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Загальна інформація 

Викладачі Цаль-Цалко Юзеф Сигізмундович (д.е.н., професор),  
Цегельник Ніна Іванівна (к.е.н., ст. викладач),  

Ярмолюк Олена Феліксівна (к.е.н., доцент) 

Профайл 
викладачів 

Цаль-Цалко Ю.С. (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-
about-booa/sklad-booa/tsal-tsalko-yuzef-sigizmundovich)  

Цегельник Н.І. (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-

about-booa/sklad-booa/tsegelnik-nina-ivanivna)  

Ярмолюк О.Ф. (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-
about-booa/sklad-booa/yarmolyuk-olena-feliksivna) 

Викладачі в 

соціальних 
мережах 

Фейсбук 

Цаль-Цалко Ю.С. 
(https://www.facebook.com/profile.php?id=100009619748926) 

Цегельник Н.І. (https://www.facebook.com/nina.norinchak) 

Ярмолюк О.Ф. (https://www.facebook.com/radushinskayal) 
Інстаграм 

Цаль-Цалко Ю.С. (tsalkoy@) 

Цегельник Н.І. (nina.norinchak@) 

Ярмолюк О.Ф. (radusinskayal@) 

E-mail Цаль-Цалко Ю.С. (tsal-tsalko1952@ukr.net) 

Цегельник Н.І. (n.i.norinchak@mail.ru) 

Ярмолюк О.Ф. (radusinskayal@gmail.com) 

Контактні 

телефони, 

Viber 

Цаль-Цалко Ю.С. (0674106685) 

Цегельник Н.І. (0987002405) 

Ярмолюк О.Ф. (0677367892) 

Сторінка курсу 

в Інтернет 

https://cutt.ly/3jfNfq6 

Консультації Очні 

Цаль-Цалко Ю.С. – кожна середа з 13.00 до 14.00, ауд. 92 
Цегельник Н.І. – кожний вівторок з 11.00 до 12.00, ауд. 91 

Ярмолюк О.Ф. – друга і четверта п’ятниця кожного місяця з 12.00 

до 13.00, ауд. 104 
Онлайн у Viber 

Цаль-Цалко Ю.С. – кожний день з 14:00 до 18:00 

Цегельник Н.І. – кожний день з 18:00 до 20:00 
Ярмолюк О.Ф. – понеділок та четвер з 17:00 до 21:00 

 

1. Анотація 

Якісні зміни у системі управління діяльністю суб’єктів господарювання 
зумовлюють потребу у нових підходах презентування інформації з метою 

задоволення потреб внутрішніх користувачів. Саме управлінський облік як частина 

інформаційної системи забезпечує необхідну інформацію для оцінки, прогнозування, 

контролю, аналізу альтернативних варіантів управлінських дій з метою підвищення 
ефективності господарювання, примноження майна власника, створення доданої 

вартості. Представники бухгалтерської служби будь-якого підприємства повинні 

знати загальні принципи організації обліку витрат на виробництво та калькулювання 
собівартості продукції, робіт, послуг, особливості організації, методику та техніку 

калькулювання собівартості окремих видів продукції, робіт та послуг. Беззаперечним 
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є факт необхідності володіння знаннями щодо класифікації витрат за різними 

ознаками, навичками використання отриманих знань для складання управлінської 
звітності за центрами витрат і центрами відповідальності, калькулювання собівартості 

виготовленої продукції, бюджетування, прийняття рішень та контролю за їх 

виконанням. Дисципліна "Управлінський облік" служить інструментом послідовності 

і гармонізації вивчення облікових дисциплін. Вона дозволяє розширити кругозір по 
відношенню до низки облікових дисциплін, наприклад, "Фінансовий облік", "Звітність 

підприємств", "Аудит".  

2. Мета  

Метою вивчення курсу є формування системи знань з організації та методики 
управлінського обліку на підприємствах за КВЕД, його вдосконалення з урахуванням 

передового зарубіжного досвіду.  

Система одержаних знань дозволяє студенту: організовувати процес 
виявлення, вимірювання, збору, аналізу, підготовки, передачі й прийому інформації, 

яка необхідна управлінському апарату для виконання його функцій; визначати зв'язок 

та відмінності фінансового, управлінського та податкового обліку; формувати 
загальні принципи організації обліку витрат на виробництво та калькулювання 

собівартості продукції, робіт, послуг; визначати особливості організації, методику та 

техніку калькулювання собівартості окремих видів продукції, робіт та послуг. 

При цьому фахівець повинен вміти:  

– виявляти, вимірювати, збирати, аналізувати, готувати, передавати і 

приймати інформацію; 

– класифікувати витрати за різними ознаками і використовувати отримані 

знання для складання фінансової звітності, прийняття рішень та контролю за їх 

виконанням; 

– калькулювати собівартість промислової продукції, будівельно-монтажних 

робіт, сільськогосподарської продукції в умовах використання різних методів обліку 

витрат і калькулювання собівартості;  

– складати внутрішньогосподарську (управлінську) звітність за центрами 

витрат і відповідальності.  

 

 

3. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 07 

«Управління та 

адміністрування»  

Цикл  

професійної підготовки 

Спеціальність 071 

«Облік і оподаткування»  Змістових модулів – 5 Рік підготовки 

Загальна кількість годин 

- 120 

 

 

Освітня програма «Облік 

і оподаткування» 

4-й 4-й 

Семестр 

7-й 7-й 

Лекції 



14 год. 6 год. 

Тижневих годин для 

денної форми навчання – 
3, самостійна робота 

студента – 8 

 

 
Рівень вищої освіти: 

бакалавр 

Практичні 

28 год. 14 год. 

Самостійна робота 

78 год. 100 год. 

Форма контролю: екзамен 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної 

та індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 42/78 для заочної 

форми навчання – 20/100. 

 

Для самостійної роботи, поточного навчання та підсумкового контролю 

студенти отримують завдання на http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-
booa/osvitnii-protses 

 

4. Результати навчання  

 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:  

– сутність, особливості і критерії бухгалтерського управлінського обліку, 

загальні принципи його побудови;  

– методи і способи організації обліку стану і використання ресурсів 
підприємства з метою управління господарськими процесами і результатами 

діяльності;  

– економічну суть та основні ознаки класифікації витрат; 

– порядок включення до собівартості продукції прямих матеріальних витрат і 

витрат на оплату праці;  

– основні методи розподілу накладних витрат;  

– основні принципи і методи калькулювання;  

– методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, що 
застосовуються в міжнародній практиці;  

– особливості обліку витрат діяльності на рахунках класу 8 та класу 9;  

– принципи визначення та класифікацію доходів;  

– порядок розрахунку фінансових результатів.  

Підготовлений фахівець повинен вміти:  

– раціонально використовувати методи і прийоми в процесі обліку витрат і 

калькулювання собівартості продукції;  

– визначати об'єкти управлінського обліку; – складати внутрішню звітність; 

– використовувати облікові дані для планування та контролю діяльності 

підприємства, інтерпретувати інформацію залежно від характеру та сутності 

управлінських рішень, що приймаються на її основі;  

– вести облік витрат виробництва і обігу, виконання кошторису витрат;  

– розподіляти загальновиробничі витрати;  

– визначати собівартість замовлення; – визначати маржинальний дохід;  

– визначати втрати від участі в капіталі;  

– розраховувати суми витрат від надзвичайних подій;  

– визначати фінансовий результат;  

– організовувати облік витрат, доходів та прибутків підприємства;  



– виявити резерви економії та шляхи підвищення ефективності витрат на 

виробництво та обігу;  

– створювати інформаційну базу для прийняття управлінських рішень у сфері 

калькулювання, ціноутворення та формування виробничої програми.  

Мати уявлення:  

– для яких цілей і яким чином використовується управлінська інформація, 

підготовленої бухгалтерським управлінським обліком;  

– про відмінності і взаємозв’язок двох видів обліку фінансового та 
управлінського в процесі підготовки інформації для користувачів; 

– про основні концепції внутрішньої звітності та її взаємозв’язку з 

бухгалтерською (фінансовою) звітністю.  

 

Вивчення дисципліни надасть можливість студентам оволодіти наступними 
компетентностями та забезпечити нормативний зміст підготовки здобувачів вищої 

освіти, сформульований у термінах результатів навчання відповідно до Стандарту 

вищої освіти України: перший  (бакалаврський) рівень, галузь знань 07 ‒ Управління 

та адміністрування, спеціальності 071 ‒ Облік і оподаткування. 

Формування компетентностей та результатів навчання фахівців спеціальності  

071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і оподаткування»  

 за навчальною дисципліною «Управлінський облік»  

відповідно до Стандарту 

Загальні 

компетентності 
(ЗК) 

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК03. Здатність працювати в команді.  

ЗК08. Знання та розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності.  

ЗК09. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово.  

Спеціальні 
(фахові) 

компетентності 

спеціальності 

(СК) 

СК03. 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.  
СК04. Застосовувати знання права, податкового законодавства в 

практичній діяльності суб’єктів господарювання.  

СК05. Проводити аналіз господарської діяльності підприємства та 
фінансовий аналіз з метою прийняття управлінських рішень.  

СК06. Здійснювати облікові, аудиторські процедури із застосуванням 

спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій.  

СК07. Застосовувати методики проведення аудиту й послуг з надання 
впевненості.  

СК08. Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення 

управлінських цілей суб’єкта господарювання, недотримання ним 
законодавства та регулювання діяльності, недостовірності звітності, 

збереження й використання його ресурсів.  

СК09. Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності 
підприємства та дотримання ним законодавства з бухгалтерського 

обліку, оподаткування. 

СК12. Здатність формувати інформацію про об’єкти оподаткування та 



здійснювати розрахунки податкових платежів з метою відображення їх 

 в обліку і податковій звітності 

Програмні 

результати 

навчання 

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-
наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та 

явищами на різних рівнях економічних систем.  

ПР02. Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, 
податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні 

користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в 

сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності 

підприємств.   
ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності.  

ПР04. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і 
статистичну звітність підприємств та правильно інтерпретувати  

отриману інформацію для прийняття управлінських рішень.  

ПР05. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, 
контролю, аудиту та оподаткування господарської діяльності 

підприємств.  

ПР06. Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних 
форм власності, організаційно-правових форм господарювання та 

видів економічної діяльності.  

ПР08. Розуміти організаційно-економічний механізм управління 
підприємством та оцінювати ефективність прийняття рішень з 

використанням обліково-аналітичної інформації.  

ПР09. Ідентифікувати та оцінювати ризики господарської діяльності 
підприємств.  

ПР10. Розуміти теоретичні засади аудиту та вміти застосовувати  його 

методи і процедури.  

ПР11. Визначати напрями підвищення ефективності формування 
фінансових ресурсів, їх розподілу та контролю використання на рівні 

підприємств різних організаційно-правових форм власності.  

ПР12. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і 
комп’ютерні технології для обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування.  

ПР14. Вміти застосовувати економіко-математичні методи в обраній 
професії.  

ПР18. Аналізувати розвиток систем, моделей і методів 

бухгалтерського обліку на національному та міжнародному рівнях з 

метою обґрунтування доцільності їх запровадження на підприємстві.  
ПР21. Розуміти вимоги до  діяльності за спеціальністю, зумовлені 

необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової держави.  
ПР23. Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на 

основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, 

використовувати різні види та форми рухової активності для ведення 
здорового способу життя. 

 

 



5. Політика курсу 

Політика здобуття знань з навчальної дисципліни визначається загальними 
положеннями підготовленими на кафедрі бухгалтерського обліку, оподаткування та 

аудиту при навчанні фахівців спеціальності «Облік і оподаткування». 

 

 

6. Робоча програма 

6.1. Зміст дисципліни  

Модуль І. Теоретичні основи організації управлінського обліку на підприємстві 

Тема 1. Мета, зміст і організація управлінського обліку 
Сутність та функціональна роль управлінського обліку в діяльності 

підприємства. Об'єкти, суб’єкти і користувачі інформаційних ресурсів  управлінського 

обліку. Організація управлінського обліку на підприємстві.  

Тема 2. Склад витрат підприємства 
Економічний зміст витрат підприємства. Об’єкти обліку витрат підприємства. 

Економічний механізм формування витрат в обліковому процесі підприємства. 

Тема 3. Класифікація і поведінка витрат 
Класифікація витрат підприємства. Групування витрат за економічними 

елементами. Формування витрат за статтями калькуляції. Поведінка витрат в процесі 

господарської діяльності (по об’єктах).  
Тема 4. Формування і використання доходів підприємства 

Джерела отримання доходів на підприємстві. Економічний механізм 

формування доходів підприємства. Використання доходів підприємства. 

Модуль ІІ. Система обліку витрат і калькулювання собівартості об’єктів 
діяльності підприємства 

Тема 5. Методи обліку витрат і калькулювання продукції 

Методи обліку витрат. Калькулювання об’єктів підприємницької діяльності. 
Особливості формування витрат і калькулювання об’єктів діяльності допоміжних 

виробництв  

Тема 6. Облік і калькулювання за змінними витратами 
Склад і економічний механізм формування змінних витрат. Організація обліку 

елементів змінних витрат. Калькулювання об’єктів діяльності підприємства за 

змінними витратами. 

Тема 7. Облік і калькулювання за повними витратами 
Склад і економічний механізм формування повних витрат. Організація обліку 

елементів повних витрат. Калькулювання об’єктів діяльності підприємства за 

повними витратами. 
Тема 8. Облік і калькулювання за нормативними витратами 

Поняття та економічний механізм розрахунку нормативних витрат. Організація 

обліку за нормативними витратами. Калькулювання об’єктів діяльності підприємства 
за нормативними витратами 

Модуль ІІІ. Забезпечення та контроль беззбиткової діяльності підприємства 

Тема 9. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку 

Характеристика взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку. Оцінка 
рівня беззбитковості підприємства. Механізм моделювання витрат, чистого доходу і 

прибутку підприємства 

Тема 10. Аналіз релевантності інформації для прийняття управлінських 
рішень 

Оцінка корисності інформації для прийняття управлінських рішень. 



