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1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної
спеціальності: опанування системи знань з організації та методики

управлінського обліку, його удосконалення з урахуванням прогресивного
зарубіжного досвіду як основи прийняття ефективних управлінських рішень.

2. Заплановані результати навчання (перелік знань та умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни):
знати:

 предмет, об’єкти, методи та задачі управлінського обліку;
 поняття, класифікацію та поведінку витрат, методи визначення функції
витрат;
 методи калькулювання собівартості продукції;
 порядок розрахунку та аналіз точки беззбитковості;
 порядок розрахунку запасу міцності;
 види та функції центрів відповідальності;
 види та склад бюджетів;
 особливості прийняття рішень в умовах обмежених ресурсів, наявності
альтернативних рішень;
 методи управління запасами підприємства;
 методи ціноутворення;

вміти:

 застосовувати різні методи калькулювання собівартості продукції;
 визначати функцію витрат різними методами;
 проводити аналіз взаємозв’язку «витрати – обсяг – прибуток»;
 приймати рішення в умовах обмежень;
 застосовувати методи ціноутворення;
 розраховувати оптимальний розмір замовлення;
 проводити АВС і ХУZ аналіз;
 приймати рішення «Виробляти чи купувати» та про спеціальне замовлення;
 складати різні види бюджетів.

3. Методи контролю: опитування та поточне тестування; розв’язання

ситуаційних завдань та індивідуальних завдань; проміжне тестування за змістовими
модулями; екзамен.

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти:
Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

у розрізі тем
Т2
Т3

у розрізі тем
Т5
Т6

Т1

5
5
Разом за модулем
1
в т.ч. за видами робіт:
• усне опитування
• експрес-контроль
(вирішення
ситуаційних
завдань; тестових
завдань)
• індивідуальне
завдання
(лабораторна
робота)
• модульна
контрольна робота

к.р.
5
15

5

5

5

Т4

Змістовий модуль 3

к.р.

5
5
5
Разом за модулем
15
2
в т.ч. за видами робіт:
5
• усне опитування
• експрес-контроль
(вирішення
5
ситуаційних
завдань; тестових
завдань)
• індивідуальне
завдання
(лабораторна робота)
модульна
контрольна робота

Екзамен Сума

5

у розрізі тем
Т7 Т8 Т9 Т1
0
10
5
Разом за модулем 3
в т.ч. за видами робіт:
• усне опитування
• експрес-контроль
(вирішення
ситуаційних завдань;
тестових завдань)

к.р.
5
20

5
5

• індивідуальне
завдання
(лабораторна робота)

5

модульна контрольна
робота

5
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