
№ 

заняття 

Назва розділу, модулю, теми, програми.  

Тема уроку та її короткий зміст 

Кіль- 

кість 

годин 

 

 

  Тема № 1 2 

 Теоретичні основи управлінського обліку  

1 Сутність управлінського обліку і його місце в системі управління. 2 

 Мета управлінського обліку. Предмет метод і завдання управлінь-  

 ського обліку.   

2 Порівняльна характеристика фінансового і управлінського обліку.  

  Рахунки управлінського обліку та їх характеристика. Необхідність та  2 

 принципи організації управлінського обліку на підприємстві.  

   

  Тема № 2  

 Класифікація і поведінка витрат 4 

3 Економічний зміст, класифікація та склад витрат  виробництва.  

 Класифікація витрат за елементами та її взаємозв’язок  із класифіка- 2 

 цією витрат за статтями калькуляції.   

 4 Розмежування витрат на ті , що включаються в собівартість, та які 2 

 Не включаються у собівартість продукції.  

 Поведінка витрат.  

   

  Тема № 3   

 Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції. 4 

5 Об’єкти обліку витрат та об’єкти калькулювання. Методи обліку вит- 2 

 ат. Склад собівартості і її види. Включення прямих та непрямих вит-  

 рат до собівартості.  

 6  Роль калькулювання  в управлінні виробництвом. Види калькуляції  2 

 та елементи  системи калькулювання. Калькуляційні одиниці (нату-  

 ральні, умовні, натурально-умовні). Періодичність і послідовність   

 Калькулювання собівартості продукції в сільськогосподарських    

 підприємствах.  

   

  Тема № 4  

 Облік витрат  допоміжних виробництв. 6 

7 Суть, значення і види допоміжних виробництв.  2 

 Облік витрат і визначення собівартості робіт ремонтної майстерні.  

 Облік витрат і визначення собівартості робіт вантажним автотранс-  

 портом.  

8 Облік витрат і визначення собівартості енерго-, тепло-, водо-, газо- 2 

  постачання.   

  Облік витрат і визначення собівартості робіт МТП   



9  Аналітичний і синтетичний облік витрат і виконаних робіт допоміж-  2 

 ними виробництвами. Визначення собівартості робіт та послуг  

 допоміжних виробництв.  

   

  Тема № 5  

 Облік витрат  на організацію і управління виробництвом 6 

10 Економічний зміст витрат на організацію виробництва і управління 2 

 Облік тарозподіл загальновиробничих витрат.  

11 Облік адміністративних витрат. 2 

 Облік витрат майбутніх періодів.  

12 Відображення в документах аналітичного і синтетичного обліку вит- 2 

 рат  на організацію і управління виробництвом. Розподіл загально-  

 виробничих витрат рослинництва і тваринництва.  

   

  Тема № 6  

 Облік витрат і калькулювання собівартості продукції  6 

 рослинництва.  

13 Методи та об’єкти обліку витрат у рослинництві. 2 

 Номенклатура статей витрат у рослинництві.  

 Порядок визначення собівартості продукції рослинництва.  

14 Документальне оформлення обліку витрат і виходу продукції в  2 

 галузі  рослинництва.  

 Визначення та порядок списання витрат по посівах, які загинули.  

15 Складання кореспонденції з обліку витрат та виходу продукції галузі 2 

 Рослинництва, відображення в документах аналітичного і синтетич-  

 ного обліку витрат та вихід продукції галузі. Визначення собівартості  

 продукції галузі рослинництва.  

   

 Тема № 7  

 Облік витрат і калькулювання собівартості  продукції  6 

 тваринництва.  

16 Методи і об’єкти обліку витрат у тваринництві. 2 

 Порядок визначення собівартості продукції тваринництва.  

\ Оцінка побічної продукції тваринництва.  

17 Документальне оформлення обліку витрат і виходу продукції в 2 

 галузі тваринництва.  

18 Складання кореспонденції з обліку витат та виходу продукції галузі 2 

 тваринництва, відображення в документах аналітичного і синтети-  

 ного  обліку витат та виходу  продукції. Визначення собівартості   

 продукції тваринництва.  

  Тема № 8  

  Облік витрат і калькулювання собівартості продукції 6 

 промислових виробництв.  



19 Види підсобних промислових виробництв  у с.-г. підприємствах та 2 

 Їх класифікація. Побудова обліку витрат та виходу продукції  

  в промислових виробництвах. Номенклатура статей витрат у промис-  

 лових  виробництвах  

20 Визначення собівартості продукції млинів і крупорушок. 2 

 Калькуляція собівартості продукції комбікормових заводів.  

 Особливості калькулювання собівартості продукції переробки при  

   використанні  давальницької сировини.  

 Калькулювання собівартості продукції забою худоби і птиці.  

 Облік витрат, калькулювання собівартості продукції цегельних  

 заводів.  

 Калькуляція собівартості продукції лісопильного виробництва.  

  Калькуляція собівартості продукції видобування каменю , піску.  

 21 складання кореспонденції з обліку витрат і виходу продукції 2 

  промислових виробництв, відображення в документах аналітичного і   

  синтетичного обліку витрат та виходу продукції. Розрахунок фактич-  

 ної собівартості продукції промислових виробництв.  

   

  Тема № 9  

   Облік витрат в обслуговуючих виробництвах і господарствах. 4 

22 Методичні основи та завдання обліку в обслуговуючих виробництвах 2 

 і господарствах.  

23 Види обслуговуючих виробництв і господарств. Первинний облік 2 

   витрат , виходу продукції, послуг обслуговуючих господарств і   

  виробництв.  

   

  Тема № 10  

 Облік позабалансових рахунків 4 

24 Характеристика та призначення рахунків позабалансового обліку. 2 

 Методика відображення інформації на позабалансових рахунках.  

25 Ведення аналітичного і синтетичного обліку на позабалансових 2 

 рахунках. Кореспонденція рахунків з обліку позабалансових активів і    

 зобов’язань.  

  Тема № 11  

 Організація обліку в селянських (фермерських) господарствах 4 

26 Сутність форм обліку у фермерському господарстві. Організація  2 

 обліку витрат і доходів фермерського господарства.  Організація   

 аналітичного обліку.   

27 Законодавча база розвитку фермерства. Принципи формування  2 

 фермерства як виду підприємницької діяльності.  

 Фінансова звітність фермерських господарств.  

  

 

 



 Тема №12  

 Бюджетування , облік і контроль за центрами відповідальності. 6 

28 Суть бюджетування  та визначення основних термінів. 2 

 Бюджетне планування , контроль і аналіз виконання бюджетів.  

 Переваги і недоліки бюджетування.  

29 Сутність центрів витрат та відповідальності. Концепція центрів та 2 

 обліку відповідальності. Оцінка діяльності центрів витрат та доходу.  

 Оцінка  діяльності центрів прибутку. Оцінка діяльності центрів   

 інвестицій. Трансферне ціноутворення.  

30 визначення типів бюджету. Складання бюджетів: реалізації; коштів; 2 

 виробництва продукції; прямих затрат праці; потреби в основній   

 сировині та вартості на виробництво; придбання сировини; вартості  

 готової продукції та сировини на початок і кінець звітного періоду.  

 Аналіз стану бюджетного контролю.  

   

   
 

 

 