Характеристика релевантного підходу в управлінських рішеннях. Використання 

релевантного підходу в господарських ситуаціях 
Тема 11. Бюджетування і контроль 

Бюджетування і контроль як інструмент управління. Механізм бюджетування 

діяльності підприємства. Побудова системи внутрішньогосподарського контролю для 

прийняття ефективних управлінських рішень 
Модуль ІV. Формування інформаційних ресурсів та внутрішній аудит для 

прийняття управлінських рішень за центрами відповідальності та в системі рахунків 

бухгалтерського обліку 
Тема 12. Облік, контроль та внутрішній аудит за центрами відповідальності 

Поняття та класифікація центрів відповідальності. Організація обліку за 

центрами відповідальності. Організація контролю та внутрішнього аудиту за центрами 
відповідальності 

Тема 13. Взаємозв’язок управлінського і фінансового обліку при формуванні 

системи інформаційних ресурсів підприємства 

Інформаційні ресурси підприємства. Формування інформаційних ресурсів в 
управлінському обліку. Формування інформаційних ресурсів в фінансовому обліку. 

Можливі взаємозв’язки управлінського і фінансового обліку при формуванні системи 

інформаційних ресурсів підприємства 
Тема 14. Взаємозв’язок управлінського і фінансового обліку в системі 

бухгалтерських рахунків 

Інформаційні ресурси рахунків  бухгалтерського обліку. Формування облікової 
політики побудови робочого Плану рахунків. Об’єкти управлінських рішень в системі 

рахунків бухгалтерського обліку. Система інформаційних ресурсів за видами рахунків 

бухгалтерського обліку (синтетичні, аналітичні субрахунки)  

Тема 15. Взаємозв’язок управлінського і фінансового обліку в системі 
звітності 

Інформаційні ресурси звітності підприємства. Фінансова звітність 

підприємства. Податкова звітність підприємства. Статистична звітність підприємства. 
Управлінська звітність підприємства. Формування інтегрованої звітності 

підприємства для прийняття управлінських рішень  

Тема 16. Формування витрат та доходів на рахунках бухгалтерського обліку 
Бухгалтерський облік витрат на формування активів підприємства. 

Бухгалтерський облік витрат на створення і реалізацію об’єктів у процесі 

господарської діяльності підприємства. Бухгалтерський облік доходів від реалізації 

об’єктів діяльності підприємства 
Змістовий модуль V. Управлінський облік формування витрат та внутрішній 

аудит за об’єктами оподаткування 

Тема 17. Економічний механізм формування та внутрішній аудит податкових 
платежів 

Об’єкти податкових платежів та механізм їх розрахунку. Норми 

оподаткування. Економічний механізм формування та внутрішній аудит податкових 
платежів 

Тема 18. Управлінський облік формування витрат в процесі оподаткування 

прибутку 

Формування прибутку з метою оподаткування. Розрахунок податкових витрат 
з податку на прибуток. Управлінський облік формування витрат в процесі 

оподаткування прибутку 

Тема 19. Управлінський облік і контроль податкових платежів підприємства 



Система податкових платежів підприємства. Об’єкти податкових платежів та 

система управління податковою політикою. Управлінський облік і контроль 
податкових платежів підприємства. 

 

6.2. Структура навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання  

№ 

п/п 
Теми  

Кількість годин 

всього 

в тому числі 

лекції 
прак- 
тичні 

заняття 

самос- 
тійна 

робота 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль І. Теоретичні основи організації управлінського обліку на 
підприємстві 

1 Мета, зміст і організація управлінського обліку  6 1 1 4 

2 Склад витрат підприємства 7 1 2 4 

3 Класифікація і поведінка витрат 6 2 4 

4 Формування і використання доходів підприємства 7 1 1 5 

Змістовий модуль ІІ. Система обліку витрат і калькулювання собівартості 
об’єктів діяльності підприємства 

5 Методи обліку витрат і калькулювання продукції 7 1 1 5 

6 Облік і калькулювання за змінними витратами 9 1 3 5 

7 Облік і калькулювання за повними витратами 8 3 5 

8 Облік і калькулювання за нормативними 

витратами 

7 1 1 5 

Змістовий модуль ІІІ. Забезпечення та контроль беззбиткової діяльності 
підприємства 

9 Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та 

прибутку 

6 1 1 4 

10 Аналіз релевантності інформації для прийняття 

управлінських рішень 

6 1 1 4 

11 Бюджетування і контроль 6 1 1 4 

Змістовий модуль ІV. Формування інформаційних ресурсів та внутрішній аудит 
для прийняття управлінських рішень за центрами відповідальності та в системі 

рахунків бухгалтерського обліку 

12 Облік, контроль та внутрішній аудит за центрами 
відповідальності 

7 1 1 5 

13 Взаємозв’язок управлінського і фінансового 

обліку при формуванні системи інформаційних 
ресурсів підприємства 

8 1 2 5 

14 Взаємозв’язок управлінського і фінансового 

обліку в системі бухгалтерських рахунків 

7 2 5 

15 Взаємозв’язок управлінського і фінансового 
обліку в системі звітності 

3  3 

16 Формування витрат та доходів на рахунках 

бухгалтерського обліку 

5 1 1 3 

Змістовий модуль V. Управлінський облік формування витрат та внутрішній 

аудит за об’єктами оподаткування 



17 Економічний механізм формування та внутрішній 

аудит податкових платежів 

5 1 1 3 

18 Управлінський облік формування витрат в процесі 

оподаткування прибутку 

6 1 2 3 

19 Управлінський облік і контроль податкових 

платежів підприємства 

4 2 2 

 Всього годин 120 14 28 78 

 

6.3. Структура навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання  

№ 

п/п 
Теми  

Кількість годин 

всього 

в тому числі 

лекції 
прак- 
тичні 

заняття 

самос- 
тійна 

робота 

1 2 3 4 5 6 
Змістовий модуль І. Теоретичні основи організації управлінського обліку на 

підприємстві 

1 Мета, зміст і організація управлінського обліку  8 1 
 

1 6 

2 Склад витрат підприємства 6 1 5 

3 Класифікація і поведінка витрат 6 6 

4 Формування і використання доходів підприємства 8 1 7 

Змістовий модуль ІІ. Система обліку витрат і калькулювання собівартості 
об’єктів діяльності підприємства 

5 Методи обліку витрат і калькулювання продукції 8 1 1 6 

6 Облік і калькулювання за змінними витратами 8 1 1 6 

7 Облік і калькулювання за повними витратами 8 1 7 

8 Облік і калькулювання за нормативними 

витратами 

8 1 7 

Змістовий модуль ІІІ. Забезпечення та контроль беззбиткової діяльності 

підприємства 

9 Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та 

прибутку 

7 1 1 5 

10 Аналіз релевантності інформації для прийняття 

управлінських рішень 

6 6 

11 Бюджетування і контроль 6 6 
Змістовий модуль ІV. Формування інформаційних ресурсів та внутрішній аудит 

для прийняття управлінських рішень за центрами відповідальності та в системі 

рахунків бухгалтерського обліку 

12 Облік, контроль та внутрішній аудит за центрами 

відповідальності 

8 1 1 6 

13 Взаємозв’язок управлінського і фінансового 

обліку при формуванні системи інформаційних 
ресурсів підприємства 

8 1 7 

14 Взаємозв’язок управлінського і фінансового 

обліку в системі бухгалтерських рахунків 

6 6 

15 Взаємозв’язок управлінського і фінансового 

обліку в системі звітності 

3 3 



16 Формування витрат та доходів на рахунках 

бухгалтерського обліку 

3 1 2 

Змістовий модуль V. Управлінський облік формування витрат та внутрішній 

аудит за об’єктами оподаткування 

17 Економічний механізм формування та внутрішній 

аудит податкових платежів 

5 1 1 3 

18 Управлінський облік формування витрат в процесі 

оподаткування прибутку 

4 1 3 

19 Управлінський облік і контроль податкових 
платежів підприємства 

4 1 3 

Всього годин 120 6 14 100 

 

6.4. Зміст лекцій 

Перелік лекцій формується викладачами з врахуванням пропозицій студентів, 

роботодавців та замовників освітніх послуг та наявних підручників, навчальних 
посібників, наукової літератури та практики ведення бізнесу.  

Лекція 1. Мета, зміст і організація управлінського обліку. Склад витрат 

підприємства 
1. Сутність та функціональна роль управлінського обліку в діяльності 

підприємства.  

2. Об'єкти, суб’єкти і користувачі інформаційних ресурсів управлінського 

обліку.  
3. Організація управлінського обліку на підприємстві. 

4. Економічний зміст витрат підприємства.  

5. Об’єкти обліку витрат підприємства.  
6. Економічний механізм формування витрат в обліковому процесі 

підприємства. 

Лекція 2. Класифікація і поведінка витрат. Формування і використання 
доходів підприємства 

1. Класифікація витрат підприємства.  

2. Групування витрат за економічними елементами.  

3. Формування витрат за статтями калькуляції.  
4. Поведінка витрат в процесі господарської діяльності (по об’єктах).  

5. Джерела отримання доходів на підприємстві.  

6. Економічний механізм формування доходів підприємства.  
7. Використання доходів підприємства. 

Лекція 3. Методи обліку витрат і калькулювання продукції. Облік і 

калькулювання за змінними витратами 
1. Методи обліку витрат.  

2. Калькулювання об’єктів підприємницької діяльності.  

3. Особливості формування витрат і калькулювання об’єктів діяльності 

допоміжних виробництв  
4. Склад і економічний механізм формування змінних витрат.  

5. Організація обліку елементів змінних витрат.  

6. Калькулювання об’єктів діяльності підприємства за змінними витратами. 
Лекція 4. Облік і калькулювання за повними витратами. Облік і калькулювання 

за нормативними витратами 

1. Склад і економічний механізм формування повних витрат.  



2. Організація обліку елементів повних витрат.  

3. Калькулювання об’єктів діяльності підприємства за повними витратами. 
4. Поняття та економічний механізм розрахунку нормативних витрат.  

5. Організація обліку за нормативними витратами.  

6. Калькулювання об’єктів діяльності підприємства за нормативними 

витратами 
Лекція 5. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку. Аналіз 

релевантності інформації для прийняття управлінських рішень 

1. Характеристика взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку.  
2. Оцінка рівня беззбитковості підприємства.  

3. Механізм моделювання витрат, чистого доходу і прибутку підприємства 

4. Оцінка корисності інформації для прийняття управлінських рішень.  
5. Характеристика релевантного підходу в управлінських рішеннях.  

6. Використання релевантного підходу в господарських ситуаціях 

Лекція 6. Формування інформаційних ресурсів та внутрішній аудит для 

прийняття управлінських рішень за центрами відповідальності та в системі рахунків 
бухгалтерського обліку 

1. Облік, контроль та внутрішній аудит за центрами відповідальності 

2. Взаємозв’язок управлінського і фінансового обліку при формуванні системи 
інформаційних ресурсів підприємства 

3. Взаємозв’язок управлінського і фінансового обліку в системі бухгалтерських 

рахунків  
4. Взаємозв’язок управлінського і фінансового обліку в системі звітності 

5. Формування витрат та доходів на рахунках бухгалтерського обліку  

Лекція 7. Управлінський облік формування витрат та внутрішній аудит за 

об’єктами оподаткування 
1. Об’єкти податкових платежів та механізм їх розрахунку  

2. Економічний механізм формування та внутрішній аудит податкових 

платежів 
3. Формування прибутку з метою оподаткування.  

4. Управлінський облік формування витрат в процесі оподаткування прибутку 

5. Система податкових платежів підприємства.  
6. Управлінський облік і контроль податкових платежів підприємства 

 

Лекції надають студентам можливість самостійно діагностувати питання 
управлінського обліку на підприємстві, проводити аналіз і обґрунтовувати висновки 

про його ефективність.  

 

6.5. Зміст практичних занять 

Перелік практичних занять формується викладачами з врахуванням пропозицій 

студентів, роботодавців та замовників освітніх послуг та наявних сучасних потреб 
щодо практики ведення бізнесу. 

Заняття 1. Мета, зміст і організація управлінського обліку 

1. Сутність та функціональна роль управлінського обліку в діяльності 
підприємства.  

2. Об'єкти, суб’єкти і користувачі інформаційних ресурсів управлінського 

обліку.  

3. Організація управлінського обліку на підприємстві. 
Заняття 2. Склад витрат підприємства 



1. Економічний зміст витрат підприємства.  

2. Об’єкти обліку витрат підприємства.  
3. Економічний механізм формування витрат в обліковому процесі 

підприємства. 

Заняття 3. Класифікація і поведінка витрат 

1. Класифікація витрат підприємства.  
2. Групування витрат за економічними елементами. Формування витрат за 

статтями калькуляції.  

3. Поведінка витрат в процесі господарської діяльності (по об’єктах).  
Заняття 4. Формування і використання доходів підприємства 

1. Джерела отримання доходів на підприємстві.  

2. Економічний механізм формування доходів підприємства.  
3. Використання доходів підприємства. 

Заняття 5. Методи обліку витрат і калькулювання продукції 

1. Методи обліку витрат.  

2. Калькулювання об’єктів підприємницької діяльності.  
3. Особливості формування витрат і калькулювання об’єктів діяльності 

допоміжних виробництв  

Заняття 6. Облік і калькулювання за змінними витратами 
1. Склад і економічний механізм формування змінних витрат.  

2. Організація обліку елементів змінних витрат.  

3. Калькулювання об’єктів діяльності підприємства за змінними витратами. 
Заняття 7. Облік і калькулювання за повними витратами 

1. Склад і економічний механізм формування повних витрат.  

2. Організація обліку елементів повних витрат.  

3. Калькулювання об’єктів діяльності підприємства за повними витратами. 
Заняття 8. Облік і калькулювання за нормативними витратами 

1. Поняття та економічний механізм розрахунку нормативних витрат.  

2. Організація обліку за нормативними витратами.  
3. Калькулювання об’єктів діяльності підприємства за нормативними 

витратами 

Заняття 9. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку 
1. Характеристика взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку.  

2. Оцінка рівня беззбитковості підприємства.  

3. Механізм моделювання витрат, чистого доходу і прибутку підприємства 

Заняття 10. Аналіз релевантності інформації для прийняття управлінських 
рішень 

1. Оцінка корисності інформації для прийняття управлінських рішень.  

2. Характеристика релевантного підходу в управлінських рішеннях.  
3. Використання релевантного підходу в господарських ситуаціях 

Заняття 11. Бюджетування і контроль 

1. Бюджетування і контроль як інструмент управління.  
2. Механізм бюджетування діяльності підприємства.  

