працівників.
Визначення центрів відповідальності щодо забезпечення організації
трудовими ресурсами. Управлінський облік витрат на робочу силу і служби її
забезпечують, оцінка ефективності їх роботи.
Тема 8. Управлінський облік процесів забезпечення матеріальними
ресурсами.

Визначення центрів відповідальності в частині матеріального забезпечення
господарських процесів. Облік заготовляння запасів і придбання товарів та
матеріалів. Облік витрат на службу постачання для визначення вартості
управлінських рішень і оцінки ефективності її роботи.
Визначення центрів відповідальності щодо забезпечення організації
матеріальними ресурсами. Управлінський облік матеріальних витрат, оцінка його
ефективності.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV
УПРАВЛІНСЬКІЙ ОБЛІК І БЮДЖЕТУВАННЯ
Тема 9. Трансферне ціноутворення
Сутність, види, умови формування та мети трансфертної ціни. Особливості
застосування ринкових цін. Переваги і недоліки методу. визначення трансфертної
ціни на основі собівартості, необхідні умови і переваги. Використання договірних
цін, додаткові стимули для сегмента. Фактори, що впливають на вибір методу
трансфертного ціноутворення. Застосування трансфертної ціни на промислових
підприємствах. Зміна фінансових результатів сегментів і компанії в цілому.
Особливості застосування трансфертної ціни в торгівлі.
Тема 10. Сегментарна звітність організації
Сутність, значення та правила побудови сегментарної звітності. Інформація
за сегментами. Тип та критерії виділення сегментів. Прибутки витрати, активи,
зобов'язання сегмента. Правила побудови звітності за сегментами для зовнішніх
користувачів. Умови і принципи побудови внутрішньої сегментарної звітності.
Види основних звітів та порядок їх складання. Фінансові та нефінансові критерії
оцінки ефективності діяльності підприємства в цілому і центрів відповідальності.
побудова і застосування даних сегментарної звітності в організації. аналіз
ефективності наявної організаційної структури підприємства.
Тема 11. Планування, бюджетування і контроль витрат
Основи планування і бюджетування. Стратегічне і поточне планування.
Управління бюджетним процесом на підприємстві. Прядок складання і прийняття
бюджету. Операційні бюджети: бюджет продажів; бюджети виробництва,
ресурсів, запасів і витрат; бюджети накладних витрат. Побудова системи гнучкого
і змінного бюджетування. Контроль виконання бюджету і регулювання. Аналіз
відхилень і формування гнучких кошторисів. Формування загального бюджету
підприємства. Оперативний і фінансовий бюджет. Гнучкий і жорсткий бюджет.
Бюджет грошових коштів.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V
АНАЛІЗ І ПРИЙНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Тема 12. Прийняття стратегічних управлінських рішень
Принципова модель прийняття управлінського рішення. Надання інформації,
що дозволяє організувати повернення на стадію прийняття рішення, стратегічне
позиціонування, витрато-утворюючих факторів, виділення областей можливого
збільшення прибутку. Поведінка витрат в залежності від стратегічного виду
економічної діяльності та способу його здійснення. Вибір стратегії: витрати?
прибутковість, лідерство на основі витрат в розвиненому бізнесі - калькулювання
нормативних витрат, система оперативного виявлення відхилень фактичних
витрат від нормативних.
Лідерство на основі диференціації продукції що швидко розвивається і росте
на ринку - маржинальне калькулювання витрат, ціноутворення з високим рівнем
прибутку.
Тема 13. Аналіз і прийняття довгострокових та короткострокових
рішень
Сутність інвестиційних рішень. Інформаційне забезпечення інвестиційних
рішень. Аналіз ефективності інвестицій. Оцінка ефективності інвестицій. Аналіз
ризиків.
Значення маржинального підходу для визначення фінансових результатів і
управління в цілому. Планування асортименту продукції (товарів) з урахуванням
лімітує фактора. Стандартні приклади прийняття управлінських рішень в сфері
виробництва і комерції.
6. Контроль навчальних досягнень
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6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів
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6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання.
Тема 1. Сутність і призначення управлінського обліку. (2 год.)
Сутність управлінського обліку. Цілі і завдання управлінського обліку. Предмет,
об'єкт і метод управлінського обліку. Взаємозв'язок і відмінність фінансового та
управлінського обліку. Методи і принципи управлінського обліку. Роль
бухгалтера-аналітика в управлінському процесі виробничої діяльності
Підготуватись до дискусії за питаннями:
1. Еволюція управлінського обліку. Історична обумовленість управлінського
обліку, залежність його цілей, задач і змісту від господарського механізму.
2. Взаємозв'язок і відмінність фінансового та управлінського обліку.
3. Предмет, і об'єкт управлінського обліку. Методи і принципи управлінського
обліку.
Термін здачі: відповідь на занятті для очної форми або термін, вказаний
викладачем для дистанційної.
Форма подання результатів: перевірка конспекту, усна відповідь на занятті
для очної форми та файл для дистанційної.
Критерії оцінювання:
Максимальна оцінка - 5 балів складається з оцінки у 1 бал за конспект
теоретичного питання 2 та по 2 бали за теоретичні питання 1 та 3.
Оцінка 1 бал виставляється якщо конспект повний, зрозумілий,
структурований.
Бали знижуються, якщо у конспекті відсутні базові положення (мінус 0,5
балів), якщо конспект не зроблений - 0 балів.
Оцінка 2 бали виставляється якщо конспект повний, зрозумілий,
структурований.
Бали знижуються, якщо у конспекті відсутні базові положення (мінус 1 бал),
якщо конспект не зроблений - 0 балів.
Тема 2. Концепція, термінологія, класифікація витрат виробничої
діяльності. (2 год.).

