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Опис навчальної дисципліни
Purpose: providing knowledge and skills of organization and methods of
management accounting and costing of products, its improvement and application
in the practical work of business entities.
2 кредити ЄКТС/60 годин (лекції 12 год., практичні заняття 12 год.,
самостійна робота 36 год.)
Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом
Поточний контроль: виконання навчальних завдань; виконання завдань
самостійної роботи; тестування; поточна модульна робота
Підсумковий контроль: екзамен (іспит)
Наявність базових знань з менеджменту і фінансового обліку
Англійська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна,
програмні результати навчання
Компетентності, якими повинен
Програмні результати навчання
оволодіти здобувач
 Формувати й аналізувати фінансову,  Здатність вчитися і оволодівати сучасними
управлінську, податкову і статистичну
знаннями(ЗК01)
звітність
підприємств
та
правильно  Здатність до абстрактного мислення, аналізу та
інтерпретувати отриману інформацію для
синтезу(ЗК02)
прийняття управлінських рішень (ПР04)
 Здатність працювати в команді (ЗК03)

Розуміти
організаційно-економічний  Здатність працювати автономно (ЗК04)

механізм управління підприємством та
оцінювати ефективність прийняття рішень з
використанням
обліково-аналітичної
інформації (ПР08)
 Вміти працювати як самостійно, так і в
команді, проявляти лідерські якості та
відповідальність у роботі, дотримуватися
етичних принципів, поважати індивідуальне
та культурне різноманіття (ПР17)
 Аналізувати розвиток систем, моделей і
методів
бухгалтерського
обліку
на
національному та міжнародному рівнях з
метою
обґрунтування
доцільності
їх
запровадження на підприємстві. (ПР18)

Назва теми

 Здатність діяти на основі етичних міркувань
(мотивів) (ЗК06)
 Здатність бути критичним та самокритичним
(ЗК07)
 Знання та розуміння предметної області та
розуміння професійної діяльності (ЗК08)
 Здатність спілкуватися іноземною мовою (ЗК10)
 Навички використання сучасних інформаційних
систем і комунікаційних технологій (ЗК11).
 Здатність проведення досліджень на відповідному
рівні. (ЗК13).
 Використовувати математичний інструментарій
для дослідження соціально-економічних процесів,
розв’язання прикладних завдань в сфері обліку,
аналізу, контролю, аудиту, оподаткування(СК02)
 Здатність до відображення інформації про
господарські операції суб’єктів господарювання в
фінансовому та управлінському обліку, їх
систематизації, узагальнення у звітності та
інтерпретації для задоволення інформаційних
потреб осіб, що приймають рішення (СК03)
 Застосовувати знання права та податкового
законодавства в практичній діяльності суб’єктів
господарювання (СК04)
 Проводити аналіз господарської діяльності
підприємства та фінансовий аналіз з метою
прийняття управлінських рішень (СК05)
 Здійснювати облікові процедури із застосуванням
спеціалізованих
інформаційних
систем
і
комп’ютерних технологій(СК06)
 Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення
управлінських цілей суб’єкта господарювання,
недотримання ним законодавства та регулювання
діяльності, недостовірності звітності, збереження
й використання його ресурсів (СК08)
 Здатність застосовувати етичні принципи під час
виконання професійних обов’язків (СК10)

Тематичний план навчальної дисципліни
Завдання самостійної роботи
Види робіт
у розрізі тем

Module1.Theoretical and Methodological Foundations of Management Accounting
Тема 1. The purpose
and
content
of
management
accounting

Відвідування
занять;
захист
домашнього завдання; обговорення
матеріалу
занять;
виконання
навчальних
завдань;
завдання
самостійної роботи; тестування
Тема 2. Classification Відвідування
занять;
захист
and behavior of costs.
домашнього завдання; обговорення
матеріалу
занять;
виконання
навчальних
завдань;
завдання

Скласти термінологічний словник

Підготувати
реферат
на
тему
«Особливості складу витрат за видами
діяльності: у торгівлі, освітній,
банківській
діяльності,
у

Назва теми

Тема 3. Full cost
accounting
and
calculation system.