3. Побудова системи внутрішньогосподарського контролю для прийняття 

ефективних управлінських рішень 

Заняття 12. Облік, контроль та внутрішній аудит за центрами 
відповідальності 

1. Поняття та класифікація центрів відповідальності.  

2. Організація обліку за центрами відповідальності.  



3. Організація контролю та внутрішнього аудиту за центрами відповідальності 

Заняття 13. Формування інформаційних ресурсів для прийняття 
управлінських рішень в системі рахунків бухгалтерського обліку 

1. Взаємозв’язок управлінського і фінансового обліку при формуванні системи 

інформаційних ресурсів підприємства 

2. Взаємозв’язок управлінського і фінансового обліку в системі бухгалтерських 
рахунків  

3. Взаємозв’язок управлінського і фінансового обліку в системі звітності 

4. Формування витрат та доходів на рахунках бухгалтерського обліку  
Заняття 14. Управлінський облік формування витрат та внутрішній аудит за 

об’єктами оподаткування 

1. Об’єкти податкових платежів та механізм їх розрахунку  
2. Економічний механізм формування та внутрішній аудит податкових 

платежів  

3. Формування прибутку з метою оподаткування.  

4. Управлінський облік формування витрат в процесі оподаткування прибутку 
5. Система податкових платежів підприємства.  

6. Управлінський облік і контроль податкових платежів підприємства 

 
Практичне заняття – це організаційна форма навчального заняття, спрямована 

на формування вмінь та навичок виконання певних видів економічної роботи, а саме 

розрахунків показників, вибір методів, розробка моделей, обґрунтування висновків 
щодо стану системи фінансово-економічної безпеки підприємства.  

Практичні заняття передбачають попередню підготовку до лекцій, презентацій, 

розрахункових завдань, критичних дискусій і таке інше. 
Основна мета практичного заняття – розширення, поглиблення й деталізація 

теоретичних знань, отриманих студентами на лекціях та в процесі самостійної роботи, 

і спрямування їх на підвищення рівня засвоєнні навчального матеріалу, прищеплення 

вмінь і навичок (компетентностей), розвиток наукового мислення та усного мовлення 
студентів.  

У процесі проведення практичного заняття студенти самостійно або у малих 

групах (при попередньому пояснені викладача) вирішують запропоновані завдання 
різного рівня складності (стереотипні, діагностичні та евристичні). Наприкінці 

заняття викладачем проводиться перевірка роботи, яку виконували студенти, та 

підведення підсумків з виставленням відповідних оцінок.  
 

 

6.6. Завдання для самостійної роботи 
6.6.1. Зміст питань для самостійної роботи при вивчені навчальної дисципліни 

Тема 1. Мета, зміст і організація управлінського обліку 

1. Сутність та функціональна роль управлінського обліку в діяльності 
підприємства.  

2. Об'єкти, суб’єкти і користувачі інформаційних ресурсів управлінського 

обліку.  
3. Організація управлінського обліку на підприємстві. 

Тема 2. Склад витрат підприємства 

1. Економічний зміст витрат підприємства.  

2. Об’єкти обліку витрат підприємства.  
3. Економічний механізм формування витрат в обліковому процесі 



підприємства. 

Тема 3. Класифікація і поведінка витрат 
1. Класифікація витрат підприємства.  

2. Групування витрат за економічними елементами. Формування витрат за 

статтями калькуляції.  

3. Поведінка витрат в процесі господарської діяльності (по об’єктах).  
Тема 4. Формування і використання доходів підприємства 

1. Джерела отримання доходів на підприємстві.  

2. Економічний механізм формування доходів підприємства.  
3. Використання доходів підприємства. 

Тема 5. Методи обліку витрат і калькулювання продукції 

1. Методи обліку витрат.  
2. Калькулювання об’єктів підприємницької діяльності.  

3. Особливості формування витрат і калькулювання об’єктів діяльності 

допоміжних виробництв. 

Тема 6. Облік і калькулювання за змінними витратами 
1. Склад і економічний механізм формування змінних витрат.  

2. Організація обліку елементів змінних витрат.  

3. Калькулювання об’єктів діяльності підприємства за змінними витратами. 
Тема 7. Облік і калькулювання за повними витратами 

1. Склад і економічний механізм формування повних витрат.  

2. Організація обліку елементів повних витрат.  
3. Калькулювання об’єктів діяльності підприємства за повними витратами. 

Тема 8. Облік і калькулювання за нормативними витратами 

1. Поняття та економічний механізм розрахунку нормативних витрат.  

2. Організація обліку за нормативними витратами.  
3. Калькулювання об’єктів діяльності підприємства за нормативними 

витратами. 

Тема 9. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку 
1. Характеристика взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку.  

2. Оцінка рівня беззбитковості підприємства.  

3. Механізм моделювання витрат, чистого доходу і прибутку підприємства. 
Тема 10. Аналіз релевантності інформації для прийняття управлінських 

рішень 

1. Оцінка корисності інформації для прийняття управлінських рішень.  

2. Характеристика релевантного підходу в управлінських рішеннях.  
3. Використання релевантного підходу в господарських ситуаціях.  

Тема 11. Бюджетування і контроль 

1. Бюджетування і контроль як інструмент управління.  
2. Механізм бюджетування діяльності підприємства.  

3. Побудова системи внутрішньогосподарського контролю для прийняття 

ефективних управлінських рішень. 
Тема 12. Облік, контроль та внутрішній аудит за центрами відповідальності 

1. Поняття та класифікація центрів відповідальності.  

2. Організація обліку за центрами відповідальності.  

3. Організація контролю та внутрішнього аудиту за центрами відповідальності. 
Тема 13. Формування інформаційних ресурсів для прийняття управлінських 

рішень в системі рахунків бухгалтерського обліку 

1. Взаємозв’язок управлінського і фінансового обліку при формуванні системи 



інформаційних ресурсів підприємства 

2. Взаємозв’язок управлінського і фінансового обліку в системі бухгалтерських 
рахунків  

3. Взаємозв’язок управлінського і фінансового обліку в системі звітності 

4. Формування витрат та доходів на рахунках бухгалтерського обліку  

Тема 14. Управлінський облік формування витрат та внутрішній аудит за 
об’єктами оподаткування 

1. Об’єкти податкових платежів та механізм їх розрахунку  

2. Економічний механізм формування та внутрішній аудит податкових 
платежів 

3. Формування прибутку з метою оподаткування.  

4. Управлінський облік формування витрат в процесі оподаткування прибутку 
5. Система податкових платежів підприємства.  

6. Управлінський облік і контроль податкових платежів підприємства 

 

Призначення самостійної роботи студентів є поглиблення та розширення 
розуміння змісту теоретичних положень дисципліни, збільшення й урізноманітнення 

числа навиків, вмінь виконання конкретних розрахунків, обґрунтувань, що пов’язано 

з функціями аналітика. Студенти поглиблено вивчають матеріал, викладений у 
лекційному курсі, займаються самопідготовкою до практичних і семінарських занять, 

вивчають нормативні документи з організації комплексної системи економічної 

безпеки установи, організації, підприємства.  
Самостійна робота студентів в межах, визначених тематичним планом 

дисципліни, проводиться у наступних формах:  

- опрацювання основних тем курсу на основі лекційного матеріалу, 

нормативно-правової бази;  
- самостійне вивчення окремих питань та тем відповідно до рекомендованої 

учбово-методичної літератури;  

- підготовка доповідей і виступів на семінарських заняттях, самостійний пошук 
додаткових інформаційно-довідкових джерел з метою посилення відповідної 

аргументації;  

- розв’язування задач та виконання інших розрахунків і формування висновків 
на практичних заняттях;  

- підготовка до різних форм проміжного (поточного і модульного) контролю 

(контрольних робіт, тестових завдань тощо). 

Самостійне навчання відіграє ключову роль у процесі навчання, оскільки лекції 
відбуваються за типом проблемної дискусії.  

 

 



6.6.2. Теми рефератів для самостійної підготовки в процесі вивчення навчальної 

дисципліни 
Теми рефератів формують викладачі та оновлюють їх перелік за необхідності і 

знайомлять з ними студентів в процесі вивчення навчальної дисципліни.  

Для написання рефератів можна використати їх банк за нижче наведеними 

темами або студентам надається можливість запропонувати свою власну тему. 
1. Побудова внутрішньогосподарського (управлінського) обліку в світлі вимог 

фінансового менеджменту. 

2. Сутність управлінського обліку та принципи його побудови на підприємстві.  
3. Центри витрат і центри відповідальності. Методика та техніка їх визначення.  

4. Класифікація витрат у системі внутрішньогосподарського (управлінського) 

обліку.  
5. Зв’язок обліку витрат у фінансовому та управлінському обліку. 

6. Класифікація систем обліку витрат і доходів.  

7. Облік витрат на придбання виробничих запасів і методика визначення їх 

фактичної собівартості.  
8. Методи обліку витрат у виробництві.  

9. Побудова обліку витрат за однопередільним методом.  

10. Побудова обліку витрат за багатопередільним методом.  
11. Побудова обліку витрат за позамовним методом.  

12. Побудова обліку витрат за нормативним методом. 

13. Варіанти побудови систем обліку витрат і доходів різних видів діяльності.  
14. Загальна побудова управлінського обліку витрат за методом повних витрат.  

15. Методика обчислення фактичної собівартості продукції за повними 

витратами.  

16. Побудова обліку процесу реалізації готової продукції власного виробництва.  
17. Методика обліку визначення результатів діяльності за окремими видами 

продукції.  

18. Методика обліку витрат згідно із П(С)БО 16 “Витрати”.  
19. Методика визначення фактичної собівартості продукції за неповними 

витратами.  

20. Характеристика системи стандарт-костинг.  
21. Характеристика системи директ-костинг.  

22. Роль аналізу “витрати–обсяг–прибуток” у прийнятті управлінських рішень. 

23. Роль бюджетного планування в управлінні підприємством.  

24. Види цін і роль ціноутворення у прийнятті управлінських рішень. 
25. Управлінська звітність та її взаємозв’язок з фінансовою. 

26. Об’єкти податкових платежів та механізм їх розрахунку  

27. Економічний механізм формування податкових платежів  
28. Формування прибутку з метою оподаткування.  

29. Управлінський облік формування витрат в процесі оподаткування прибутку 

30. Система податкових платежів підприємства.  
31. Управлінський облік і контроль податкових платежів підприємства 

32. Внутрішній аудит систем управлінського обліку. 

33. Внутрішній аудит податкових платежів. 

 
В процесі самостійної роботи  студентам надаються консультації.  

Індивідуально-консультативна робота здійснюється за графіком індивідуально-

консультативної роботи у формі індивідуальних занять, консультацій, перевірки 



виконання індивідуальних завдань, перевірки та захисту завдань, що винесені на 

поточний контроль тощо. Індивідуальні заняття проводяться з окремими студентами з 
метою підвищення рівня їхньої підготовки та розвитку індивідуальних творчих 

здібностей. Консультація – форма навчального заняття, при якій студент отримує 

відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних 

положень чи аспектів їх практичного застосування. 
 

 

6.6.3. Питання для дискусій в процесі вивчення навчальної дисципліни  
Теми дискусій формують викладачі та роботодавці, оновлюють їх перелік за 

необхідності і знайомлять з ними студентів в процесі вивчення навчальної 

дисципліни.  
Для проведення дискусій можна використати їх банк за нижче наведеними 

темами або студентам надається можливість запропонувати свою власну тему. 

1. Особливості класифікації витрат в управлінському обліку.  

2. Класифікації витрат як елемент управління діяльністю підприємства.  
3. Витрати підприємства: економічний зміст та принципи класифікації.  

4. Класифікація витрат з метою оцінки запасів та визначення фінансових 

результатів. 
5. Класифікація витрат з метою прийняття управлінських рішень.  

6. Практичне значення та застосування методів визначення функції витрат. 

7. Склад витрат підприємства та їх регламентація в Україні.  
8. Змінні та постійні витрати, достовірність їх розподілу та вплив на функцію 

витрат. 

9. Роль калькулювання та його значення в управлінні виробництвом. 

10. Калькулювання повних витрат: переваги та недоліки. 
11. Сучасні моделі обліку витрат на Україні та особливості їх застосування. 

12. Особливості розподілу накладних витрат між основними та 

обслуговуючими підрозділами підприємства. 
13. Особливості системи калькулювання за повними витратами та її значення.  

14. Метод калькулювання за замовленнями, його значення та застосування. 

15. Однопередільний (простий) метод калькулювання собівартості продукції 
та його застосування. 

16. Калькулювання собівартості продукції з використанням умовних 

еквівалентних одиниць. 

17. Калькулювання витрат на основі змінних витрат, його значенням в умовах 
ринкових відносин. 

18. Передумовами впровадження методів обліку змінних витрат в практику 

підприємств України в сучасних умовах. 
19. Порівняльна характеристика систем обліку і калькулювання за повними і 

неповними (змінними) витратами. 

20. Процес багатостадійного складання звіту про доходи підприємства як одна 
із особливостей системи директ-костинг. 

21. Метод директ-костинг як головний «ринковий» метод обліку витрат. 

22. Особливості та порядок визначення фінансового результату при 

застосуванні директ-костингу. 
23. Директ-костинг: переваги та недоліки. 

24. Калькулювання змінних витрат: переваги та недоліки директ-косту. 



25. Методика та техніка калькулювання на основі нормативних затрат, його 

значенням в умовах ринкових відносин. 
26. Відмінності вітчизняного нормативного методу і методу стандарт-кост. 

27. Порядок нормування затрат і визначення нормативної собівартості. 

28. Аналіз відхилень від нормативів та їх впливу на прибуток. 

29. Методи визначення відхилень від нормативів та їх відображення в обліку.  
30. Порядок розробки нормативів накладних витрат і документального 

оформлення нормативної собівартості.. 

31. Порядок визначення, розподілу і списання відхилення від нормативу 
виробничих накладних витрат.  

32. Особливості складання звіту про фінансові результати (для внутрішнього 

користування) при нормативному методі обліку витрат та виявлення їх впливу на 
прибуток. 

33. Економічна модель поведінки витрат, обсягу діяльності та прибутку та її 

значення в сучасних умовах функціонування підприємств. 

