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ПЕРЕДМОВА 

 В економіці більшості вітчизняних 

підприємств важливу роль відіграє 

управлінський облік, як інтегрована система 

обробки та підготовки інформації для 

внутрішніх та зовнішніх користувачів, 

ефективного використання ресурсів. 

Управлінський облік являє собою механізм 

управління бізнесом, орієнтований на 

отримання прибутку і досягнення стратегічних  

цілей на ринку товарів і послуг через 

застосування принципів і методів 

управлінського обліку, його взаємозв’язку з 

фінансовим обліком. 

Ведення  управлінського обліку на 

підприємстві передбачає активне використання 

стандартів, кошторисів та норм, завдяки чому 

одночасно з визначенням результатів по 

виробах, замовленнях, центрах відповідальності 

та окремих сегментах діяльності можна 

здійснювати аналіз фактичних відхилень 

показників від запланованого або очікуваного 

рівня, застосуванню сучасних методів 

калькулювання собівартості, зокрема АВС-

метод, метод ЕРЗ, метод ―точно в зазначений 

термін‖ (JIT). Тому, для закріплення набутих 

теоретичних знань з даного предмету необхідно 

проведення практичних занять, метою яких є 



6 

 

 

здобуття студентами систематизованих знань і 

навичок.  

Опрацювавши завдання студент повинен 

вміти аналізувати інформацію про рівень витрат 

та їх розподіл по центрах витрат та центрах 

відповідальності для прийняття управлінських 

рішень спрямованих на забезпечення успішної 

діяльності підприємства в ринковій економіці. 

Практикум з курсу «Управлінський облік» 

складено відповідно до робочої програми, 

завдання якого   охоплюють основні теми 

дисципліни та виконуються з використанням 

інших джерел інформації. 

 

Результатами вивчення навчальної 

дисципліни студентами для отримання 

професійних навиків бухгалтера аналітика є 

необхідним: 

 розуміння теоретичних основу 

правлінського обліку, а саме: сутності, 

завдань і функцій; 

 основних принципів його побудови та 

видів; 

 знання законодавчо – нормативних 

документів, які регламентують порядок 

організації 

 управлінського обліку на підприємствах; 
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 знання етапів організації управлінського 

обліку на підприємстві; 

 розуміння та уміння застосовувати 

відповідні методи і прийоми в процеси 

обліку витрат і калькулювання з метою 

прийняття ефективних управлінських 

рішень; 

 розуміння прав, обов’язків і 

відповідальності облікового фахівця; 

 уміння використовувати облікову 

інформацію про фактичні витрати з метою 

прогнозування майбутніх витрат, а також 

з метою прийняття управлінських рішень; 

 уміння розраховувати собівартість 

продукції використовуючи різні методи 

калькулювання; 

 уміння моделювати поведінку витрат та 

проводити аналіз співвідношення 

"витрати – обсяг діяльності – прибуток; 

 уміння оцінювати альтернативні проекти 

та обґрунтовано обирати оптимальні 

управлінські 

 рішення; 

 уміння розробляти бюджети підприємства 

та окремих центрів відповідальності; 

 уміння складати внутрішньогосподарську 

звітність та розраховувати трансфертні 

ціни; 
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 планувати, організовувати, мотивувати, 

оцінювати та підвищувати 

результативність колективної праці, 

здійснювати дослідження в групі під 

керівництвом лідера, з урахуванням вимог 

та особливостей сьогодення в умовах 

обмеженості часу; 

 застосовувати набуті знання, розуміти 

предметну область та професію на 

практиці, бути відкритим до застосування 

знань з урахуванням конкретних ситуацій; 

 усвідомлювати необхідність навчання 

впродовж усього життя з метою 

поглиблення набутих та здобуття нових 

фахових знань; 

 формувати додаткові компетентності 

шляхом самонавчання, участі у тренінгах, 

сертифікаційних і грантових програмах. 
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1.ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ТЕМА 1.   МЕТА, ЗМІСТ І ОРГАНІЗАЦІЯ 

УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ. 

 

Управлінський облік як специфічна 

галузь економічних знань. Суть системи 

управлінського обліку, його мета та 

завдання, необхідність впровадження на 

підприємствах України. Реалізація змісту 

управлінського обліку. Місце управлінського 

обліку в системі управління. Суть 

взаємозв’язку і взаємодії облікової функції 

управлінського обліку з іншими функціями 

управління в процесі прийняття рішень.. 