1. Самостійно опрацювати та законспектувати (або підібрати матеріали
та роздрукувати) питання:
1. Класифікація витрат для визначення собівартості та отриманого прибутку.
2. Класифікація витрат з метою контролю і регулювання виробничої
діяльності центрів відповідальності.
2 Розв’язок задач
1. Визначте до якої із зазначених категорій, зокрема, належать нижче
витрати: постійні, змінні, умовно-постійні, умовно-змінні, змішані:
• заробітна плата робітників інструментального цеху;
• заробітна плата нормувальника цеху;
• заробітна плата касира центральної бухгалтерії; 4.Расходи на рекламу;
• витрати на доставку сировини і матеріалів;
• орендна плата;
• вартість палива, використовуваного на технологічні потреби;
• амортизація будівлі, цехи;
• витрати на страхування.

2. Відомо, що для виробництва 1 кг. хліба, пекарня витрачає сировини на суму
5 грн.., Постійні витрати пекарні (витрати на обладнання) складають 10 тис. грн.
потрібно:
Побудувати графік сукупних постійних, змінних і загальних витрат пекарні
при таких обсягах виробництва: 1000 кг, 2000кг, 3000 кг;
Побудувати графік питомих постійних, змінних і загальних витрат пекарні,
якщо виробляється 100 кг хліба, 200 кг, 500 кг.
Закінчити розрахунки по визначенню витрат на виробництво.
Обсяг виробництва. од.
50 000
60 000
Змінні витрати, всього
?
460 000
Постійні витрати, всього
?
740 000
Загальні витрати, всього
?
?
Змінні витрати на одиницю
?
?
Постійні витрати на одиницю
?
?
Загальні витрати на одиницю
?
?

70 000
?
?
?
?
?
?

Термін здачі: відповідь на занятті для очної форми або термін, вказаний
викладачем для дистанційної.
Форма подання результатів: перевірка конспекту та розв’язку задач, усна
відповідь на занятті для очної форми та файл для дистанційної.
Критерії оцінювання:
Максимальна оцінка - 5 балів складається з оцінки у 2 бали за конспект 2
теоретичних питань (по 1 балу за питання) та 3 балів за задачі (по 1 балу за
задачу).
Оцінка 1 бал виставляється якщо конспект повний, зрозумілий,
структурований.
Бали знижуються, якщо у конспекті відсутні базові положення (мінус 1 бал),
якщо конспект не зроблений - 0 балів.
Оцінка 1 бал за задачу виставляється, якщо вона розв'язана правильно. Якщо
задача не зроблена, або розв'язана неправильно - 0 балів.
Тема 3. Основні системи (моделі) управлінського обліку. (2 год.).
1. Самостійно опрацювати та законспектувати (або підібрати матеріали
та роздрукувати) питання:
1. Система витрат за скороченою номенклатурі статей («Директ-костинг»).

2. Система обліку «Стандарт-кост» і система нормативного обліку: спільне та
відмінне.
Розв’язок задач
1. Підприємство випускає виріб А і продає на ринку в кількості 10000 од. Відпускна ціна од. 175 грн.
Менеджер з продажу вносить таку пропозицію:
Якщо знизити ціну продажу на 15 грн. за од., то обсяг продажів зросте на 12% (12000 )
Повна собівартість од. А 120 грн.
У сукупних витратах в повній собівартості продажів 400000 руб. частка змінних витрат.
Чи варто погоджуватися з пропозицією менеджера?
При цьому передбачається лінійна залежність між витратами і виручкою від продажів.
2. Підприємство здійснює розподіл витрат за методом "стандарт-кост" із застосуванням вартісних ставок. Витрати на
утримання машин та обладнання по бюджету цеха склали 470000 грн., Фактичні витрати за період - 467800 грн. У таблиці
представлені дані по групам виробничого обладнання цеху:
показники
А Група обладнання
В Група обладнання
С Група обладнання
1. Витрати на оплату праці операторів, грн. . 45200
43700
38800
2. Витрати на страхування, грн. 34%
34%
34%
3. Прямі матеріальні витрати, грн. 43000
65000
87000
4. Машино-години роботи групи по бюджету 1000
1200
1300
5. Машино-години роботи групи фактично 970
1180
1310
3. Організація використовує в управлінському обліку систему «стандарт-кост».
потрібно:
Скласти бухгалтерські проводки, якщо відомо:
Кількість реалізованих виробів планувалося - 700 шт., Фактично продано - 800 шт. за ціною 1200 грн.
Змінні витрати на 1 од. по нормі - 400 грн., фактично - 410 грн. Постійні витрати на випуск виробів - 300000 грн.
Для перевірки правильності розрахунків відобразіть операції на бухгалтерських рахунках за методом обліку фактичних витрат.
Зробити проводки до перевірки підприємства та після перевірки контролюючим органом.