34. Вплив зміни витрат, ціни та (або) обсягу діяльності на прибуток 
підприємства. 

35. Графічне відображення взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та 

прибутку та його переваги перед іншими методами. 
36. Особливості визначення точки беззбитковості за умов широкого 

асортименту продукції.  

37. Фактор операційного важеля, його значення та використання для 
передбачення зміни прибутку підприємства. 

38. Вплив комбінації продажу на прибуток підприємства. 

39. Прийняття поточних управлінських рішень у процесі постачання. 

40. Прийняття поточних управлінських рішень у процесі виробництва щодо 
вибору найвигіднішої технології виробництва продукції.  

41. Прийняття поточних управлінських рішень у процесі виробництва в 

умовах відсутності та наявності «вузьких місць». 
42. Прийняття поточних управлінських рішень у процесі виробництва в 

умовах обмежувальних чинників. 

43. Прийняття поточних управлінських рішень у процесі виробництва в 
умовах відсутності та наявності «вузьких місць». 

44. Прийняття поточних управлінських рішень у процесі виробництва в 

умовах  обмежувальних чинників. 

45. Сутність та значення бюджетування в сучасних умовах функціонування 
підприємств. 

46. Види бюджетів їх значення та класифікація. 

47. Головні підходи до бюджетування та їх застосування в практичній 
діяльності підприємства. 

48. Процес складання та взаємоузгодження бюджетів. 

49. Формування загального бюджету виробництва. 
50. Формування фінансового бюджету підприємства. 

51. Формування операційного бюджету підприємства. 

52. Сутність та концепція обліку за центрами відповідальності.  

53. Організація обліку і контролю у центрах відповідальності різного типу. 
54. Центри відповідальності та об’єктивна необхідність децентралізації 

управління. 

55. Облік і контроль затрат і доходів за центрами відповідальності. 



56. Внутрішня звітність та її організація за центрами відповідальності.  

57. Трансфертне ціноутворення та його значення в діяльності підприємства. 
58. Як стратегія управлінського обліку  допомагає використовувати 

можливості ринку. 

59. Брекзіт, як приклад управління ризиками та використання в 

управлінському обліку. 
60. Майбутнє управлінського обліку та фінансової професії у епоху 

діджиталізації. 

61. Динаміка та тенденції розвитку управлінського обліку  в економіці 
України. 

62. Управлінський облік - якісна інформація для прийняття успішних рішень. 

63. Основні бар'єри на шляху реалізації стратегій; як розробити мотивуючі 
підходи до управлінського обліку. 

64. Важливість управлінської інформації для прийняття рішень.  

65. Як бізнес використовує інформацію з управлінського обліку. 

66. Управлінський облік - універсальна мова співробітників компанії.  
67. З'єднуючи точки - прийняття рішень для нової ери в управлінні 

економікою. 

68. Збільшення прибутку компанії завдяки зміні управлінської звітності.  
69. Бізнес-процеси в управлінському обліку, як гарантія якості та умова 

оптимального використання ресурсів. 

70. Практика успішного маштабування бізнесу. 
71. Оптимізація процесу обслуговування покупців. 

72. Практичні рекомендації щодо управління грошовими потоками. 

73. Проблема утримування персоналу та його оцінки в управлінському обліку. 

74. Практика взаємозв’язку внутрішнього аудиту та системи управлінського 
обліку. 

75. Проблеми внутрішнього аудиту податкових платежів. 

 

6.7.  Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення вивчення навчальної дисципліни здійснюється 

викладачами на базі власних розробок або наявних методичних розробок в системі 
Інтернет з оприлюдненням адрес про їх розміщення для ознайомлення студентів. 

 

 

6.8. Система контролю 

Контроль знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється в усній  і 
письмовій формі за допомогою системи контрольних заходів:  

1) контроль знань за темою (окремою або декількома компетентностями); 

2) модульний контроль знань за розділом навчальної дисципліни (сукупністю 

окремих компетентностей); 
3) підсумковий семестровий контроль знань за навчальною дисципліною або 

навчальним заходом (компентності навчальної дисципліни,  заходу).  

Контрольне завдання за змістовним модулем знань (тема, розділ, навчальна 
дисципліна) включає теоретичну частину (тестові завдання) і практичну частину 

(розрахункові задачі).  

Контроль роботи студенів для зарахування змістовних модулів знань 
проводиться за такими видами робіт: 

 наявність лекційного матеріалу – шляхом перегляду конспектів; 



 робота на практичних заняттях – шляхом усного опитування і перевірки 

виконаних практичних завдань; 

 підготовка та презентація рефератів; 

 підготовка результатів наукових досліджень. 

Усі форми контролю включені до 100-бальної шкали оцінювання. 
Оцінювання результатів поточної роботи (лекційної підготовки, завдань, що 

виконуються на практичних заняттях, результати самостійної роботи студентів) 

проводиться за такими критеріями: 

1. Розрахункові завдання (у % від кількості балів, виділених на завдання із 
заокругленням до цілого числа): 

 0 % – завдання не виконано; 

 40 % – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного 

або розрахункового характеру; 

 60 % – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 

 80 % – завдання виконано повістю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки (висновки, оформлення тощо); 

 100 % – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого характеру 

(у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 

 0 % – завдання не виконано; 

 40 % – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 

 60 % – завдання виконано повністю, висновки містить окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним 

відхиленням від вимог; 

 80 % – завдання виконано повістю і вчасно, проте містить суттєві недоліки  

не системного характеру; 

 100 % – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 

6.9. Оцінювання навчання 

Розподіл балів в системі контрольних заходів з вивчення навчальної дисципліни 

за окремими темами, розділами і  семестровим підсумком наведений в таблиці. 

Форми 

контролю 
Змістовні модулі Теми 

Розподіл балів, 

min max 

Поточний 

І 

1 3 5 

2 3 5 

3 3 5 

4 3 5 

ІІ 

1 3 5 

2 3 5 

3 3 6 

4 3 6 

ІІІ 

1 3 5 

2 3 5 

3 3 5 

ІV 1 4 5 



2 4 6 

3 4 7 

4 3 5 

5 3 5 

V 1 3 5 

2 3 5 

3 3 5 

Всього 60 100 

Підсумковий І, ІІ, ІІІ, ІV, V Тестові завдання 40 х 

За навчальну дисципліну 100 100 

 

На підставі загальної суми балів за всі форми навчальної діяльності 
здійснюється оцінювання знань студента відповідно з оцінкою ECTS та національною 

шкалою.  

 

6.10. Контрольні завдання (тести, задачі) для оцінювання знань студентів за 
окремими темами, модулями та підсумками роботи за навчальною дисципліною 

6.10.1. Контрольні завдання для оцінювання компетентностей студентів за 

навчальною дисципліною 
Для оцінювання знань студентів за навчальною дисципліною відповідальні 

викладачі формують банк фахових завдань (тестів, задач та інших контрольних 

інструментів), які оприлюднюють та знайомлять студентів на початку вивчення курсу. 
Розробленні завдання використовуються для формування окремих тестів для 

проведення контрольних заходів із студентами з оцінювання знань за:  

1) темами (окремою або декількома компетентностями); 

2) розділами навчальної дисципліни (сукупністю окремих компетентностей); 
4)  семестровим підсумком результатів вивчення навчальної дисципліни або 

навчальним заходом (компентності навчальної дисципліни,  заходу).  

 
 

6.10.2. Контрольні завдання для оцінювання окремих тем модулів 

Контрольні завдання формуються виходячи із змісту окремих тем навчальної 
дисципліни за варіативним принципом (2 і більше варіантів) з кількістю тестів від 10 

до 20.  

 

 
6.10.3. Модульні завдання за рівнями складності для одержання додаткових 

балів за підсумками тем модуля  

Контрольні завдання формуються виходячи із змісту окремих модулів навчальної 
дисципліни за варіативним принципом (2 і більше варіантів) з кількістю тестів від 10 

до 20. Ці завдання використовуються для оцінювання знань студентів, які бажають 

поліпшити кількість балів одержаних під час контрольних заходів щодо вивчення 
окремих тем модуля за умови що студент має за кожною темою мінімальну кількість 

балів. 

Контрольні завдання мають диференціацію за рівнями складності в залежності від 

кількості балів на які студент бажає поліпшити свої знання в порівнянні з одержаними 
балами при оцінюванні окремих тем модуля. 

 



 

6.10.4. Підсумкові (семестрові) завдання за рівнями складності для одержання 
додаткових балів за підсумками модульного контролю 

Контрольні завдання формуються виходячи із змісту навчальної дисципліни за 

варіативним принципом (2 і більше варіантів) з кількістю тестів від 10 до 20. Ці 

завдання використовуються для оцінювання знань студентів, які бажають поліпшити 
кількість балів одержаних під час контрольних заходів щодо вивчення окремих 

модулів за умови що студент має за кожним модулем мінімальну кількість балів і в 

цілому не менше 60 балів.  
На контрольних заходах студент має можливість набрати не більше 40 балів.  

Контрольні завдання мають диференціацію за рівнями складності в залежності від 

кількості балів на які студент бажає поліпшити свої знання в порівнянні з одержаними 
балами при оцінюванні окремих тем модуля. Для цього виділяють окремі контрольні 

завдання щодо надання студенту  можливості поліпшити результат модульного 

контролю: з достатнього (60-63 бали) до задовільного (64-74); з  задовільного (64-74) 

до доброго (75-81); з доброго (75-81) до дуже доброго (82-89) та з дуже доброго (82-
89) до відмінного (90-100). 

Кожне підсумкове підвищення балів здійснюється за окремим контрольним 

завданням різної складності та здійснюється послідовно. При підсумковому контролі 
знань рівень одержаних балів за модульним контролем не погіршується.  

 

 

6.11. Рекомендована література 

6.11.1. Лекційний курс 

1. Цал-Цалко Ю.С. Управлінський облік: підручник/ Ю.С.Цал-Цалко, 
Ю.Ю.Мороз, Н.І.Цегельник. – Житомир: ПП «Рута», 2015. – 632с.  

2. Чаю В.Т. Управлінський облік, 2016 

https://stud.com.ua/75096/audit_ta_buhoblik/upravlinskiy_oblik 
3. Воронова О.Ю. Управлінський облік, 2014 

https://stud.com.ua/68930/audit_ta_buhoblik/upravlinskiy_oblik 

4. Каверіна О.Д. Управлінський облік, 2014 

https://stud.com.ua/72939/audit_ta_buhoblik/upravlinskiy_oblik 
 

6.11.2. Практичний курс 

1. Совінський В.С. Управлінський облік. Збірник завдань і вправ для студентів 
спеціальності “Облік і аудит”. – Тернопіль: ТАНГ. – 2001. – 118 C. 

http://library.tneu.edu.ua/files/EVD/m_upr_obl.pdf 

2. Управлінський облік. Збірник тестів та завдань для студентів спеціальності 
071 «Облік і оподаткування» / Л.О. Кирильєва, І.Б. Чернікова, Д.Д. Шеховцова. – Х. : 

ХДУХТ, 2018. – с. 108. http://elib.hduht.edu.ua 

 

6.11.2. Допоміжна література 
1.Кеворкова Ж.А. Внутрішній аудит, 2013 

https://stud.com.ua/1835/audit_ta_buhoblik/vnutrishniy_audit  

2.Швиданенко Г. О. Управлінський контролінг [Електронний ресурс]. : кол. 
монографія / за заг. ред. Г. О. Швиданенко. [Г. О. Швиданенко, О. Б. Бутнік- 

3.Сіверський, І. А. Павленко, та ін.]; — К. : КНЕУ, 2015. — 156 с. 

https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/25229/upravl_kontr_15.pdf?sequence=1&isAll
owed=y 

https://stud.com.ua/75096/audit_ta_buhoblik/upravlinskiy_oblik
https://stud.com.ua/68930/audit_ta_buhoblik/upravlinskiy_oblik
https://stud.com.ua/72939/audit_ta_buhoblik/upravlinskiy_oblik
http://library.tneu.edu.ua/files/EVD/m_upr_obl.pdf
https://stud.com.ua/1835/audit_ta_buhoblik/vnutrishniy_audit
https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/25229/upravl_kontr_15.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/25229/upravl_kontr_15.pdf?sequence=1&isAllowed=y


4. Фоміна О.В. Управлінський облік у торгівлі : монографія / О.В. Фоміна. – 

Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 468 с.  
https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/624a6d7d9a739851810eef1d42fb84ce.pdf 

 

6.11.3. Періодичні фахові видання 

1. Податки та бухгалтерський облік – https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/ 
2. Бухгалтер 911 – https://i.factor.ua/journals/buh911/ 

3. Бюджетна бухгалтерія –https://i.factor.ua/ukr/journals/bb/ 

4. Оплата праці – https://buhgalter.com.ua/news/trudovi-vidnosini/ 
5. Місцеве самоврядування – https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/ 

6. Держслужбовець – https://i.factor.ua/ukr/journals/ds/ 

7. Радник старости – https://i.factor.ua/ukr/journals/rs/ 
 

6.11.4. Наукові фахові видання 

1.Наукові горизонти – http://www.journal.znau.edu.ua/horizons 

2.Вісник ЖДТУ: Економіка, управління та адміністрування – 

http://ven.ztu.edu.ua/ 

3.Міжнародний збірник наукових праць: Проблеми теорії та методології 
бухгалтерського обліку, контролю і аналізу – http://pbo.ztu.edu.ua/ 

 

 

6.12. Інформаційні ресурси 

1. Міністерство фінансів України – https://www.mof.gov.ua/uk 

2. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
України – http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA 

3. Державна служба статистики – http://www.ukrstat.gov.ua/ 

4. Податкова служба України – http://sfs.gov.ua/ 
5. Аудиторська палата України – https://www.apu.com.ua/ 

6. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку – 

https://www.nssmc.gov.ua/ 
7. Законодавство України https://zakon.rada.gov.ua 

8. M.E.Doc – https://medoc.ua/uk 

9. СОТА: Звітність і документообіг: https://sota-buh.com.ua/ 

10. 1С:ЗВІТ – https://www.orbis.com.ua 
11. Оператор електронного документообігу –http://www.zvitoperator.com.ua/ 