Історичні етапи розвитку управлінського 

обліку (вітчизняний розвиток управлінського 

обліку). 

Предмет, об’єкти та методи 

управлінського обліку. Складові методу 

управлінського обліку: загально-методичні 

прийоми дослідження об’єкта; 

загальнонаукові методичні прийоми 

бухгалтерського фінансового обліку; 

специфічні методичні прийоми 

управлінського обліку. Функції 

управлінського обліку. Вимоги до інформації 

в системі управлінського обліку. Користувачі 

облікової інформації. Ознаки системи 



10 

 

 

інформаційного забезпечення підприємства в 

системі управлінського обліку. Основні 

системи управлінського обліку. Групи 

інформації, залежно від управлінської ланки, 

її характеристика. 

Організаційні аспекти управлінського 

обліку. Загальна, інтегрована, автономна 

підсистеми управлінського обліку. 

Порівняльна характеристика фінансового та 

управлінського обліку. Схеми обліку доходів 

і витрат при застосуванні різних підходів. 

Порівняння характерних рис різних варіантів 

організації управлінського обліку на 

вітчизняних підприємствах. Вилив 

інформації та чинників на організацію 

облікового процесу та формування облікової 

політики щодо управлінського обліку. 

Кодування рахунків управлінського обліку. 

Завдання відділу управлінського обліку. 

Основні етапи прийняття управлінських 

рішень.  

 

ТЕМА 2. КЛАСИФІКАЦІЯ І ПОВЕДІНКА 

ВИТРАТ. 

 

Економічний зміст витрат в 

управлінському обліку, та їх класифікація за 

напрямками обліку, особливостей 
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планування та контролю витрат в 

ефективному управлінні підприємством, 

розробки стратегічних напрямків діяльності.  

Визначення поняття «витрати» в 

нормативних джерелах, економічній та 

обліковій літературі. Законодавчо-

нормативне формування складу витрат.  

Класифікація витрат згідно з 

методичними рекомендаціями з формування 

собівартості продукції.  

Класифікація витрат за порядком 

визначення фінансового результату 

підприємства. Основні підходи класифікації 

витрат, які відповідають основним завданням 

управління. Класифікація витрат 

підприємства. Зарубіжний досвід 

класифікації витрат.  

Облік і контроль за економічними 

елементами. Класифікація витрат за ознакою 

відношення їх до собівартості продукції і 

відображення у звітності. Класифікація 

витрат за цілями: визначення собівартості 

продукції; здійснення процесу контролю та 

регулювання; прийняття управлінських 

рішень, їх характеристика. Класифікація 

накладних витрат підприємств.  

Облік і контроль витрат за статтями 

калькуляції. Взаємозв’язок класифікацій 

витрат за елементами та статтями. Алгоритм 
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визначення собівартості виробленої та 

реалізованої продукції, валового, 

операційного і чистого прибутку. 

Класифікація методів управління витратами 

підприємства. Управлінський облік 

логістичних витрат.  

Класифікація факторів витрат для 

функцій бізнесу. Визначення мети, завдань 

та вибір моделей управління витратами. 

Класифікація витрат стосовно 

оподаткування. Дослідження поведінки 

витрат підприємства (коефіцієнт реагування 

витрат). 

Моделі поведінки витрат, їх графічне 

відображення, приклади витрат. Поведінка 

витрат залежно від зміни обсягу 

виробництва. 

Фактори витрат для різних  функцій 

бізнесу. Критерії оцінки надійності функції 

витрат. Однофакторна модель функції витрат 

і багатофакторна модель функції витрат.  

Критерії вибору методу, який описує 

поведінку витрат. Методи визначення 

функції витрат (вищої-нижчої точки, 

візуального пристосування , найменших 

квадратів, спрощений статистичний аналіз, 

та ін.). 
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ТЕМА 3. СИСТЕМА ОБЛІКУ І 

КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ЗА 

ПОВНИМИ ВИТРАТАМИ. 
 

       Організація обліку витрат на 

виробництво та калькулювання собівартості 

продукції. Структура методів обліку і 

калькулювання собівартості продукції. 

Прийоми калькулювання витрат та 

класифікація калькуляцій (їх види). Сутність 

обліку витрат та калькулювання. Переваги і 

недоліки калькулювання.  

Облік і калькулювання витрат за 

процесами (переділами), його суть, сфера 

застосування, його етапи. Облік і 

калькулювання витрат за замовленнями. 

Порівняльна характеристика методів. 

