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ECONOMICS: time realities

РЕЦЕНЗІЯ
на практикум «Управлінський облік» підготовлений до друку
к.е.н, професором Партин Г.О., к.е.н., професором Загороднім А.Г.,
к.е.н., доцентом Ясінською А.І., к.е.н., доцентом Воскресенською Т.І.,
асистентом Дзьобою Н.Б.
Підготовлений колективом викладачів кафедри обліку та аналізу
Національного університету «Львівська політехніка» практикум з дисципліни
«Управлінський облік» призначений як для допомоги студентам у засвоєнні
лекційного матеріалу, так і для набуття практичних навичок з управлінського
обліку.
У практикумі, який орієнтований на студентів та облікових працівників
наведені тестові та практичні завдання, що дають можливість набути необхідних
знань та вмінь з проведення управлінського обліку.
Практикум «Управлінський облік» розроблений за такими: суть, мета і
завдання управлінського обліку, основи організації управлінського обліку на
підприємстві, класифікація витрат в управлінському обліку та методи їх
поведінки, витрати виробництва та витрати операційної діяльності, методи
обліку та калькулювання витрат, облік і калькулювання повних та змінних
витрат, облік і калькулювання за нормативними витратами, аналіз взаємозв’язку
витрат, обсягів діяльності і прибутку, аналіз релевантної інформації у процесі
прийняття управлінських рішень, планування, бюджетування і контроль витрат,
організація обліку за центрами відповідальності та трансфертне ціноутворення,
формування управлінської звітності підприємства, сутність та особливості
проведення стратегічного управлінського обліку.
В кожній із тем практикуму містяться: теоретичні відомості, які дають стислу
характеристику теми, тестові завдання, практичні завдання та задачі, які
розкривають прикладні аспекти управлінського обліку, приклади розв’язування
практичних завдань, перелік термінів необхідних для засвоєння теми, контрольні
запитання.
Структура практикуму чітка та узгоджена з освітньо-професійною програмою.
Все вищесказане дає змогу стверджувати про актуальність рецензованого
практикуму з дисципліни «Управлінський облік» та засвідчує його відповідність
вимогам, які ставляться до подібного виду робіт. Практикум з дисципліни
«Управлінський облік» підготовлений колективом авторів (Партин Г.О.,
Загороднім А.Г., Ясінською А.І., Воскресенською Т.І. Дзьобою Н.Б.)
рекомендується до друку та використання у навчальному процесі студентами
спеціальності 071 «Облік і оподаткування».
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