12. Арт-Звіт Pro – https://art-zvit.com.ua/ 

13. іFin – https://www.ifin.ua/ 
14. Програма Соната – https://sonatazvit.com.ua 

15. Приват24 для бізнесу – https://otp24.privatbank.ua/ 

16. REPORT – https://report.ligazakon.net/ 
17. FREDO Звіт, FREDO ДокМен –  http://account.kiev.ua 

18. MASTER – https://masterbuh.com 

19. Медіа сервіс – https://medias.com.ua 

20. CONTO – https://conto.com.ua 
 

 

6.12. Питання при формуванні тестів, завдань та інших контрольних форм  для 
оцінювання знань студентів за окремими темами навчальних модулів та 

одержання додаткових балів за підсумками вивчення тем модулів і підсумкового 

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/624a6d7d9a739851810eef1d42fb84ce.pdf
https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/
https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/
https://i.factor.ua/ukr/journals/buh911/
https://i.factor.ua/journals/buh911/
https://i.factor.ua/ukr/journals/bb/
https://i.factor.ua/ukr/journals/bb/
https://i.factor.ua/ukr/journals/ot/
https://buhgalter.com.ua/news/trudovi-vidnosini/
https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/
https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/
https://i.factor.ua/ukr/journals/ds/
https://i.factor.ua/ukr/journals/ds/
https://i.factor.ua/ukr/journals/rs/
https://i.factor.ua/ukr/journals/rs/
http://www.journal.znau.edu.ua/horizons
http://ven.ztu.edu.ua/
http://pbo.ztu.edu.ua/
https://www.mof.gov.ua/uk
http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://sfs.gov.ua/
https://www.apu.com.ua/
https://www.nssmc.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/
https://medoc.ua/uk
https://sota-buh.com.ua/
https://www.orbis.com.ua/e-statements/zvit/?gclid=EAIaIQobChMI0srst--U5wIVyo4YCh13eQDuEAAYASAAEgJt0PD_BwE
http://www.zvitoperator.com.ua/
https://art-zvit.com.ua/
https://www.ifin.ua/
https://sonatazvit.com.ua/
https://otp24.privatbank.ua/
https://report.ligazakon.net/
http://account.kiev.ua/
https://masterbuh.com/
https://medias.com.ua/
https://conto.com.ua/


модульного контролю 

 
Система завдань для оцінювання знань студентів за окремими темами 

навчальних модулів та одержання додаткових балів за підсумками вивчення тем 

модулів і підсумкового модульного контролю формується з питань лекційного курсу, 

практичних завдань, самостійної та індивідуальної роботи, дискусій, а також з 
примірної тематики тестів.  

 

Фрагмент з переліку основних питань  
1. Характеристика класифікації витрат для оцінки запасів та визначення 

фінансових результатів. 

2. Релевантні витрати та доходи, їх характеристика. 
3. Вичерпані та невичерпані витрати, їх економічний зміст. 

4. Витрати періоду та витрати на продукцію, їх зміст та характеристика. 

5. Що таке калькулювання? Для чого воно здійснюється? 

6. Що таке об’єкти витрат? 
7. Що являє собою система виробничого обліку? Що необхідно для її 

впровадження? 

8. У чому суть калькулювання повних витрат? 
9. У чому полягає суть калькулювання витрат по замовленнях? 

10. У чому полягає суть та коли застосовується калькулювання за процесами? 

11. Як розподіляють непрямі витрати між об’єктами калькулювання? 
12. У чому полягає відмінність систем калькулювання повних та змінних 

витрат? 

13. Особливості методу калькулювання за повними витратами. 

14. Порівняльна характеристика позамовного та попроцесного калькулювання 
собівартості.  

15. Які переваги та недоліки системи калькулювання за повними витратами. 

16. Порядок розподілу виробничих накладних витрат між основними та 
допоміжними виробництвами. 

17. Ставка розподілу накладних витрат та порядок її визначення. 

18. Суть системи директ-костинг, її розвиток. 
19. Порівняльна характеристика калькулювання собівартості продукції за 

повними і змінними витратами. 

20. Переваги та недоліки методу калькулювання за змінними витратами. 

21. Особливості та переваги методу обліку витрат директ-костингу. 
22. Визначення фінансового результату при застосуванні директ-костингу. 

23. Простий та розвинутий директ-костинг, їх відмінні особливості. 

24. Поняття маржинального доходу, його сутність. 
25. Наведіть загальну характеристику систем стандарт-кост і нормативного 

обліку витрат. 

26. Охарактеризуйте основні принципи системи нормативного обліу витрат і 
калькулювання собівартості продукції. 

27. Порядок визначення нормативної собівартості на основі нормування прямих 

витрат. 

28. Визначення нормативів накладних витрат та їх вплив на нормативну 
собівартість. 

29. У чому мета аналізу “витрати – обсяг – прибуток”? Його сутність та 

значення. 



30. Які припущення покладені в основу аналізу “витрати – обсяг – прибуток”? 

31. Що таке точка беззбитковості?  
32. Обчислення точки беззбитковості за допомогою рівняння. 

33. Маржинальний метод визначення точки беззбитковості. 

34. Які ви знаєте методи аналізу „витрати – обсяг – прибуток”? 

35. У чому полягає користь графічного відображення взаємозв’язку витрат, 
обсягу діяльності та прибутку? 

36. Які види графіків можна побудувати для аналізу взаємозв’язку витрат, 

обсягу діяльності та прибутку? 
37. Що таке „комбінація продажу”? 

38. Що таке запас міцності (припустима маржа)? Для чого використовують цей 

показник? 
39. Як ви розумієте „середньозважений маржинальний дохід”? Дайте його 

визначення. 

40. Що таке операційний важіль? 

41. Як обчислити фактор операційного важеля? Як його можна використати? 
42. Як визначають точку беззбитковості за умов асортименту? 

43. Назвіть критерії релевантності доходів та витрат. 

44. Розкрийте значення дійсних та альтернативних витрат. 
45. Розкрийте значення поняття «спеціального замовлення». 

46. Розкрийте значення поняття «вузьких місць». 

47. Дайте визначення бюджету. 
48. Що таке бюджетування? Назвіть основні етапи процесу бюджетування. 

49. Назвіть основні функції бюджетів та поясніть їх сутність.  

50. Які ви знаєте види бюджетів?  

51. Що таке бюджетування через прирощення? В чому його переваги і вади? 
52. В  чому полягає мета обліку по центрах відповідальності? 

53. Що таке центр відповідальності?  

54. Які ви знаєте види центрів відповідальності?  
55. Назвіть основні принципи організації системи обліку за центрами 

відповідальності. 

56. Яким вимогам повинна відповідати звітність за центрами відповідальності?  
57. Які показники застосовують для оцінки діяльності центрів відповідальності?  

58. Дайте визначення кошторису як головного інструменту управлінського 

обліку, який контролює діяльність центру витрат. 

59. Що таке трансфертна ціна? Як вона впливає на оцінку діяльності центрів 
відповідальності? 
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ЗРАЗКИ ТЕСТІВ  

(вірні відповіді виділені кольором) 
 

1. Управлінський облік є складовою: 

а) менеджменту; 
б) планування; 
в) внутрішнього аудиту; 

г) корпоративної культури.  
2. Переплетена система обліку передбачає: 

а) позабалансовий облік витрат за центрами відповідальності;  
б) кореспонденцію рахунків фінансового та виробничого обліку;  
в) окреме ведення фінансового та виробничого обліку в системі рахунків;  

г) відсутність рахунків виробничого обліку.  
3. До прямих належать витрати, які: 

а) здійснюються регулярно; 
б) обчислюються за встановленими нормами; 
в) безпосередньо відносяться на окремі види продукції; 

г) покладені в основу технології виготовлення продукції.  
4. Основні витрати — це: 

а) витрати, які здійснюються підприємством не залежно від обсягів виробництва; 
б) сукупність прямих витрат на виробництво продукції;  
в) вартість витрачених матеріалів, які стають частиною готової продукції і які можна віднести до 

певного виробу економічно доцільним шляхом;  
г) витрати, пов'язані з процесом виробництва, які не можна віднести до певних виробів 

економічно доцільним шляхом.  
5. Предмет чи сегмент діяльності, що потребує окремого вимірювання пов’язаних з ним 

витрат називається: 

а) виробом;    
б) об’єктом витрат; 

в) центром відповідальності; 
г) інвестиційним проектом.  
6. Калькулювання за замовленнями – це: 

а) система калькулювання собівартості продукц ії на основі обліку витрат за кожним 
індивідуальним виробом або за окремою партією виробів;  

б) система калькулювання собівартості продукції на основі групування витрат у межах окремих 
процесів або стадій виробництва; 
в) метод калькулювання, що передбачає в ключення до собівартості всіх (змінних і постійних) 

виробничих витрат; 
г) метод калькулювання, що передбачає включення у собівартість продукції лише змінних 

виробничих витрат. 
7. Як у зарубіжній практиці називають систему калькулювання за змінними витратами: 
а) директ-костинг; 

б) абзорпшен-костинг; 
в) стандарт-костинг ; 

г) АВС-костинг. 
8. Як називають калькуляцію, яку складають після закінчення звітного періоду: 
а) фактична; 

б) планова; 
в) нормативна ; 

г) очікувана. 
9. Коефіцієнт маржинального доходу обчислюється як відношення останнього до: 
а) операційного прибутку; 

б) загальних (сукупних) витрат; 
в) змінних витрат; 

г) виручки від продажу продукції (доходу).  



10. Що з наведеного є першим етапом для аналізу проблеми альтернативного вибору: 
а) визначення проблеми (постановка задачі); 

б) відбір можливих варіантів вирішення проблеми; 
в) вимірювання і оцінка наслідків впровадження кожного варіанта;  

г) аналіз прибутку?  
11. План майбутніх операцій, виражених у кількісних (здебільшого грошовому) вимірнику – це: 
а) аналіз витрат; 

б) планування проекту; 
в) бюджет; 

г) коригування діяльності.  
12. Що з наведеного можна в управлінському обліку вважати недоліком децентралізації 

управління: 

а) можливість звільнити вище керівництво від вирішення оперативних питань; 
б) зростання витрат на управління; 

в) можливість вищому керівництву зосередитися на вирішенні стратегічних питань діяльності 
підприємства; 
г) підвищення оперативності прийняття поточних рішень на відповідних рівнях управління.  

13. Нормативною базою управлінського обліку є: 
а) внутрішньогосподарські нормативні документи;  

б) П(С)БО; 
в) МСБО; 
г) нормативні документи центральних органів виконавчої влади та галузевих міністерств і 

відомств. 
14. Що не є характерним для інтегрованої системи обліку:  

а) наявність єдиного плану рахунків, який включає рахунки як фінансового, так і управлінського 
обліку; 
б) кореспонденція рахунків фінансового обліку з рахунками управлінського обліку;  

в) облік запасів методом періодичної інвентаризації;  
г) застосування на великих підприємствах?  

15. За способом включення до собівартості витрати можуть бути: 
а) змінними та постійними; 
б) прямими та непрямими; 

в) поточними та одноразовими; 
г) релевантними та нерелевантними. 

16. Метод розподілу взаємних послуг – це: 
а) метод розподілу витрат обслуговуючих підрозділів, за якого витрати кожного обслуговуючого 
підрозділу розподіляють послідовно з урахуванням взаємних послуг;  

б) метод розподілу витрат обслуговуючих підрозділів, за якого їхні витрати списують 
безпосередньо на витрати виробничих підрозділів;  

в) метод розподілу витрат обслуговуючих підрозділів, за якого витрати кожного обслуговуючого 
підрозділу розподіляють послідовно щодо виробничих підрозділів та інших обслуговуючих 
підрозділів; 

г) метод розподілу витрат обслуговуючих підрозділів, що передбачає розподіл взаємних послуг 
шляхом розв'язання системи рівнянь. 

17. Вибір системи виробничого обліку залежить від технології й організації виробництва. 

Тому різні підприємства використовують різні системи виробничого обліку. Однак 

упровадження будь-якої системи виробничого обліку передбачає: 

а) вибір відповідної системи калькулювання продукції;  
б) вимірювання витрат на виробництво кожного спільного продукту після точки розподілу;  

в) вибір прямих витрат для простеження до об'єкта витрат;  
г) вибір сукупностей непрямих витрат, що підлягають розподілу між об'єктами витрат. 
18. Цю систему калькулювання традиційно застосовують в індивідуальних та 

дрібносерійних виробництвах (кораблебудування, авіаційна промисловість, будівництво, 

виробництво меблів, видавнича діяльність тощо): 

а) калькулювання за замовленнями; 



б) калькулювання за процесами; 
в) калькулювання повних витрат; 

г) калькулювання змінних витрат . 
19. Маржинальний дохід (брутто-прибуток) – це показник, який розраховується за 

формулою: 
а) різниця між доходом від реалізації продукції та змінними витратами; 
б) сума змінних витрат, постійних витрати та операційного прибутку;  

в) різниця постійних витрат та прибутку;  
г) жодної правильної відповіді.  

20. Базисні стандарти – це: 
а) довготермінові нормативи витрат, які не коригуються після їх першочергового визначення, 
якщо не відбувається суттєвих змін в технічних характеристиках продукції або в процесі її 

виробництва; 
б) нормативи, які відображають витрати, необхідні для виготовлення продукції у звітному 

періоді за наявних умов діяльності; 
в) нормативи, що включають елементи витрат на такому рівні, які виникають в оптимальних 
умовах виробництва при найбільш сприятливих цінах;  

г) стандарти, що визначаються зусиллями працівників підприємства. 
21. Маржинальний дохід -  це: 

а) виручка (дохід від продажу товарів, послуг): 
б) різниця між виручкою і сумою змінних витрат;  
в) різниця між виручкою і сумою постійних витрат; 

г) різниця між виручкою і загальною сумою всіх витрат. 
22. Рішення про спеціальне замовлення — це: 

а) рішення про одноразовий продаж продукції за ціною, нижчою за звичайну або нижчою за 
собівартість; 
б) рішення про одноразовий продаж продукції без складання попередньої угоди;  

в) рішення про придбання матеріалів для випуску ексклюзивного виду продукції;  
г) рішення про повторний випуск продукції .  