Термін здачі: відповідь на занятті для очної форми або термін, вказаний
викладачем для дистанційної.
Форма подання результатів: перевірка конспекту та розв’язку задач, усна
відповідь на занятті для очної форми та файл для дистанційної.
Критерії оцінювання:
Максимальна оцінка - 5 балів складається з оцінки у 2 бали за конспект 2
теоретичних питань (по 1 балу за питання) та 3 балів за задачі (по 1 балу за
задачу).
Оцінка 1 бал виставляється якщо конспект повний, зрозумілий,
структурований.
Бали знижуються, якщо у конспекті відсутні базові положення (мінус 1 бал),
якщо конспект не зроблений - 0 балів.
Оцінка 1 бал за задачу виставляється, якщо вона розв'язана правильно.
Якщо задача не зроблена, або розв'язана неправильно - 0 балів.
Тема 4. Облік і розподіл витрат по місцям виникнення і центрам
відповідальності (2 год.)
1. Самостійно опрацювати та законспектувати (або підібрати матеріали
та роздрукувати) питання:
Поняття і види центрів відповідальності.
2. Розв’язок задач
1. Плановий місячний кошторис витрат підприємства подано в таблиці. Передбачається, що до інших витрат входять втрати

від браку — 0,6 тис. грн, сплачена на рік вперед орендна плата за приміщення офісу — 44,4 тис. грн, з яких на витрати
поточного місяця будуть віднесені 3,7 тис. грн (44,4 тис. грн : 12 міс.), сума сплачених працівникам відпускних — 3,6 тис.
грн. Крім того, у результаті впровадження нової технологічної лінії планується зменшити залишки незавершеного
виробництва на 20 тис. грн. Загальний обсяг позави-робничих витрат (адміністративних і пов'язаних зі збутом) очікується
на рівні 32 тис. грн. Обчислити повну планову місячну собівартість продукції підприємства.

Елементи витрат
Матеріальні витрати
Заробітна плата
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація основних фондів
Інші витрати
Сумарні витрати на виробництво

Значення, тис. грн.
458,4
178
66,8
76
48,6
827,8

2.

Підприємство виготовляє три види продукції в таких обсягах: А — 100 тис. шт., Б — 80 тис. шт., В — 110 тис. шт.
Собівартість виготовлення одиниці продукції А — 40 грн, Б — 58 грн, В — 46 грн. Обчислити річну собівартість товарної
продукції підприємства.

3.

Підприємство протягом кварталу виробляє два види продукції: А — обсягом 300 од., Б — обсягом 410 од. Заробітна плата
основних робітників, зайнятих на виробництві продукції А, — 1200 грн, Б — 1845 грн. Витрати на утримання машин і
устаткування — 1300 грн. Визначити суму витрат на утримання машин і устаткування, що припадають на одиницю
виробленої продукції видів А і Б.

4.

У звітному періоді собівартість товарної продукції становить 80 тис. грн, питома вага основної заробітної плати
виробничих робітників у ній — 27 %, матеріальних витрат — 49 %. На плановий період передбачено підвищення
продуктивності праці одного робітника на 3 %, середньої заробітної плати — на 1 %, а зниження матеріальних витрат — на
5 %. Визначити, як зміниться собівартість товарної продукції у плановому періоді.

Термін здачі: відповідь на занятті для очної форми або термін, вказаний
викладачем для дистанційної.
Форма подання результатів: перевірка конспекту та розв’язку задач, усна
відповідь на занятті для очної форми та файл для дистанційної.
Критерії оцінювання:
Максимальна оцінка - 5 балів складається з оцінки у 1 бал за конспект
теоретичного питання та 4 балів за задачі (по 1 балу за задачу).
Оцінка 1 бал виставляється якщо конспект повний, зрозумілий,
структурований.
Бали знижуються, якщо у конспекті відсутні базові положення (мінус 1 бал),
якщо конспект не зроблений - 0 балів.
Оцінка 1 бал за задачу виставляється, якщо вона розв'язана правильно.
Якщо задача не зроблена, або розв'язана неправильно - 0 балів.
Тема 5. Облік витрат на виробництво по видах і за призначенням. (4
год.).
1. Самостійно опрацювати та законспектувати (або підібрати матеріали
та роздрукувати) питання:
1. Використання даних обліку витрат за видами для прийняття рішень з
управління організацією.
2. Розв’язок задач
1.Визначити цехову, виробничу і повну собівартість продукції, виготовленої в січні, за таких даних:
3. вартість витраченої сировини — 20 тис. грн;
4. заробітна плата основних робітників — 1 тис. грн;
5. нарахування на заробітну плату основних робітників — 0,375 тис. грн;
6. витрати на утримання обладнання цехів підприємства — 1,8 тис. грн;
7. амортизація будівлі виробничого корпусу — 2,7 тис. грн;
8. витрати на оренду приміщення офісу — 1,9 тис. грн;
9. заробітна плата адміністративно-управлінського персоналу — 1,1 тис. грн;
10. нарахування на заробітну плату адміністративно-управлінського персоналу — 0,41 тис. грн;
11. витрати, пов'язані з дослідженням ринку — 1,5 тис. грн;
12. витрати на оплату енергії, спожиту підприємством під час виготовлення продукції — 1,75 тис. грн.

2.У звітному періоді підприємство придбало сировини на суму 169 тис. грн і обладнання на суму 120 тис. грн. У виробництво
протягом звітного періоду було видано сировини на суму 140 тис. грн. Обладнання введено в експлуатацію і по ньому
нарахована амортизація в розмірі 21 тис. грн. Визначити закінчені витрати звітного періоду.
3.Підприємство за 9 млн. дол. придбало родовище калійної солі, запаси якого становлять 10 млн. т. У перший звітний період
було видобуто і реалізовано 600 000 тон солі. Визначити суму амортизації родовища за звітний період та відобразити в обліку
операцію придбання родовища калійної солі.
4.Підприємство здійснює наступні операції:
а.) відпущено у виробництво матеріали – 1500,00 грн.;
б.) для адміністративної мети використані МШП вартістю – 120,00 грн.;
в.) нарахована заробітна плата – 3800, 00 грн.;
г.) нараховані внески до соціальних фондів – 120,00 грн.;
д.) нарахована амортизація на необоротні активи – 180,00 грн.;
ж.) на витрати віднесено суму штрафу, сплаченого контрагенту за порушення умов договору, - 140,00 грн.;
к.) нараховані відсотки за користування кредитом – 1100,00 грн.;
л.) ліквідовано об’єкт основних засобів (первісна вартість – 10000,00 грн., знос – 9000,00 грн.
Здійсніть проводки з використанням класу рахунків 8
2. Підприємство Б згідно договору дарування передало підприємству А патент на промисловий зразок. Вартість патенту,
вказана у договорі, складає 3000,00 грн. Зробіть відповідні проведення.