Організація зведеного обліку витрат і 

калькулювання собівартості продукції. Суть 

системи виробничого обліку. 

Сутність та основи побудови системи 

калькулювання за повними витратами 

(абзорпшен-кост).  Особливості системи 

обліку і калькулювання за повними 

витратами. Переваги і недоліки системи, 

відмінності від інших систем. Облік і 

розподіл витрат від браку, інших виробничих 

витрат та супутньої продукції. Облік і 



14 

 

 

розподіл витрат допоміжних виробництв. 

Методи розподілу.  

Облік і розподіл прямих витрат і 

непрямих витрат. Особливості обліку і 

розподілу витрат на утримання й 

експлуатацію устаткування та 

загальновиробничих витрат. Визначення 

собівартості незавершеного виробництва.  

Зарубіжні методи обліку повних 

витрат: метод однорідних секцій, стандарт-

кост, метод нормативного розподілу 

постійних витрат. 

 

ТЕМА 4. СИСТЕМА ОБЛІКУ І 

КАЛЬКУЛЮВАНННЯ СОБІВАРТОСТІ ЗА 

ЗМІННИМИ ВИТРАТАМИ. 

 

Особливості системи обліку та 

калькулювання за змінними витратами, 

основні ознаки методу. Основні етапи 

формування собівартості за методом 

«директ-костинг». Основні ознаки. 

 Відмінності між обліком повної та 

неповної собівартості. Суть та значення 

коефіцієнта змінних затрат, маржинальних 

надходжень. Основні показники 

калькулювання за даним методом.  
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Переваги та ефективність застосування 

методу «директ-кост» на підприємствах 

України. Взаємозвязок різних методів обліку 

виробничих витрат і калькулювання, 

відокремлених за трьома класифікаційними 

ознаками. 

Формування звіту про фінансові 

результати на підставі калькулювання 

повних та змінних витрат. 

 Калькулювання витрат на основі 

діяльності, суть, сфера застосування. 

Відмінності функціональних систем від 

традиційних (зарубіжний і вітчизняний 

досвід). 

Простий «директ-кост», основні риси. 

Розвинутий «директ-кост», відмінні та 

спільні риси. Переваги та недоліки. 

Французька і американська модель 

визначення чистого результату. Основні 

показники калькулювання собівартості 

продукції при застосуванні системи директ-

кост. Принципи застосування системи 

директ-кост. Сутність прийняття 

управлінських рішень на основі системи 

ддирект-кост. 

Порівняльна характеристика систем 

обліку за повною та неповною 

собівартостями. 
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ТЕМА 5. СИСТЕМА ОБЛІКУ І 

КАЛЬКУЛЮВАННЯ ЗА НОРМАТИВНИМИ 

ВИТРАТАМИ. 

Суть та значення системи обліку та 

калькулювання собівартості за 

нормативними затратами. Нормативний 

метод як спосіб оперативного контролю за 

формуванням собівартості. Функціонування 

системи калькулювання за нормативними 

витратами.  

 Типи нормативних витрат, 

класифікатори та аналіз відхилень від норм.  

  Нормативні прямі матеріальні 

витрати. Нормативні прямі витрати на оплату 

праці.   

 Нормативні загальновиробничі 

витрати. 

 Облік калькуляції собівартості за 

нормативними витратами. Переваги та 

недоліки методу. 

 Класифікація та аналіз відхилень 

фактичних витрат від нормативних, як засіб 

контролю. Система управління витратами на 

основі нормативів.              

        Суть системи «стандарт-кост» та 

переваги та недоліки її використання.                  

Відмінності нормативного методу обліку від 

системи «стандарт-кост». 
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ТЕМА 6. АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ 

ВИТРАТ, ОБСЯГУ ДІЯЛЬНОСТІ  ТА 

ПРИБУТКУ. 

 

Суть, мета, методи та значення аналізу 

взаємозв’язку «витрати-обсяг-прибуток». 

Аналіз взаємозв’язку «витрати-обсяг-

прибуток» за умов асортименту. Аналіз 

взаємозв’язку «витрати-обсяг-прибуток»  в 

умовах багатопродуктового виробництва.  

Сутність трьох основних методів 

аналізу. Обмеження, властиві при аналізу 

беззбитковості. Точка беззбитковості в 

натуральних і грошових одиницях.  

Математичні методи визначення точки 

беззбитковості. Корисність графічного 

відображення взаємозв’язку «витрати-обсяг-

прибуток» (графік беззбитковості, графік 

взаємозв’язку «обсяг реалізації – прибуток», 

графік маржинального доходу). 