23. Операційні бюджети – це: 
а) сукупність бюджетів, що відображає заплановані грошові потоки та фінансовий стан 
підприємства; 

б) сукупність бюджетів, що узагальнюють майбутні операції усіх підрозділів підприємства; 
в) сукупність бюджетів витрат і доходів, які забезпечують складання бюджетного звіту про 

прибуток; 
г) сукупність бюджетів, що відображає заплановані дії щодо капітальних вкладень на наступний 
звітний період.  

24. Підхід «згори-вниз» означає, що: 
а) спочатку керівники різних підрозділів (відділів, ділянок, служб тощо) складають бюджети 

щодо діяльності, за яку вони відповідають, а потім бюджети послідовно узагальнюють і 
координують на вищому щаблі управління;  
б) вище керівництво надає загальні директиви щодо цілей компанії, а керівники нижчої та 

середньої ланки готують бюджети, спрямовані на досягнення цілей компанії. У процесі 
складання й узагальнення бюджетів здійснюють їх обговорення та узгодження керівниками 

різних рівнів; 
в) вище керівництво компанії цілком здійснює процес бюджетування з мінімальним залученням 
менеджерів підрозділів і відділів нижчого рівня;  

г) бюджетні проекти декілька разів переглядаються різними рівнями управління перед їх 
узгодженням, але при цьому основну участь приймають нижчі щаблі управл іння. 

25. Для контролю діяльності окремих підрозділів та оцінки роботи їх керівників витрати 
класифікують на: 
а) контрольовані та неконтрольовані; 

б) релевантні та нерелевантні; 
в) змінні та постійні; 

г) напівзмінні та змішані.  



26. В англосаксонських країнах ведення управлінського обліку зазвичай є обов'язком: 
а) підрозділу скарбника; 

б) підрозділу контролера; 
в) відділу внутрішнього аудиту; 

г) відділу персоналу.  
27. Управлінський облік відрізняється від фінансового обліку:  
а) деталізацією інформації; 

б) відкритістю даних; 
в) спрямованістю у часі; 

г) усіма наведеними характеристиками.  
28. Із наведеного переліку елементами витрат є: 
а) матеріальні затрати; 

б) загальновиробничі витрати; 
в) адміністративні витрати; 

г) втрати від браку.  
29. Діяльність, яка впливає на витрати, називають: 
а) фактором витрат; 

б) операціями, що мають місце в процесі господарської діяльності підприємства;  
в) поведінкою витрат; 

г) характером реагування витрат на зміни у діяльності підприємства. 
30. Загальні витрати – це: 
а) витрати на здійснення діяльності, що споживається кількома виробничими або 

обслуговуючими підрозділами; 
б) витрати одного процесу, в результаті якого одночасно виробляється кілька продуктів;  

в) метод калькулювання, що передбачає включення до собівартості всіх (змінних і постійних) 
виробничих витрат; 
г) сума, на яку розподілені накладні витрати перевищують їхню фактичну величину.  

31. Калькулювання  – це: 
а) процес визначення собівартості певного об'єкта витрат;  

б) предмет або сегмент діяльності, що потребує окремого вимірювання пов'язаних з ним витрат; 
в) собівартість об'єктів витрат, яку визначають за допомогою системи виробничого обліку;  
г) система обліку, яка забезпечує калькулювання і контроль собівартості об'єктів витрат.  

32. Основними рисами попроцесного (попередільного) безнапівфабрикатного методу обліку 

витрат є: 

а) визначення фактичної собівартості кінцевого продукту без калькулювання собівартості 
напівфабрикатів; 
б) визначення фактичної собівартості кінцевого продукту з попереднім калькулюванням 

собівартості напівфабрикатів; 
в) наявність системного вартісного обліку руху напівфабрикатів;  

г) калькулювання собівартості окремих замовлень. 
33. До основних ознак директ-костингу відноситься наступне: 
а) наявність норм споживання ресурсів і облікових цін на ці ресурси в процесі діяльності 

підприємства; 
б) в процесі калькулювання визначається маржинальний дохід;  

в) оперативний облік відхилень від норм споживання ресурсів з визначенням величини 
відхилень за місцями виникнення, причинами і винуватцями цих відхилень для управління 
затратами; 

г) відображення фактичних затрат з розподілом їх на затрати за нормами та відхилення від норм.  
34. Поточні стандарти - це: 

а) довготермінові нормативи витрат, які не коригуються після їх першочергового визначення, 
якщо не відбувається суттєвих змін в технічних характеристиках продукції або в процесі її 
виробництва; 

б) нормативи, які відображають витрати, необхідні для виготовлення продукції у звітному 
періоді за наявних умов діяльності і підлягають постійному коригуванні;  

в) нормативи, що включають елементи витрат на такому рівні, які виникають в оптимальних 



умовах виробництва при найбільш сприятливих цінах;  
г) стандарти, що визначаються зусиллями працівників підприємства. 

35. Відповідь на запитання: яку кількість продукції слід реалізувати, щоб одержати бажаний 
прибуток? - можна дістати шляхом аналізу: 

а) взаємозв'язку "витрати — обсяг — прибуток"; 
б) релевантності інформації для прийняття управлінських рішень;  
в) варіантів альтернативних рішень; 

г) коефіцієнту маржинального доходу.  
36. За ступенем стандартизації управлінські рішення класифікуються на: 

а) точні і приблизні; 
б) запрограмовані та незапрограмовані; 
в) рішенні в умовах визначеності, ризику та невизначеності;  

г) короткострокові та довгострокові.  
37. Фінансові бюджети – це: 

а) сукупність бюджетів, що відображає заплановані грошові потоки та фінансовий стан 
підприємства; 
б) сукупність бюджетів, що узагальнюють майбутні операції усіх підрозділів підприємства; 

в) сукупність бюджетів витрат і доходів, які забезпечують складання бюджетного звіту про 
прибуток; 

г) сукупність бюджетів, що відображає заплановані дії щодо капітальних вкладень на наступний 
звітний період.  
38. Якщо виробничий підрозділ не досяг запланованого обсягу діяльності і при цьому 

допустив перевитрати ресурсів, то його діяльність в управлінському обліку варто оцінити 

як: 

а) результативну і ефективну; 
б) результативну, але неефективну; 
в) нерезультативну і неефективну; 

г) ефективну, але не результативну 
39. В Україні використовують поняття: 

а) як контролінг, так і управлінський облік; 
б) тільки контролінг; 
в) тільки управлінський облік; 

г) не використовують жодного.  
40. Загальна система обліку щодо обліку витрат та запасів ґрунтується на: 

а) обліку витрат підприємства за видами діяльності та періодичному обліку запасів; 
б) обліку витрат підприємства за функціональною ознакою та безперервному обліку запасів; 
в) обліку витрат підприємства за елементами та періодичному обліку запасів; 

г) окремому веденні рахунків фінансового та виробничого обліку, які не кореспондують  один з 
одним. Взаємозв'язок фінансового та виробничого обліку досягається за допомогою спеціальних 

контрольних рахунків. 
41. До постійних належать витрати, величина яких: 
а) є незмінною для різних видів продукції;  

б) залишається постійною на одиницю продукції;  
в) зростає зі збільшенням обсягу виробництва; 

г) не залежить від зміни обсягу виробництва в межах певної виробничої потужності 
підприємства. 
42. Головною проблемою віднесення витрат до відповідних об'єктів є непрямі витрати. 

Типовим прикладом непрямих витрат є: 
а) накладні витрати; 

б) контрольовані витрати; 
в) неконтрольовані витрати; 
г) виробничі витрати. 

43. Одиниця вимірювання окремих видів продукції (робіт, послуг), собівартість яких 

визначається, — це: 

а) калькуляційна одиниця; 



б) об'єкт обліку витрат; 
в) об'єкт калькуляції; 

г) натуральні показники. 
44. Метод обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, що застосовується у 

виробництвах, де технологічний процес не поділяється на стадії – це: 
а) позамовний метод;           
б) попередільний метод; 

в) попроцесний метод; 
г) попроцесно-нормативний. 

45. Розвинений директ-костинг заснований на використанні в обліку даних: 
а) про прямі і непрямі витрати; 
б) про змінні і постійні витрати; 

в) тільки про змінні витрати; 
г) про змінні витрати та прямі постійні витрати на виробництво. 

46. Реалістично визначені наперед витрати прямих матеріалів, прямої праці та 

загальновиробничих витрат на одиницю продукції відомі як:  
а) змінні витрати;     

б) постійні витрати; 
в) нормативні витрати;       

г) періодичні витрати. 
47. Точка беззбитковості — це: 
а) обсяг продажу (діяльності), необхідний для отримання бажаного прибутку;  

б) це різниця між доходом від реалізації і змінними витратами підприємства; 
в) обсяг продажу (діяльності), за якого доходи підприємства дорівнюють його витратам; 

г) обсяг діяльності за якого змінні витрати дорівнюють постійним. 
48. Цілеспрямований вибір з кількох альтернативних варіантів такої дії, що забезпечує 
досягнення обраної мети, або вирішення певної проблеми називається: 

а) реалізацією рішення; 
б) постановкою проблеми; 

в) контролем за діяльністю; 
г) прийняттям рішення. 
49. Який з наведених документів містить базову інформацію для планування прямих 

матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці та виробничих накладних витрат?  
а)бюджетний звіт про прибуток; 

б) прогноз продажу; 
в) бюджет капітальних вкладень; 
г)бюджет виробництва. 

50. Центром відповідальності називають: 
а) підрозділ, керівник якого несе особисту відповідальність за результати його діяльності;  

б) усі виробничі підрозділи підприємства; 
в) підрозділи управління, постачання та збуту;  
г) все підприємство в цілому.  

51. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» містить таке 
визначення внутрішньогосподарського (управлінського) обліку:  

а) система обробки та п ідготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх 
користувачів у процесі управління підприємством;  
б) процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та 

передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для 
прийняття рішень; 

в) система обліку, яка повинна задовольняти потреби адміністрації в інформації, необхідній для 
вирішення проблем управління; 
г) це облік господарської діяльності підприємства, а також його активів, зобов’язань та власного 

капіталу, який полягає у спостереженні, вимірюванні та реєстрації.  
52. Інформація управлінського обліку є: 

а) відкритою для всіх зацікавлених; 



б) як правило, комерційною таємницею; 
в) відкритою для акціонерів та потенційних інвесторів;  

г) відкритою для постачальників і підрядників.  
53. Із наведеного переліку витратами за функціональним призначенням є:  

а) матеріальні затрати; 
б) витрати на збут; 
в) витрати на оплату праці; 

г) амортизаційні відрахування. 
54. Метод одночасного розподілу – це: 

а) метод розподілу витрат обслуговуючих підрозділів, за якого витрати кожного обслуговуючого 
підрозділу розподіляють послідовно з урахуванням взаємних послуг;  
б) метод розподілу витрат обслуговуючих підрозділів, за якого їхні витрати списують 

безпосередньо на витрати виробничих підрозділів; 
в) метод розподілу витрат обслуговуючих підрозділів, за якого витрати кожного обслуговуючого 

підрозділу розподіляють послідовно щодо виробничих підрозділів та інших обслуговуючих 
підрозділів; 
г) метод розподілу витрат обслуговуючих підрозділів, що передбачає розподіл взаємних послуг 

шляхом розв'язання системи рівнянь. 
55. Вибір методу обліку витрат та калькулювання собівартості продукції:  

а) регламентується Міністерством фінансів України;  
б) визначається Міжнародною федерацією бухгалтерів; 
в) описується податковим законодавством; 

г) встановлюється самим підприємством. 
56. В залежності від технологічного процесу виділяють такі методи обліку витрат і 

калькулювання собівартості продукції: 
а) за повною та змінною собівартістю; 
б) попроцесний та попередільний; 

в) попроцесний (попередільний) та позамовний; 
г) нормативний та обліку фактичної собівартості.  

57. Система директ-костингу базується на класифікації витрат на: 
а) прямі і непрямі; 
б) постійні і змінні; 

в) основні і накладні; 
г) прості і комплексні.  

58. Основною метою обліку нормативних витрат є: 
а) визначення точки беззбитковості; 
б) точніший розподіл фактичних витрат; 

в) визначення нормативної собівартості готової продукції;  
г) визначення впливу зміни витрат на величину прибутку. 

59. Точку беззбитковості не можна виразити в таких вимірниках: 
а) трудові; 
б) натуральних (кількість продукції); 

в) грошових (виручка); 
г) відсотках до нормальної потужності.  

60. Процес підготовки і прийняття рішення містить кілька етапів, які не передбачають: 
а) вибір підходу до оцінки витрат на оплату праці;  
б) прийняття рішення; 

в) аналіз кількісних показників з урахуванням якісних факторів;  
г) вибір мети (постановка проблеми). 

61. Бюджет виробничих (накладних) витрат – це: 
а) сукупність бюджетів витрат і доходів, які забезпечують складання бюджетного звіту про 
прибуток; 

б) операційний бюджет, що містить інформацію про запланований обсяг продажу, ціну  й 
очікуваний дохід від продажу кожного виду продукції (товарів, робіт, послуг);  

в) плановий документ, в якому відображено накладні витрати, пов’язані з виробництвом 



продукції (послуг) у бюджетному періоді;  
г) плановий документ, в якому відображено витрати на оплату праці, необхідні для виробництва 

товарів або послуг у бюджетному періоді.  
62. Які з наведених виразів є підходами до організації процесу бюджетування: 

а) «згори-вниз»;                                                       б) «знизу-вгору»; 
в) «згори-вниз/знизу-вгору»;                                 г) всі вище перелічені варіанти. 
63. Центр відповідальності, керівник якого одночасно контролює витрати, доходи і 

інвестиції в активи центру називається центром:  
а) доходів;                                         в) прибутку; 

б) витрат;                                          г) інвестицій.  
64. Курс з управлінського обліку є складовою професійної сертифікації, яку здійснює: 
а) Аудиторська палата України; 

б) Українське товариство фінансових аналітиків;  
в) Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України;  

г) жодна відповідь не є правильною. 
65. Управлінський облік щодо того, хто його організовує та щодо обов’язковості:  
а) організовується керівництвом підприємства та не є обов'язковим; 

б) організовується державними органами (міністерствами і відомствами) та є обов'язковим; 
в) організовується керівництвом підприємства  та є необов'язковим з окремих питань; 

г) організовується керівництвом підприємства  та є обов’язковим за вимогами Податкового кодексу 
України. 
66. Якщо витрати неможливо прямо пов'язати з доходами певного періоду, вони 

відображаються у складі: 
а) витрат майбутніх періодів; 

б) адміністративних витрат; 
в) витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені; 
г) не відображаються у складі витрат взагалі, а списуються за рахунок нерозподіленого прибутку.  