Термін здачі: відповідь на занятті для очної форми або термін, вказаний
викладачем для дистанційної.
Форма подання результатів: перевірка конспекту та розв’язку задач, усна
відповідь на занятті для очної форми та файл для дистанційної.
Критерії оцінювання:
Максимальна оцінка - 5 балів складається з оцінки у 1 бал за конспект
теоретичних питань та 4 бали за задачі (по 1 балу за задачу).
Оцінка 1 бал виставляється якщо конспект повний, зрозумілий,
структурований.
Бали знижуються, якщо у конспекті відсутні базові положення (мінус 0,5
балів), якщо конспект не зроблений - 0 балів.
Оцінка 2 бали виставляється якщо конспект повний, зрозумілий,
структурований.
Бали знижуються, якщо у конспекті відсутні базові положення (мінус 1 бал),
якщо конспект не зроблений - 0 балів.
Оцінка 1 бал за задачу виставляється, якщо вона розв'язана правильно.
Якщо задача не зроблена, або розв'язана неправильно - 0 балів.
Тема 6. Сутність, види, методи і умови калькулювання собівартості
продукції (2 год.).
1. Самостійно опрацювати та законспектувати (або підібрати матеріали
та роздрукувати) питання:
1. Основні методи калькулювання: метод поділу та накопичення витрат.
2. Передільна і накопичувальна (по заказах) калькуляція.
Термін здачі: відповідь на занятті для очної форми або термін, вказаний
викладачем для дистанційної.
Форма подання результатів: перевірка конспекту та розв’язку задач, усна
відповідь на занятті для очної форми та файл для дистанційної.
Критерії оцінювання:

Максимальна оцінка - 5 балів складається з оцінки у 5 балів за конспект 2
теоретичних питань (по 2 бали за 1 питання та 3 балів за 2 питання).
Оцінка 1 бал виставляється якщо конспект повний, зрозумілий,
структурований.
Бали знижуються, якщо у конспекті відсутні базові положення (мінус 1 бал),
якщо конспект не зроблений - 0 балів.
Тема 7. Управлінський облік процесів забезпечення трудовими
ресурсами. (2 год.).
1. Самостійно опрацювати та законспектувати (або підібрати матеріали
та роздрукувати) питання:
1. Ефективність управління трудовими ресурсами КРІ.
2. Мотивація та системи бонусів для визначення вартості управлінських
рішень і оцінки ефективності роботи працівників.
2. Розв’язок задач
1.

Сума нарахованої зарплати працівникам фірми за звітній період становить 50000 тис. грн. КРІ - 10% від ЗП Фірма
здійснила нарахування на соціальне страхування 15%, до фонду зайнятості 4%, на додаткове пенсійне забезпечення
5400 тис. грн. Перераховано заборгованість по нарахуванню на зарплату у тому ж місяці. Відобразити господарські
операції на рахунках бухгалтерського обліку.

2.

Працівнику за місяць нарахована з/п 2000 грн. КРІ - 20% від ЗП Розрахувати суму податку на доходи фізичних
осіб, а також суму з/п до видачі. Яка сума витрат, пов’язаних з нарахуванням заробітної плати та соціальним
страхуванням буде віднесена до визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств? Ставка
єдиного соціального внеску складає 37,08%. Працівник має право на 1 податкову соціальну пільгу.

3.

Сума нарахованої зарплати працівникам фірми за звітній період становить 45000 грн. КРІ - 15% від ЗП Фірма
здійснила нарахування на соціальне страхування 15%, до фонду зайнятості 4%, на додаткове пенсійне забезпечення
3500 дол. Перераховано заборгованість по нарахуванню на зарплату у тому ж місяці. Відобразити господарські
операції на рахунках бухгалтерського обліку.

Термін здачі: відповідь на занятті для очної форми або термін, вказаний
викладачем для дистанційної.
Форма подання результатів: перевірка конспекту та розв’язку задач, усна
відповідь на занятті для очної форми та файл для дистанційної.
Критерії оцінювання:
Максимальна оцінка - 5 балів складається з оцінки у 3 бали по 1 балу за
задачу та за конспект 2 теоретичних питань (по 2 бали за питання).
Оцінка 2 бали виставляється якщо конспект повний, зрозумілий,
структурований.
Бали знижуються, якщо у конспекті відсутні базові положення (мінус 1 бал),
якщо конспект не зроблений - 0 балів.
Оцінка 1 бал за задачу виставляється, якщо вона розв'язана правильно. Якщо
задача не зроблена, або розв'язана неправильно - 0 балів
Тема 8. Управлінський облік процесів забезпечення матеріальними
ресурсами. (2 год.).
1. Самостійно опрацювати та законспектувати (або підібрати матеріали
та роздрукувати) питання:

1. Облік заготовляння запасів і придбання товарів та матеріалів.
2. Облік витрат на службу постачання для визначення вартості управлінських.
2. Розв’язок задач
1. Розрахувати прибуток на основі показника витрат на 1 грн. продукції за наступними показниками:
- обсяг реалізації продукції в оптових цінах у базовому періоді – 320 тис.грн.;
- повна собівартість продукції – 260 тис.грн.;
- планується зниження витрат на 1 грн. продукції, що буде реалізована, на 0,04 грн.;
- обсяг реалізації продукції в оптових цінах у плановому періоді – 365 тис.грн..
2/. Складіть та проаналізуйте баланс підприємства ВАТ ―Фантом‖ за наведеними даними станом на 31.12.2018 року.
Дані про підприємство:
1) Виробничі запаси - 26 020,00 грн.
2) Прибуток - 10 070,00 грн.
3) Розрахунки з підзвітними особами - 195,00 грн.
4) Розрахунки з оплати праці - 4 810,00 грн.
5) Поточний рахунок - 12 350,00 грн.
6) Розрахунки з кредиторами - 351,00 грн.
7) Розрахунки з дебіторами - 17 000,00 грн.
8) Статутний капітал - 177 500,00 грн.
9) Основні засоби - 130 446,00 грн.
10) Витрати майбутніх періодів - 1 200,00 грн.
11) Каса – 5 520,00 грн.
3. Підприємство Х отримало товари від постачальника на суму 6060 грн. Вартість послуг транспортної організації найманої
для перевезення товару на склад дорівнює 800 грн. Ввізне мито на отримані товари дорівнює 540 грн. Після оприбуткування
товарів на склад, їх передали в магазин для продажу. Ціну реалізації отриманих товарів було встановлено в розмірі 9000 грн.
Розрахувати торгівельну націнку та скласти проводки

Термін здачі: відповідь на занятті для очної форми або термін, вказаний
викладачем для дистанційної.
Форма подання результатів: перевірка конспекту та розв’язку задач, усна
відповідь на занятті для очної форми та файл для дистанційної.
Критерії оцінювання:
Максимальна оцінка - 5 балів складається з оцінки у 2 бали за конспект 2
теоретичних питань (по 1 балу за питання) та 3 балів за задачі (по 1 балу за
задачу).
Оцінка 1 бал виставляється якщо конспект повний, зрозумілий,
структурований.
Бали знижуються, якщо у конспекті відсутні базові положення (мінус 1 бал),
якщо конспект не зроблений - 0 балів.
Оцінка 1 бал за задачу виставляється, якщо вона розв'язана правильно. Якщо
задача не зроблена, або розв'язана неправильно - 0 балів.
Тема 9. Трансферне ціноутворення (2 год.).
1. Самостійно опрацювати та законспектувати (або підібрати матеріали
та роздрукувати) питання:
1. Сутність, види, умови формування та мети трансфертної ціни.
2. Переваги і недоліки методу. визначення трансфертної ціни на основі
собівартості, необхідні умови і переваги.
Термін здачі: відповідь на занятті для очної форми або термін, вказаний
викладачем для дистанційної.
Форма подання результатів: перевірка конспекту та розв’язку задач, усна
відповідь на занятті для очної форми та файл для дистанційної.

Критерії оцінювання:
Максимальна оцінка - 5 балів складається з оцінки у 3 бали за конспект по 1му питанню та 2 бали по 2-му питанню.
Оцінка 1 бал виставляється якщо конспект повний, зрозумілий,
структурований.
Бали знижуються, якщо у конспекті відсутні базові положення (мінус 1 бал),
якщо конспект не зроблений - 0 балів.
Тема 10. Сегментарна звітність організації (2 год.).
1. Самостійно опрацювати та законспектувати (або підібрати матеріали
та роздрукувати) питання:
1. Тип та критерії виділення сегментів
2. Правила побудови звітності за сегментами для зовнішніх користувачів.
3. Умови і принципи побудови внутрішньої сегментарної звітності.
Термін здачі: відповідь на занятті для очної форми або термін, вказаний
викладачем для дистанційної.
Форма подання результатів: перевірка конспекту та розв’язку задач, усна
відповідь на занятті для очної форми та файл для дистанційної.
Критерії оцінювання:
Максимальна оцінка - 5 балів складається з оцінки по 2 бали за конспект по
2-му та 3-му питанню та 1 бал по 1-му питанню.
Оцінка з максимальної кількості балів виставляється якщо конспект повний,
зрозумілий, структурований.
Бали знижуються, якщо у конспекті відсутні базові положення (мінус 1 бал),
якщо конспект не зроблений - 0 балів.
Тема 11. Планування, бюджетування і контроль витрат(2 год.).
1. Самостійно опрацювати та законспектувати (або підібрати матеріали
та роздрукувати) питання:
1. Прядок складання і прийняття бюджету. Контроль виконання бюджету і
регулювання.
2. Операційні бюджети: бюджет продажів.
3. Операційні бюджети: бюджети виробництва.
4. Операційні бюджети: бюджет ресурсів.
5. Операційні бюджети: бюджет запасів і витрат.
Термін здачі: відповідь на занятті для очної форми або термін, вказаний
викладачем для дистанційної.
Форма подання результатів: перевірка конспекту та розв’язку задач, усна
відповідь на занятті для очної форми та файл для дистанційної.
Критерії оцінювання:
Максимальна оцінка - 5 балів складається з оцінки по 1-му балу за кожне
питання.
Оцінка 1 бал виставляється якщо конспект повний, зрозумілий,
структурований.