Тема 4. System of
accounting and
calculation of variable
costs.
Тема 5. Analysis of the
relationship
between
costs,
volume
and
profit.
Тема 6. System of
accounting and
calculation of standard
costs.
Тема 7. Analysis of the
relevance
of
information
for
management decisions.

Тема 8. Budgeting and
control.

Тема 9. Accounting and
control of responsibility
centers.

Завдання самостійної роботи
у розрізі тем
самостійної
роботи;
тестування; агроформуваннях, автотранспортних,
поточна модульна робота
будівельних підприємствах»
Module 2. Methods of cost accounting and costing
Відвідування
занять;
захист Підготувати
доповіді
на
теми:
домашнього завдання; обговорення «Розподіл
непрямих
витрат
на
матеріалу
занять;
виконання виробництво спільних продуктів»;
навчальних
завдань;
завдання «Розподіл виробничих накладних
самостійної роботи; тестування
витрат з використанням різних баз
розподілу».
Відвідування
занять;
захист Підготувати
реферат
на
тему
домашнього завдання; обговорення «Багатоступеневий
розрахунок
матеріалу
занять;
виконання маржинального доходу в умовах
навчальних
завдань;
завдання багато продуктового виробництва».
самостійної роботи; тестування
Відвідування
занять;
захист Побудувати
графіки
точки
домашнього завдання; обговорення беззбитковості,
взаємозв’язку
матеріалу
занять;
виконання «прибуток-обсяг»,
маржинального
навчальних
завдань;
завдання доходу
на
основі
самостійно
самостійної роботи; тестування
підібраного цифрового матеріалу.
Відвідування
занять;
захист Підготувати реферат на тему «Облік
домашнього завдання; обговорення відхилень від стандартних витрат у
матеріалу
занять;
виконання різних системах калькулювання».
навчальних
завдань;
завдання
самостійної роботи; тестування
Відвідування
занять;
захист Підготувати повідомлення на теми:
домашнього завдання; обговорення 1.
Визначення
оптимального
матеріалу
занять;
виконання економічного розміру замовлення
навчальних
завдань;
завдання (оптимальної партії) табличним та
самостійної роботи; тестування
графічним методом.
2. Сутність стратегії максимізаціі
максимальних результатів.
3. Сутність стратегії максимізації
мінімальних результатів.
4. Сутність стратегії мінімізації
максимального жалю.
5. Вирішення моделі лінійного
програмування.
Відвідування
занять;
захист Підготувати
реферат
на
тему
домашнього завдання; обговорення «Методика підготовки фінансових
матеріалу
занять;
виконання бюджетів».
навчальних
завдань;
завдання
самостійної роботи; тестування
Відвідування
занять;
захист Сформувати таблицю порівняння
домашнього завдання; обговорення методів
калькулювання
та
матеріалу
занять;
виконання обґрунтувати
доречність
їх
навчальних
завдань;
завдання використання в залежності від галузі
самостійної роботи; тестування;
господарювання та цілей управління.
поточна модульна робота
Підготувати
реферати
«Оцінка
діяльності центрів відповідальності»,
«Подвійна трансфертна ціна».
Види робіт
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни










Пакет програмних продуктів Microsoft Office;
Бухгалтерський сервіс Oblik SAAS.
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання
Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів
без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості
балів за вид діяльності). Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за
наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт
та тестування заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої
дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в
процесі заняття.
Політика щодо відвідування:
відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба,
працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за
погодженням із провідним викладачем.
Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya
Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання та
підсумкове тестування
Максимальна
Види робіт
кількість
балів
Модуль 1 (теми 1-2): виконання навчальних завдань (2 балів); завдання самостійної
10
роботи (2 балів); тестування (3 бали); поточна модульна робота (3 бали)
Модуль 2 (теми 3-9): виконання навчальних завдань (15 балів); завдання
50
самостійної роботи (15 балів); тестування (10 балів); поточна модульна робота (10

балів)
Іспит (40 балів)
Разом

40
100

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення
навчальної дисципліни
Сума балів за всі види
Оцінка за
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності шкалою ЄКТС
90-100
А
Відмінно
82-89
В
Дуже добре
74-81
С
Добре
64-73
D
Задовільно
60-63
Е
Задовільно достатньо
35-59
FX
Незадовільно з можливістю повторного складання
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
0-34
F
навчальної дисципліни