 Аналіз чутливості прибутку до зміни 

витрат, цін та/або обсягу реалізації. Суть 

методів: порівняння звітів про фінансові 

результати, диференціальний аналіз, 

порівняння маржинального доходу. 

Аналіз взаємозв’язку «витрати-обсяг-

прибуток» в умовах багато-продуктового 

виробництва. Запас міцності. Операційний 

важіль. Структура витрат. Комбінація 
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продажу виробів. Середньозважений 

маржинальний дохід. Переваги та недоліки 

використання методу. 

 

 

ТЕМА 7. АНАЛІЗ РЕЛЕВАНТНОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ 

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ. 

 

Суть та особливості прийняття рішень 

та релевантність облікової інформації. Аналіз 

варіантів альтернативних рішень. 

Оптимальне використання ресурсів за умов 

обмежень. Релевантний діапазон. 

Прийняття рішень. Загальна 

класифікація управлінських рішень. 

Класифікація операційних (поточних) 

управлінських рішень.  Етапи процесу 

прийняття рішень. Рівні управління на 

підприємстві.  

Розрахунки теоретичної, практичної та 

нормальної виробничої потужності, їх 

застосування в управлінському обліку.   

Прийняття рішень в процесі 

постачання (рішення стосовно запасів, 

застосування методів).  

Прийняття рішень в процесі 

виробництва. Підготовки інформації до 

обґрунтування  варіантів альтернативних 
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рішень типу виробляти чи купувати, щодо 

спеціального замовлення, та інших. 

Оцінювання грошових потоків при прийнятті 

інвестиційних управлінських рішень. 

Прийняття рішень в процесі реалізації. 

Рішення стосовно ціноутворення. Модель 

прийняття рішень за умов невизначеності.  

 

ТЕМА 8. БЮДЖЕТУВАННЯ І КОНТРОЛЬ.                                                                              

 

Сутність бюджетування, його 

організація та напрями. Необхідність 

бюджетування на малих підприємствах.  

Мета бюджетування та види бюджетів. 

Напрями бюджетування. Основні функції 

системи бюджетування як інструмента 

управління. Завдання процесу 

бюджетування. Види (класифікація) 

бюджетів. Класифікація бюджетів за 

окремими класифікаційними ознаками. 

Гнучкий бюджет доходів, витрат і 

фінансових результатів діяльності 

підприємства. Принципи організації 

бюджетування. Складання та 

взаємоузгодженість бюджетів.  

Стадії процесу бюджетування, роль 

планування та контролю. Основні складові 

зведеного бюджету.  Призначення 
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бюджетування у взаємозв’язку з головними 

цілями компанії.  

Методи розроблення бюджетів та 

організація бюджетування.  

Характеристика основних розділів 

інструкції з організації бюджетування на 

підприємстві.  

Характеристика основних варіантів 

порядку організації процесу бюджетування 

на підприємстві. 

Складові частини бюджетування – як 

управлінської технології. Методика 

складання бюджетів підприємства. 

Контроль виконання бюджетів. Види 

контролю та його мета. Фази контролю за 

виконанням бюджету. 

Контроль на основі гнучких та 

статичних бюджетів. Класифікація 

відхилень. Аналіз та управління за 

відхиленнями. 

 

ТЕМА 9. ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ЗА 

ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. 

 

Концепція центрів та обліку 

відповідальності. Переваги та недоліки 

децентралізації управління.  

Типи центрів відповідальності. Основні 

принципи організації системи обліку за 
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центрами відповідальності. Кошторис як 

інструмент контролю діяльності центру 

витрат. Оцінка діяльності центрів витрат. 

Оцінка діяльності центрів доходу. Оцінка 

діяльності центів прибутку. Внутрішня 

звітність, принципи формування. Етапи 

вибору показників оцінювання діяльності 

центрів відповідальності та роботи їхніх 

менеджерів. 

Трансфертне ціноутворення, його 

завдання. Підходи до тлумачення 

«трансфертного ціноутворення». Методи 

визначення величини трансфертної ціни.  

Взаємозв’язок звітів центрів 

відповідальності різних рівнів управління.   

Організація обліку відповідальності за 

методом «тариф-година-машина». Основні 

напрями розвитку управлінського обліку. 

Сучасні концепції управління витратами. 