Бали знижуються, якщо у конспекті відсутні базові положення (мінус 1 бал),
якщо конспект не зроблений - 0 балів.
Тема 12. Прийняття стратегічних управлінських рішень
(2 год.).
1. Самостійно опрацювати та законспектувати (або підібрати матеріали
та роздрукувати) питання:
1. Принципова модель прийняття управлінського рішення
2. Методичні прийоми вибору стратегії.
Термін здачі: відповідь на занятті для очної форми або термін, вказаний
викладачем для дистанційної.
Форма подання результатів: перевірка конспекту та розв’язку задач, усна
відповідь на занятті для очної форми та файл для дистанційної.
Критерії оцінювання:
Максимальна оцінка - 5 балів складається з оцінки у 2 бали за конспект по 1му питанню та 3 бали по 2-му питанню.
Максимальна оцінка виставляється якщо конспект повний, зрозумілий,
структурований.
Бали знижуються, якщо у конспекті відсутні базові положення (мінус 1 бал),
якщо конспект не зроблений - 0 балів.
Тема 13. Аналіз і прийняття довгострокових та короткострокових
рішень (2 год.).
1. Самостійно опрацювати та законспектувати (або підібрати матеріали
та роздрукувати) питання:
1. Аналіз і прийняття довгострокових рішень.
2. Аналіз і прийняття короткострокових рішень.
Термін здачі: відповідь на занятті для очної форми або термін, вказаний
викладачем для дистанційної.
Форма подання результатів: перевірка конспекту та розв’язку задач, усна
відповідь на занятті для очної форми та файл для дистанційної.
Критерії оцінювання:
Максимальна оцінка - 5 балів складається з оцінки у 3 бали за конспект по 1му питанню та 2 бали по 2-му питанню.
Максимальна оцінка виставляється якщо конспект повний, зрозумілий,
структурований.
Бали знижуються, якщо у конспекті відсутні базові положення (мінус 1 бал),
якщо конспект не зроблений - 0 балів.

6.3.

Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання.

Модульні контрольні роботи №1, №2, №3, №4, №5 проводяться у комбінованій
формі.
Максимальна кількість балів за модульну контрольну роботу - 25.
Модульна контрольна робота 1 при комбінованій формі навчання
складається з 18 тестів та 1 задачі.
Тестові завдання охоплюють весь зміст модуля і розподілені наступним
чином:
Тема 1 - 9 тестів;
Тема 2 - 9 тестів;
Задача обирається випадковим чином і може відноситись до теми 1-2.
Пропонована задача є типовою для однієї з тем модуля. Аналогічні задачі
винесені на самостійне завдання відповідної теми.
Модульна контрольна робота 2 при комбінованій формі навчання
складається з 18 тестів та 1 задачі.
Тестові завдання охоплюють весь зміст модуля і розподілені наступним
чином:
Тема 3 - 3 тести;
Тема 4 - 3 тести;
Тема 5 - 3 тести;
Тема 6 - 3 тести;
Тема 7 - 3 тести;
Тема 8 - 3 тести.
Задача обирається випадковим чином і може відноситись до теми 3-8.
Пропонована задача є типовою для однієї з тем модуля. Аналогічні задачі
винесені на самостійне завдання відповідної теми.
Модульна контрольна робота 3 при комбінованій формі навчання
складається з 18 тестів та 1 задачі.
Тестові завдання охоплюють весь зміст модуля і розподілені наступним
чином:
Тема 9 - 6 тестів.
Тема 10 - 6 тестів;
Тема 11 - 6 тестів;
Задача обирається випадковим чином і може відноситись до теми 7, 8 або 9.
Пропонована задача є типовою для однієї з тем модуля. Аналогічні задачі
винесені на самостійне завдання відповідної теми.
Модульна контрольна робота 4 при комбінованій формі навчання
складається з 18 тестів та 1 задачі.
Тестові завдання охоплюють весь зміст модуля і розподілені наступним
чином:
Тема 12 - 6 тестів;
Тема 13 - 6 тестів;
Тема 14 - 6 тестів.
Задача обирається випадковим чином і може відноситись до теми 7, 8 або 9.
Пропонована задача є типовою для однієї з тем модуля. Аналогічні задачі
винесені на самостійне завдання відповідної теми.

Модульна контрольна робота 5 при комбінованій формі навчання
складається з 18 тестів та 1 задачі.
Тестові завдання охоплюють весь зміст модуля і розподілені наступним
чином:
Тема 15 - 6 тестів;
Тема 16 - 6 тестів;
Тема 17 - 6 тестів.
Задача обирається випадковим чином і може відноситись до теми 7, 8 або 9.
Пропонована задача є типовою для однієї з тем модуля. Аналогічні задачі
винесені на самостійне завдання відповідної теми.
Критерії оцінювання модульних контрольних робіт є однаковими і
підпорядковані наступним вимогам.
Кожен тест оцінюється у 1 бал максимально, тому за 18 тестових завдань
студент може одержати максимально 18 балів.
При тестуванні он-лайн оцінка обраховується:
- для тестів, які передбачають одну правильну відповідь (формату «один з
багатьох» та «так або ні») 1 бал виставляється, якщо відповідь правильна, у
протилежному випадку виставляється оцінка 0 балів;
- за тест, який передбачає декілька правильних відповідей (формат
«декілька з багатьох», «відповідність») оцінка розраховується на пропорційній
основі. Якщо, наприклад, в тесті передбачено дві правильні відповіді, то 1 бал
виставляється, якщо студент навів обидві правильні відповіді, якщо одну
правильну і одну неправильну – то оцінка за тест 0,5 балів, якщо ж обидві
відповіді студента неправильні – тест оцінюється у 0 балів). Аналогічно для 3
відповідей – кожна оцінюється у 0,33 бали і помилки враховуються відповідно.
Максимальна кількість балів за задачу - 7.
7 балів виставляється, якщо:
- задача розв'язана правильно,
- показані всі необхідні проміжні розрахунки,
- вказані одиниці виміру,
- наведений обґрунтований коментар (якщо це необхідно за умовою задачі).
Бали знижуються відповідно:
- не наведено проміжних розрахунків - мінус 2-3 бали,
- не вказано (неправильно вказано) одиниці виміру - мінус 1 бал,
- не наведено коментар - мінус 2-3 бали,
- хід рішення правильний, але допущена помилка у розрахунках - мінус 3-4
бали,
- неправильний хід рішення задачі (повністю або частково), задача не
розв'язана - мінус 5-7 балів.
6.4.

Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання.

Семестровий контроль – іспит. Допуск до іспиту виставляється на
останньому занятті за кількістю набраних в семестрі рейтингових балів (в межах

60). Максимальна оцінка на іспиті - 40 балів. Максимальна підсумкова оцінка 100 балів. Форма проведення іспиту - письмова відповідь. Білет містить:два
теоретичні питання, тести з 10 питань, дві задачі.
6.5.

Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю.

1. Відмінності та взаємозв'язок управлінського і фінансового обліку: об'єкт
обліку, регламентування, споживачі інформації, ступінь аналітичності,
оперативності, документальної обґрунтованості.
2. Зміст дисципліни «Бухгалтерський управлінський облік», її місце в системі
спеціальних облікових дисциплін.
3. Функції бухгалтера-аналітика, який здійснює управлінський облік.
4. Сутність, значення і методи трансфертного ціноутворення.
5. Предмет, об'єкти, метод, завдання та принципи управлінського обліку.
6. Класифікація методів калькулювання по об'єкту обліку витрат, повноти і
оперативності обліку витрат.
7. Перерозподіл витрат невиробничих центрів відповідальності між
виробничими підрозділами. Характер та сфера дії прямого, покрокового і
двостороннього методів.
8. Класифікація виробничих витрат в управлінському обліку для визначення
собівартості виробленої продукції і отриманого прибутку. Поняття витрат,
витрат, витрат і собівартості.
9. Класифікація витрат для здійснення процесу контролю і регулювання.
Сутність і значення звіту про виконання кошторису центру
відповідальності.
10.Класифікація витрат для прийняття рішень і планування. Поняття
релевантних витрат, їх роль в процесі обґрунтування прийняття рішення.
11.Методи обліку витрат і калькулювання у вітчизняній і зарубіжній практиці.
12.Формування інформації управлінського обліку, що пред'являються до неї
вимоги. Види інформації та використовуються показники. Зв'язок
управлінського обліку з виробничим, фінансовим і податковим видами
обліку.
13.Класифікація витрат за економічним змістом, способами включення їх в
собівартість продукції.
14.Склад витрат на виробництво. Витрати включаються і не включаються в
собівартість продукції (робіт, послуг) у фінансовому і управлінському
обліку.
15.Поведінка витрат при зміні ділової активності підприємства. Поняття
масштабної бази підприємства.
16.Вплив на величину прибутку і оцінку товарно-матеріальних запасів
калькулювання собівартості по змінним витратам і з повним розподілом
витрат.
17.Особливості та сфера застосування попроцессного калькулювання, його
відмінності від попередільного методу обліку витрат і калькулювання.

18.Облікові записи при позамовному і попередельному методах
калькулювання собівартості продукції.
19.Напівфабрикатний і безнапівфабрикатний варіанти обліку витрат на
виробництво: сфера застосування, переваги і недоліки, порядок облікових
записів.
20.Зміст, завдання та порядок розробки системи внутрішньої звітності та
контролю.
21.Значення гнучкого бюджету для контролю і аналізу діяльності центрів
відповідальності; принципи його побудови.
22.Інформаційна база управлінського обліку як основа для прийняття
управлінських рішень.
23.Нормативний облік і «Стандарт-кост» як інструменти обліку, планування і
контролю витрат: загальне і особливе.
24.Кошториси: їх види, цілі та порядок складання.
25.Порядок розробки генерального бюджету організації.
26.Облік за центрами відповідальності, його сутність і значення. Оцінка
результатів діяльності центрів відповідальності на основі інформації
сегментарної звітності.
27.Поняття гнучкою і жорсткою кошторису. Порядок побудови формули
гнучкою кошторису.
28.Основні принципи калькулювання собівартості за нормативними затратами,
сфера його застосування.
29.Поняття нормативних витрат, їхня відмінність від кошторисних витрат.
Сутність і значення нормативного господарства організації.
30.Методика аналізу відхилень в умовах системи калькулювання за
нормативними затратами. Його роль (аналізу) в управлінні витратами
організації.
31.Облікові записи при методі обліку витрат і в системі «Стандарт-кост»
нормативним витратам.
32.Поняття «відхилення», можливі причини виникнення, сприятливий і
несприятливий відхилення.
33.Можливі варіанти організації бухгалтерського управлінського обліку і
взаємодії його з системою фінансового обліку: варіант автономії і
інтегрована система.
34.Використання нормативів і відхилень як засобу вдосконалення контролю.
35.Генеральний бюджет, його місце в системі планування господарської
діяльності. Складові частини генерального бюджету, цілі та методика його
розробки.
36.Техніка калькулювання собівартості закінчених і зданих замовлень.
37.Сутність позамовного методу обліку, сфера його застосування.
38.Поняття ставки розподілу накладних витрат, її значення і порядок
розрахунку.
39.Розробка системи внутрішньої (управлінської) звітності та контролю, їх
форм і змісту.