67. Яка база розподілу непрямих витрат використовується в умовах переважно ручних 

робіт: 

а) години праці робітників; 
б) відпрацьовані машино-години; 
в) прямі витрати матеріалів; 

г) пряма заробітна плата. 
68. Фактор, що не впливає на організацію обліку витрат:  

а) вид діяльності підприємства; 
б) особливості технології виробництва; 
в) форма власності підприємства; 

г) організаційна структура підприємства. 
69. Основними (відмітними) рисами попроцесного (попередільного) напівфабрикатного 

методу обліку витрат є: 
а) передача напівфабрикатів без калькулювання їх собівартості; 
б) передача напівфабрикатів за їх собівартістю;  

в) калькулювання собівартості окремих замовлень;  
г) відсутність статті «Напівфабрикати власного виробництва». 

70. Простий директ-костинг заснований на  використанні в обліку даних: 
а) про прямі і непрямі витрати; 
б) про змінні і постійні витрати; 

в) тільки про змінні витрати; 
г) про змінні витрати та прямі постійні витрати на виробництво. 

71. Нормативні витрати за методом стандарт-кост визначаються: 
а) шляхом простої комбінації нормативних витрат по тих операціях, які потрібні для 
виробництва певного продукту; 

б) за середньовиваженою собівартістю; 
в) за методом ФІФО. 

г) за фактичною собівартістю попереднього звітного періоду.  



72. Запас міцності – це: 
а) рівень поточної діяльності суб'єкта господарювання, що перевищує точку беззбитковості;  

б) співвідношення постійних та змінних витрат підприємства; 
в) міра того, наскільки може збільшитись обсяг продажу до точки беззбитковості;  

г) співвідношення постійних і змінних витрат, що забезпечує більший відсоток зростання 
прибутку, ніж відповідний відсоток зростання обсягу продажу.  
73. Приймаючи рішення щодо скорочення сегмента, слід розглядати:  

а) всі витрати, що змінюються; 
б) лише змінні витрати; 

в) всі витрати, що залишаються незмінними; 
г) всі витрати. 
74. Проміжок часу, для якого підготовлено і використовується бюджет називається: 

а) періодом окупності; 
б) бюджетним періодом; 

в) терміном бюджетування; 
г)операційним бюджетом. 
75. Який з наведених підрозділів в управлінському обліку може бути визначений як центр 

інвестицій: 
а) сектор або відділ магазину; 

б) підрозділ на самостійному балансі; 
в) відділ кадрів; 
г) виробничий підрозділ?  

76. Мета управлінського обліку: 
а) складання фінансової звітності; 

б) допомога керівникам всередині підприємства при підготовці управлінських рішень; 
в) інформування зовнішніх користувачів про фінансовий стан підприємства; 
г) забезпечення інформацією податкових органів.  

77. Фінансовий та управлінський облік: 
а). використовують інформацію винятково про минулі події; 

б). мають однакову мету; 
в).використовують одну інформаційну систему;  
г) застосовуються для складання фінансової звітності.  

78. Групування витрат за економічними елементами здійснюється на підприємствах: 
а) промисловості; 

б) сільського господарства; 
в) всіх галузей економічної діяльності; 
г) транспорту. 

79. Нерозподілені загальновиробничі витрати мажуть виникати, якщо фактичний обсяг 

діяльності підприємства за звітний період:  

а) менше нормальної потужності; 
б) дорівнює нормальній потужності; 
в) більше нормальної потужності; 

г) дорівнює або більше нормальної потужності 
80. В залежності від повноти витрат виділяють такі методи обліку витрат і калькулювання 

собівартості продукції: 
а) за повною та змінною собівартістю; 
б) попроцесний та попередільний; 

в) попроцесний, позамовний та попередільний 
г) нормативний та обліку фактичної собівартості.  

81. Метод обліку витрат та калькулювання собівартості продукції, що застосовується на 

індивідуальних виробництвах - це: 
а) позамовний метод;           

б) попередільний метод; 
в) попроцесний метод;        

г) попроцесно-нормативний. 



82. Калькулювання повних витрат – це 
а) система калькулювання собівартості продукції на основі обліку витрат за кожним 

індивідуальним виробом або за окремою партією виробів;  
б) система калькулювання собівартості продукції на основі групування витрат у межах окремих 

процесів або стадій виробництва; 
в) метод калькулювання, що передбачає включення до собівартості всіх (змінних і постійних) 
виробничих витрат; 

г) метод калькулювання, що передбачає включення у собівартість продукції лише змінних 
виробничих витрат. 

83. Ідеальні стандарти - це: 
а) довготермінові нормативи витрат, які не коригуються після їх першочергового визначення, 
якщо не відбувається суттєвих змін в технічних характеристиках продукції або в процесі її 

виробництва; 
б) нормативи, які відображають витрати, необхідні для виготовлення продукції у звітному 

періоді за наявних умов діяльності і підлягають постійному коригуванні;  
в) нормативи, що включають елементи витрат на такому рівні, які виникають в оптимальних 
умовах виробництва при найбільш сприятливих цінах;  

г) стандарти, що визначаються зусиллями працівників підприємства. 
84. Операційний важіль — це: 

а) співвідношення постійних і змінних витрат, що забезпечує більший відсоток зростан ня 
прибутку, ніж відповідний відсоток зростання обсягу продажу;  
б) співвідношення постійних та змінних витрат підприємства; 

в) рівень поточної діяльності суб'єкта господарювання, що перевищує точку беззбитковості;  
г) визначення впливу на прибуток зміни витрат, ціни та обсягу продажу.  

85. Підприємство розглядає альтернативу: реалізувати урожай яблук чи направити частину 
врожаю на переробку з метою виготовлення соку -  це: 
а) рішення "продавати чи обробляти далі”; 

б) рішення "виробляти чи купувати"; 
в) рішення про спеціальне замовлення; 

г) рішення про розширення або скорочення  сегмента діяльності.  
86. Бюджетний баланс – це: 
а) сукупність бюджетів, що відображає заплановані грошові потоки та фінансовий стан 

підприємства; 
б) плановий документ, що відображає очікувані витрати на управління та обслуговування 

підприємства загалом; 
в) проформа фінансової звітності, що містить інформацію про майбутній фінансовий стан 
підприємства, який очікується в результаті запланованих операцій;  

г) проформа фінансової звітності, складена до початку звітного періоду, яка відображає 
фінансовий результат очікуваної діяльності.  

87. Бюджет прямих витрат на оплату праці – це: 
а) сукупність бюджетів витрат і доходів, які забезпечують складання бюджетного звіту про 
прибуток; 

б) операційний бюджет, що містить інформацію про запланований обсяг продажу, ціну й 
очікуваний дохід від продажу кожного виду продукції (товарів, робіт, послуг);  

в) сукупність бюджетів, що відображає заплановані грошові потоки та фінансовий стан 
підприємства; 
г) плановий документ, в якому відображено витрати на оплату праці, необхідні для виробництва 

товарів або послуг у бюджетному періоді.  
88. Підрозділ, керівник якого несе особисту відповідальність за доходи і витрати підрозділу, 

називають центром: 
а) доходів;                                         в) прибутку; 
б) витрат;                                          г) інвестицій.  

89. Управлінський облік як система сформувався: 
а) у середині XIX ст.; 

б) на початку XX ст.; 



в) у середині XX ст.; 
г) в останній чверті XX ст. 

90. Користувачами даних управлінського обліку є: 
а) інвестори, акціонери; 

б) податкові органи; 
в) фінансові та кредитні установи; 
г) керівники всередині господарства.  

91. Зі збільшенням обсягу діяльності: 
а) змінні витрати на одиницю продукції збільшуються;  

б) загальна сума змінних витрат збільшується;  
в) загальна сума змінних витрат залишається незмінною;  
г) змінні витрати на одиницю продукції зменшуються.  

92. Основним об’єктом калькулювання на виробничому підприємстві є:  
а) напівфабрикати власного виробництва; 

б) продукція, що виготовляється для продажу на ринку;  
в) продукція (роботи, послуги) цехів допоміжного виробництва; 
г) залишки незавершеного виробництва. 

93. В залежності від технологічного процесу виділяють такі методи обліку витрат і 
калькулювання собівартості продукції: 

а) за повною та змінною собівартістю; 
б) попроцесний та попередільний; 
в) попроцесний (попередільний) та позамовний 

г) нормативний та обліку фактичної собівартості.  
94. Об’єкт обліку витрат при застосуванні попроцесного (попередільного) методу обліку 

витрат і калькулювання: 
а) окреме замовлення; 
б) окремий вид продукції; 

в) окремий переділ (стадія) виробництва; 
г) група однорідних видів продукції.  

95. Калькулювання змінних витрат – це 
а) система калькулювання собівартості продукції на основі обліку витрат за кожним 
індивідуальним виробом або за окремою партією виробів;  

б) система калькулювання собівартості продукції на основі групування витрат у межах окремих 
процесів або стадій виробництва; 

в) метод калькулювання, що передбачає включення до собівартості всіх (змінних і постійних) 
виробничих витрат; 
г) метод калькулювання, що передбачає включення у собівартість продукції лише змінних 

виробничих витрат. 
96. У точці беззбитковості маржинальний дохід дорівнює:  

а) змінним витратам; 
б) постійним витратам; 
в) виручці від реалізації; 

г) прямим витратам. 
97. Можливості підприємства найчастіше обмежені. Обмеження – це: 

а) рішення, спрямоване на складання виробничої програми, котра забезпечить максимізацію 
прибутку; 
б) фактор витрат; 

в) чинники, що обмежують виробництво або реалізацію продукції;  
г) функція бізнесу.  

98. Генеральний (зведений) бюджет – це: 
а) сукупність бюджетів, що відображає заплановані грошові потоки та фінансовий стан 
підприємства; 

б) сукупність бюджетів, що узагальнюють майбутні операції усіх підрозділів підприємства; 
в) сукупність бюджетів витрат і доходів, які забезпечують складання бюджетного звіту про 

прибуток; 



г) сукупність бюджетів, що відображає заплановані дії щодо капітальних вкладень на наступний 
звітний період.  

99. Відхилення фактичних результатів продажу від гнучкого бюджету є відхиленням за рахунок: 
а) витрат і ціни продажу;                                                             б) обсягу продажу; 

в) обсягу реклами;                                                                         г) обсягу закупівлі запасів. 
100. Діяльність якого типу центрів відповідальності оцінюють в управлінському обліку з 

використанням «Піраміди Дюпона»: 

а) доходу;                                  б) витрат; 
в) прибутку;                              г) інвестицій? 

101. Управлінський облік охоплює….: 
а) інформацію, яка використовується зовнішніми та внутрішніми користувачами (учасниками, 
засновниками, менеджерами, акціонерами, банками, податковими органами тощо);  

б) всі види облікової інформації, яка необхідна для управління в межах даного підприємства; 
в) інформацію, яка використовується зовнішніми користувачами (контрольними органами, інші 

зацікавлені структури); 
г) інформацію у вартісному вигляді про зміни в стані активів, власного кап італу та зобов’язань 
підприємства з метою оцінки його майнового та фінансового стану, а також результатів 

діяльності.  
102. Періодичність складання звітності в управлінському обліку:  

а) місячна; 
б) квартальна; 
в) річна; 

г) інтервал складання встановлюється керівництвом. 
103. Доходи включаються до складу об'єктів облікового процесу на підставі наступних 

принципів бухгалтерського обліку: 
а) автономності; 
б) нарахування та відповідності; 

в) періодичності; 
г) обачності. 

104. Метод прямого розподілу – це: 
а) метод розподілу витрат обслуговуючих підрозділів, за якого витрати кожного обслуговуючого 
підрозділу розподіляють послідовно з урахуванням взаємних послуг;  

б) метод розподілу витрат обслуговуючих підрозділів, за якого їхні витрати списують 
безпосередньо на витрати виробничих підрозділів; 

в) метод розподілу витрат обслуговуючих підрозділів, за якого витрати кожного обслуговуючого 
підрозділу розподіляють послідовно щодо виробничих підрозділів та інших обслуговуючих 
підрозділів; 

г) метод розподілу витрат обслуговуючих підрозділів, що передбачає розподіл взаємних послуг 
шляхом розв'язання системи рівнянь. 

105. Калькулювання - це: 
а) процес визначення фінансового результату від реалізації одиниці продукції; 
б) визначення собівартості одиниці продукції; 

в) вибір системи виробничого обліку; 
г) визначення функції витрат. 

106. Об’єкт обліку витрат при застосуванні позамовного методу обліку витрат і 

калькулювання: 
а) окреме замовлення; 

б) окремий вид продукції; 
в) окремий переділ (стадія) виробництва; 

г) група однорідних видів продукції.  
107. Маржинальний дохід — це: 

а) виручка (дохід від продажу товарів, робіт, послуг);  

б) різниця між виручкою і сумою змінних витрат;  
в) різниця між виручкою і сумою постійних витрат; 

г) різниця між виручкою і загальною сумою всіх витрат (змінних і постійних).  



108. Підприємство досягає критичної точки, коли:  

а) результат від реалізації дорівнює нулю;  

б) виручка від реалізації дорівнює загальній сумі сукупних витрат;  
в) маржа зі змінних витрат дорівнює сумі постійних витрат; 

г) маржинальний дохід перевищує постійні витрати. 
109. Рішення «виробляти чи купувати?» – це: 
а) рішення спрямоване на складання виробничої програми, що забезпечить максимізацію 

прибутку за умов наявних обмежень; 
б) рішення, пов’язане з розглядом альтернативи: виробляти самостійно окремі компоненти 

продукції (деталі, комплектуючі тощо) чи купувати їх у зовнішніх постачальників;  
в) рішення щодо того, які напрями діяльності розширювати, а які скорочувати залежно від їх 
прибутковості; 

г) рішення про розширення або скорочення послуг, виробів, підрозділів та інших сегментів на 
підставі аналізу їх прибутковості.  