Вітчизняний і зарубіжний досвід. 
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Тема 1. Мета, зміст і організація 

управлінського обліку 

 

1.1. Перелік теоретичних питань, 

необхідних 

                 для засвоєння теми  

      1.1.1.Управлінський облік як специфічна 

галузь економічних знань (його мета, завдання, 

функції) та необхідність його впровадження на 

підприємствах України. 

1.1.2. Історичні етапи розвитку 

управлінського обліку. 

1.1.3.  Місце управлінського обліку в системі 

управління. Суть взаємозв’язку і 

взаємодії облікової функції 

управлінського обліку з іншими 

функціями управління. 

1.1.4. Предмет, об’єкти та метод 

управлінського обліку. 

1.1.5. Характеристика фінансового та 

управлінського обліку, чинники, які 

впливають на побудову управлінського 

обліку. 

1.1.6. Основи організації управлінського 

обліку та його принципи. Методичні 

підходи до побудови плану рахунків 

управлінського обліку. 
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1.2.Семінар 1. 

Метою проведення заняття є 

закріплення студентами теоретичних основ 

ведення управлінського обліку та місце в 

управлінні підприємством; предмету, 

об’єктів та методів управлінського 

обліку;принципів, функцій та складових 

управлінського обліку. 

План 

1. Управлінський облік як специфічна галузь 

економічних знань та необхідність його 

впровадження на підприємствах України. 

2. Поняття управлінського обліку, його мета, 

завдання, функції.  

3. Історичні етапи розвитку управлінського 

обліку. 

4. Предмет, об’єкти та метод управлінського 

обліку. 

5. Характеристика фінансового та 

управлінського обліку, чинники, які 

впливають на побудову управлінського 

обліку. 

6. Основи організації управлінського обліку 

та його принципи. 

7. Методичні підходи до побудови плану 

рахунків управлінського обліку. 
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Для підготовки до семінарського заняття 

пропонуються теми рефератів: 

1. Еволюція управлінського обліку . 

2. Користувачі інформації та види обліку. 

3. Управлінський облік в системі 

менеджменту. 

4. Інформаційне забезпечення системи 

управлінського обліку. 

5. Управлінський облік в системі рахунків. 

 

 Рекомендована література для підготовки 

до семінарського заняття 

1. Податковий кодекс України від 2 грудня 

2010 року № 2755-VI.  

2. Білоусова І.Проблеми розвитку 

управлінського обліку в Україні // 

Бухгалтерський облік і аудит.– 2010. – № 

2. – С. 39-44. 

3. Гуцайлюк З. Ще раз про місце і роль 

управлінського обліку в інформаційній 

системі господарюючих суб’єктів // 

Бухгалтерський облік і аудит . – 2010. – № 

11. – С.46-49   

4. Нападовська Л.В. Формування нової 

парадигми вітчизняної системи обліку // 
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Економіка України.– 2003. – № 7. – С. 37-

44. 

5. Нападовська Л.В. Управлінський облік як 

інформаційна система ефективного 

управління підприємством // Вісник 

ТАНГ. – 2004. – № 10. С.10-18. 

6. Нападовська Л.В. Інноваційні ресурси 

економічного розвитку: проблеми обліку 

ефективного їх використання // Науковий 

вісник КНТЕУ. – 2008. – С. 16-20. 

7.  Нападовська Л.В. Проблеми підготовки 

фахівців з обліку та аудиту, їх професійне 

визнання // Бухгалтерський облік і аудит.– 

2009.– № 8.– С.41-44. 

8. Ткач В.И., Ткач М.В. Управленческий 

учет: международный опыт. – М.: 

Финансы и статистика, 2014. 

9. Чумаченко М.Г. Розвиток управлінського 

обліку і Україні // Баланс. – 2010. – № 23.– 

С. 27 – 29. 

10. Чумаченко М.Г.  Управлінський облік 

потребує підтримки // Бухгалтерський 

облік і аудит. – 2011. – № 5. – С. 3-7.  

11. Кузьмін О.Є. Управління витратами на 

підприємствах: навч.посіб.  / О.Є. 

Кузьмін, О.Г. Мельник, У.І.Когут – Львів: 

Вид-во Львівської політехніки, 2014. – 

244 с. 
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1.3.Завдання для практичної роботи до 

теми 1. 

                              Завдання 1.1. 