40.Сутність систем калькулювання собівартості з повним розподілом витрат і
по змінним витратам, їх переваги і недоліки.
41.Система «Директ-костинг» як основа для прийняття управлінських рішень.
42.Точка беззбитковості (рівноваги), цілі та методика її визначення. Побудова
графіків беззбитковості підприємства.
43.Порядок облікових записів на рахунках в умовах калькулювання
собівартості з повним розподіл витрат і по змінним витратам.
44.АВС - метод обліку витрат і калькулювання
45.Нормативна база обліку витрат на виробництво
46.Сучасні системи обліку і калькулювання неповної обмеженою собівартості
47.Особливості системи «директ-костинг» та практика її застосування на
російських підприємствах
48.Калькулювання собівартості з повним віднесенням витрат
49.Бюджетування як засіб координації діяльності всіх структурних підрозділів
організації
50. Структура генерального бюджету організації, порядок і особливості його
розробки
51. Організація контролю витрат і аналізу діяльності організації за даними
бухгалтерського управлінського обліку
52. Ухвалення короткострокових рішень за даними бухгалтерського
управлінського обліку
53. Аналіз взаємозв'язку обсягу виробництва, собівартості і прибутку в
управлінському обліку
54.Проблеми прийняття довгострокових управлінських рішень по
капіталовкладеннях з урахуванням особливостей інвестиційних проектів
55. Організаційні аспекти бухгалтерського управлінського обліку
56. Управлінський облік постачальницько-заготівельної діяльності
57. Управлінський облік виробничої діяльності
58.Управлінський облік фінансово-збутової діяльності
59. Нормування, планування, контроль і аналіз виробничих витрат
60. Управлінський облік в прийнятті рішень підприємницької діяльності
61. Система внутрішньогосподарської звітності за рівнями управління і
сегментам бізнесу
62. Трансферне ціноутворення в системі внутрішньої звітності.
6.6.

Шкала відповідності оцінок
Оцінка
Зараховано А
Зараховано В
Зараховано С
Зараховано D
Зараховано Е
Незараховано FX
Незараховано F

Кількість балів
100-90
82-89
75-81
69-74
60-68
36-59
0-35

Теми
лекцій

Теми семінарських
та практичних
занять

Самостійна
робота

Види поточного
контролю

Сума за семестр

Підсумковий
контроль
5 балів
5 балів

Модульна контрольна
робота 1
(25 балів)
5 балів

Модульна контрольна робота 2
(25 балів)
5 балів
5 балів

Іспит (40 балів)

Модульна контрольна робота 3
(25 балів)

Прийняття стратегічних Прийняття стратегічних
управлінських рішень
управлінських рішень

76 балів (18%)

5 балів
5 балів
5 балів
5 балів

Модульна контрольна робота 4
(25 балів)

425:60=7,083, коефіцієнт переведення у 60-бальну шкалу 7,083

Аналіз і прийняття
довгострокових та
короткострокових
рішень

Планування,
бюджетування і
контроль витрат

Планування,
бюджетування і контроль
витрат

Змістовий модуль ІV
. УПРАВЛІНСЬКІЙ ОБЛІК І
БЮДЖЕТУВАННЯ

Аналіз і прийняття
довгострокових та
короткострокових рішень

Сегментарна звітність
організації

Сегментарна звітність
організації

5 балів

Трансферне
ціноутворення

Змістовий модуль ІІІ
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК
ТРУДОВИХ І
МАТЕРІАЛЬНИХ
РЕСУРСІВ
71 балів (17%)

Трансферне
ціноутворення

147 балів (34%)

Управлінський облік
Управлінський облік
процесів забезпечення
процесів забезпечення
матеріальними
матеріальними ресурсами
ресурсами

Змістовий модуль ІІ
ОСНОВНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

Управлінський облік
процесів забезпечення
трудовими ресурсами

Управлінський облік
процесів забезпечення
трудовими ресурсами

5 балів

Сутність, види, методи і Сутність, види, методи і
умови калькулювання
умови калькулювання
собівартості продукції собівартості продукції

. Облік і розподіл витрат . Облік і розподіл витрат
за місцями виникнення за місцями виникнення
та центрами
та центрами
відповідальності.
відповідальності.
Облік витрат на
Облік витрат на
виробництво
виробництво
По видах і за
По видах і за
призначенням.
призначенням.

Змістовий модуль І
ОСНОВИ
МЕТОДОЛОГІЇ
УПРАВЛІНСЬКОГО
ОБЛІКУ
60 балів (14%)

Основні системи (моделі)
управлінського обліку.

Основні системи
(моделі)
управлінського обліку.

5 балів

Концепція, термінологія і Концепція, термінологія
кла-сифікація витрат
і кла-сифікація витрат
виробничої діяльності. виробничої діяльності.

Кількість балів за
модуль

Сутність і призначення
управлінського обліку.

Тиждень
Модулі
Назва
модуля

Сутність і призначення
управлінського обліку.

7. Навчально-методична карта дисципліни
Разом: 180 год., лекції – 36 год., семінари – 22 год., практичні – 12 год., самостійна робота – 70 год., модульний контроль – 10
год.
Змістовий модуль V
АНАЛІЗ І ПРИЙНЯТТЯ
СТРАТЕГІЧНИХ
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
71 балів (17%)

5 балів

Модульна контрольна робота 5
(25 балів)
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