110. Генеральний (зведений) бюджет – це: 

а) сукупність бюджетів, що відображає заплановані грошові потоки та фінансовий стан 
підприємства; 

б) сукупність бюджетів, що узагальнюють майбутні операції усіх підрозділів підприємства; 
в) сукупність бюджетів витрат і доходів, які забезпечують складання бюджетного звіту про 

прибуток; 
г) сукупність бюджетів, що відображає заплановані дії щодо капітальних вкладень на наступний 
звітний період. 

111. Підхід «знизу-вгору» означає, що: 

а) вище керівництво надає загальні директиви щодо цілей компанії, а керівники нижчої та 

середньої ланки готують бюджети, спрямовані на досягнення цілей компанії. У процесі 
складання й узагальнення бюджетів здійснюють їх обговорення та узгодження керівниками 
різних рівнів; 

б) вище керівництво компанії цілком здійснює процес бюджетування з мінімальним залученням 
менеджерів підрозділів і відділів нижчого рівня;  

в) спочатку керівники різних підрозділів (відділів, д ілянок, служб тощо) складають бюджети 
щодо діяльності, за яку вони відповідають, а потім бюджети послідовно узагальнюють і 
координують на вищому щаблі управління;  

г) бюджетні проекти декілька разів переглядаються різними рівнями управління перед їх 
узгодженням, але при цьому основну участь приймають нижчі щаблі управління.  

112. Що з наведеного в управлінському обліку можна зарахувати до переваг 

децентралізації управління: 
а) ускладнення процесу координації діяльності;  

б) можливість появи нездорової внутрішньої конкуренції; 
в) підвищення оперативності прийняття поточних рішень на відповідних рівнях управління;  

г) збільшення витрат на утримання обслуговуючого персоналу.  
113. Порядок ведення управлінського обліку: 
а) регламентується Міністерством фінансів;  

б)  визначається Міжнародною федерацією бухгалтерів;  
в) описано у податковому законодавстві; 

г) встановлюється керівництвом підприємства. 
114. В процесі історичного розвитку сформувалися і розвивалися три основні 

системи обліку, до яких належить: 

а) система управлінського обліку;  
б) загальна систему обл іку;  

в) система фінансового обліку;  
г) система господарського обліку.  
115. Постійними витратами є витрати, які: 

а) пов’язані з постійним асортиментом продукції;  
б) постійно зростають зі зростанням обсягів виробництва; 

в) не змінюються при зміні обсягів виробництва; 



г) постійно повторюються при калькулюванні собівартості одиниці продукції.  
116. Метод послідовного розподілу – це: 

а) метод розподілу витрат обслуговуючих підрозділів, за якого витрати кожного обслуговуючого 
підрозділу розподіляють послідовно з урахуванням взаємних послуг;  

б) метод розподілу витрат обслуговуючих підрозділів, за якого їхні витрати списують 
безпосередньо на витрати виробничих підрозділів;  
в) метод розподілу витрат обслуговуючих підрозділів, за якого витрати кожного обслуговуючого 

підрозділу розподіляють послідовно щодо виробничих підрозділів та інших обслуговуючих 
підрозділів; 

г) метод розподілу витрат обслуговуючих підрозділів, що передбачає розподіл взаємних послуг 
шляхом розв'язання системи рівнянь. 
117. З метою контролю витрат виділяють такі методи обліку витрат і калькулювання 

собівартості продукції: 

а) за повною та змінною собівартістю; 

б) попроцесний та попередільний; 
в) попроцесний (попередільний) та  позамовний 
г) нормативний та обліку фактичної собівартості.  

118. Метод, за яким оцінка запасів базується на припущенні, що запаси використовуються 

у тій послідовності, в якій вони надходили на підприємство, називається:  

а) метод ФІФО; 
б) метод ідентифікованої собівартості; 
в) метод середньозваженої собівартості; 

г) метод нормативних витрат. 
119. Як у зарубіжній практиці називають систему калькулювання повних витрат:  

а) директ-костинг; 
б) абзорпшен-костинг; 
в) АВС-костинг; 

г) стандарт-костинг. 
120. Коефіцієнт маржинального доходу — це: 

а) відношення маржинального доходу з одиниці продукції до суми постійних витрат;  
б) відношення маржинального доходу з одиниці продукції до суми змінних витрат;  
в) відношення маржинального доходу з одиниці продукції до ціни одиниці продукції;  

г) співвідношення постійних і змінних витрат, що забезпечує більший відсоток зростання 
прибутку, ніж відповідний відсоток зростання обсягу продажу.  

121. Коефіцієнт маржинального доходу — це: 
а) відношення маржинального доходу з одиниці продукції до суми постійних витрат;  
б) відношення маржинального доходу з одиниці продукції до суми змінних витрат;  

в) відношення маржинального доходу з одиниці продукції до ціни одиниці продукції;  
г) співвідношення постійних і змінних витрат, що забезпечує більший відсоток зростання 

прибутку, ніж відповідний відсоток зростання обсягу продажу.  
122. Коефіцієнт маржинального доходу — це: 

а) відношення маржинального доходу з одиниці продукції до суми постійних витрат;  

б) відношення маржинального доходу з одиниці продукції до суми змінних витрат;  
в) відношення маржинального доходу з одиниці продукції до ціни одиниці продукції;  

г) співвідношення постійних і змінних витрат, що забезпечує більший відсоток зростання 
прибутку, ніж відповідний відсоток зростання обсягу продажу.  
123. Гнучкий бюджет – це: 

а) бюджет, який можливо коригувати, у зв’язку зі змінами умов діяльності шляхом оперативного 
коригування доходів і витрат підприємства; 

б) сукупність бюджетів витрат і доходів, які забезпечують складання бюджетного звіту про 
прибуток; 
в) сукупність бюджетів, що відображає заплановані грошові потоки та фінансовий стан 

підприємства; 
г) бюджет, складений на основі бюджетних витрат і доходів для фактичного обсягу або для 

кількох можливих обсягів діяльності в межах релевантного діапазону.  



124. Бюджет “від досягнутого” – це: 

а) бюджет, що використовується для планування частково регульованих витрат;  

б) бюджет, що складається на основі статистики минулих періодів з урахуванням можливої 
зміни умов діяльності підприємства; 

в) бюджет, що показує розміри витрат і результати при різному обсязі діяльності відповідного 
центру відповідальності; 
г) загальний бюджет підприємства. 

125. Скільки виділяють в управлінському обліку основних типів центрів відповідальності: 
а) один;                                                         в) три; 

б) два;                                                г) чотири. 
126. Норми етичної поведінки фахівців з управлінського обліку не  передбачають: 
а) конфіденційності; 

б) незалежності;     
в) компетентності; 

г) об'єктивності.  
127. Переплетена система обліку характеризується: 
а) окремим веденням фінансового та виробничого обліку в системі рахунків,  які не 

кореспондують один з одним; 
б) калькулюванням собівартості окремих видів продукції та контролем витрат на її виробництво; 

в) веденням управлінського та фінансового обліку в єдиній системі рахунків ; 
г) обліком витрат підприємства за елементами та періодичним обліком запасів.  
128. Релевантні витрати – це витрати, що: 

а) належать до собівартості продукції; 
б) доречно включати в собівартість продукції;  

в) змінюються у зв’язку з прийняттям рішення;  
г) не включаються до собівартості.  
129. Функція витрат — це: 

а) математичний опис взаємозв'язку між витратами та їх факторами;  
б) процес обчислення динаміки витрат, тобто встановлення кількісного взаємозв'язку між 

витратами й різними факторами на підставі дослідження діяльності;  
в) реагування витрат при зміні виробництва; 
г) прогнозування майбутніх витрат для різних рівнів (умов) діяльності.  

130. Яку базу розподілу непрямих витрат буде доцільним використати в механізованих та 

автоматизованих підрозділах: 

а) години праці робітників; 
б) відпрацьовані машино-години; 
в) прямі витрати матеріалів; 

г) пряма заробітна плата. 
131. В однопродуктовому виробництві з коротким виробничим циклом собівартість 

одиниці продукції визначається: 
а) діленням усіх витрат за певний період на обсяг виробництва продукції за цей же період;  
б) безпосереднім обчисленням прямих витрат і розподілом за певною базою непрямих витрат; 

в) розподілом усіх витрат пропорційно кількості машино-годин; 
г) немає правильної відповіді.  

132. В якій з перелічених галузей використовують переважно позамовний метод 

калькулювання собівартості: 
а) видобувна промисловість; 

б) металургійна промисловість; 
в) будівництво, ремонтне виробництво; 

г) сільськогосподарське виробництво. 
133. Недоліками системи директ-костинг є: 

а) необхідність вести окремий облік нормативних витрат та відхилень від норм;  

б) необхідність здійснювати систематичний розподіл постійних загальновиробничих витрат; 
в) собівартість незавершеної і готової продукції є заниженою; відсутній розрахунок повної 

собівартості продукції; 



г) собівартість незавершеної і готової продукції є завищеною.  
134. Запас міцності розраховується як різниця між:  

а) обсягом реалізації та прибутком; 
б) обсягом реалізації і витратами; 

в) обсягом реалізації і точкою беззбитковості; 
г) обсягом реалізації та маржинальним доходом.  
135. Релевантні витрати - це 

а) дійсні витрати; 
б) сума дійсних та альтернативних витрат; 

в) альтернативні витрати; 
г) змінні витрати. 
136. Скільки існує підходів до організації процесу бюджетування? 

а) 2;                 б) 3;                в) 4;                г) 5; 
137. Бюджетний звіт про прибуток – це: 

а) сукупність бюджетів, що відображає заплановані грошові потоки та фінансовий стан 
підприємства; 
б) плановий документ, що відображає очікувані витрати на управління та обслуговування 

підприємства загалом; 
в) плановий документ, в якому відображено накладні витрати, пов’язані з виробництвом 

продукції (послуг) у бюджетному періоді;  
г) проформа фінансової звітності, складена до початку звітного періоду, яка відображає 
фінансовий результат очікуваної діяльності.  

138. Якщо виробничий підрозділ не досяг запланованого обсягу діяльності, але при цьому 

не допустив перевитрати ресурсів, то його діяльність варто оцінити в управлінському 

обліку як: 
а) результативну і ефективну; 
б) результативну, але неефективну; 

в) нерезультативну і неефективну; 
г) ефективну, але нерезультативну. 

139. Принцип результативності означає: 
а) що при здійсненні будь-яких видів діяльності слід постійно порівнювати витрати, понесені в 
результаті діяльності з отриманим результатом;  

б) що приймаючи рішення на будь-якому рівні і обираючи найоптимальніше з них, слід 
пріоритетним вважати фінансові результати підприємства;  

в) передбачає визначення тенденцій і перспектив кожного підрозділу в формуванні прибутку 
підприємства на всіх його стадіях (від виробництва до реалізації продукції);  
г) не передбачає визначення тенденцій і перспектив кожного підрозділу в формуванні прибутку 

підприємства на всіх його стадіях (від виробництва до реалізації продукції).  
140. Які з наведених нижче категорій є системами обліку:  

а) переплетена, автономна, загальна; 
б) двоколова, інтегрована; 
в) переплетена, загальна, інтегрована; 

г) періодична, загальна. 
141. Управлінська звітність – це: 

а) внутрішня звітність, основна мета якої полягає у наданні оперативної, релевантної інформації 
у відповідності до вимог управлінського персоналу;  
б) бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та 

рух грошових коштів підприємства за звітний період;  
в) планова, нормативно-довідкова та фактична інформація аналітичного обліку;  

г) контрольний звіт або звіт про виконання кошторису.  
142. До витрат періоду зараховують: 
а) загальновиробничі витрати; 

б) виробничі витрати; 
в) адміністративні витрати; 

г) прямі витрати на оплату праці виробничого персоналу.  



143. Сутність методу “Технологічний аналіз”, що застосовується для визначення функції 

витрат, полягає в наступному : 

а) передбачає системний аналіз функції діяльності з метою визначення технологічного 
взаємозв'язку між витратами ресурсів та результатом діяльності;  

б) визначені функції витрат шляхом розподілу їх на змінні та постійні щодо відповідного 
чинника на підставі вивчення даних рахунків бухгалтерського обліку; 
в) визначенні функції витрат на підставі припущення, що змінні витрати є різницею між 

загальними витратами за найвищого та найнижчого рівнів діяльності;  
г) передбачає розподіл показників на дві групи, виходячи зі зростання значення х, та розрахунок 

постійних витрат на основі середніх значень х і у.  
144. Згідно П(С)БО 16 загальновиробничі витрати проділяються на:  

а) витрати основних та допоміжних підрозділів;  

б) постійні і змінні; 
в) релевантні і не релевантні; 

г) контрольовані та неконтрольовані.  
145. Вид продукції, стадія виробництва, замовлення, програма, для яких організовують 

відокремлений облік витрат, – це: 

а) об’єкт обліку витрат; 
б) об’єкт калькуляції; 

в) калькуляційна одиниця; 
г) предмет обліку витрат. 
146. Метод, за яким оцінка запасів базується на середній ціні, яка використовується для 

оцінки матеріальних ресурсів, що надходять на виробництво, називається:  

а) метод ФІФО; 

б) метод ідентифікованої собівартості; 
в) метод середньозваженої собівартості; 
г) метод нормативних витрат. 

147. Поняття «поріг рентабельності» відображає: 
а) чистий дохід підприємства в грошовій формі, необхідний для розширеного виробництва; 

б) суму виручки від реалізації, за якої підприємство не має ні прибутків, ні збитків;  
в) необхідну виручку для відшкодування постійних витрат на виробництво і реалізацію 
продукції; 

г) рівень поточної діяльності суб'єкта господарювання, що перевищує точку беззбитковості.  
148. Диференціальний аналіз в управлінському обліку передбачає виявлення витрат і 

доходів, які: 
а) однакові для альтернативних рішень; 
б) різні для альтернативних рішень; 

в) усіх без винятку, якщо вони матимуть місце;  
г) були здійснені в минулому періоді.  

149. Бюджет витрат на збут зазвичай не включає: 

а) витрати на рекламу; 
б) страхування готової продукції; 

в) витрати на амортизацію верстатів; 
г) витрати на канцелярське приладдя.  

150. Який з перелічених бюджетів не належить до операційних:  

а) бюджет продажів; 
б) бюджет грошових коштів; 

в) бюджет собівартості реалізованої продукції; 
г) бюджет виробництва. 

 
 

 