Класифікувати інформацію на внутрішню та 

зовнішню із запропонованих груп користувачів 

бухгалтерської інформації 

Користувачі 

інформації 
Інформація 

Відділ технічного 

контролю 

Основні показники 

фінансово-господарської 

діяльності підприємства, 

зосереджені у статистичній 

звітності 

Податкова міліція Дані про рух запасів 

Центральне 

статистичне 

управління 

Норми праці, вихід та 

невихід на роботу 

Відділ кадрів Накази щодо оплати праці, 

облік наявності та складу 

штатних та позаштатних 

працівників 

Кладовщик цеху Кількість одиниць запасу,  

норми запчастин на виріб 

Табельщик цеху Тарифи, 

платоспроможність 

дебіторів 

Відділ маркетингу Фінансовий результат 

Зав. складу Розмір посадових окладів, 
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складального цеху  щтатний розклад 

Відділ 

бухгалтерського 

обліку обліку 

Інвентаризація 

незавершеного 

виробництва, складу 

готової продукції,  розмір 

доходу 

Відділ постачання  Кошторисні калькуляції на 

вироби, зведені кошториси 

витрат 

Фінансово-

облікова служба 

підприємства 

Організаційна структура 

управління, організаційна 

структура фінансово-

облікової служби 

 

                                  Завдання 1. 2 

У супермаркеті ―Барвінок‖ облік ведеться за 

загальною системою обліку витрат. В червні 

місяці було придбано товарів на 550 тис. грн. 

Інвентаризацією встановлено, що залишки 

товарів у магазині на початок і кінець червня 

становлять 220 тис. грн. та 180 тис. 

грн.Визначити собівартість товарів, проданих у 

супермаркеті ―Барвінок‖ за червень. 

                                  

                                   Завдання 1.3. 

Визначіть методи управлінського обліку, які 

використовує бухгалтер щодо операцій: 
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 Прогнозування розміру виробничих витрат 

за допомогою методу ―вищої - нижчої 

точки‖/ 

 Інвентаризація незавершеного виробництва, 

складу готової продукції. 

 Виявлення впливу факторів на величину 

відхилень фактичних витрат від нормативів 

 Документування відхилень від норм 

витрачання матеріалів 

 Відображення собівартості придбаних 

матеріалів 

 Складання щоденної звітності про рух 

матеріалів і напівфабрикатів 

 Визначення розміру запасу, щодо потреб 

виробництва в матеріалах 

 Прогнозування плану закупівель 

 Перерахунок зміни норм у незавершеному 

виробництві 

 

                           Завдання 1.4.  

Необхідно: 1) визначити основні завдання 

відділу управлінського обліку; 

2) Виділити основні етапи організації 

управлінського обліку на підприємстві. 
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Фрагмент організаційної структури ВАТ 

«Іскра» 

Завдання 1.5. 

     Визначити правильну відповідь на питання.  

А) Організація управлінського обліку 

ґрунтується : 

 на системі рахунків бухгалтерського 

обліку, визначених Законом України; 

 на загальноприйнятих  та власних 

системах; 
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 на власних системах; 

 на єдиній системі рахунків; 

 на автономній системі системі рахунків. 

В) Охарактеризувати одну із систем обліку. 

 

Завдання 1.6 

Необхідно порівняти за ознаками фінансовий та 

управлінський облік (табл. 1.3). 

Таблиця 1.4.3. 

Характерні ознаки фінансового та 

управлінського обліку  

№ 

з/п 

Ознаки Значення ознаки 

Фінансового 

обліку 

Управлінського 

обліку 

1 2 3 4 

1 Рівень 

регламентації 
  

2 Обмеження 

(відповідність 

законодавству) 

  

3 Мета   

4 Рівень 

точності 

інформації 

  

5 Об’єкт аналізу   

6 Використання 

вимірників 
  

7 Користувачі   
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інформації 

8 Відкритість 

даних  
  

9 Спрямованість    

10 Періодичність 

складання і 

форма звітів 

  

11 Структура 

обліку  

  

12 Характер 

інформації 
  

 

 

Завдання 1.7. 

 

1. Необхідно обрати варіант організації 

системи управлінського обліку на підприємстві. 

Розглядаються наступні основні можливі 

варіанти: окремий структурний підрозділ 

(визначити підпорядкування), чи у складі 

бухгалтерії.  

Для цього слід оцінити переваги і 

недоліки варіантів згідно задач служби, які 

показані у таблиці 1.4.4.  

Виконання задач оцінити по п’ятибальній 

шкалі.  

Розробити методику оцінки. 

Дані занести в таблицю 1.4.4. 
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Таблиця 1.4.4 

№ 

з/п 

 

Завдання служби 

Кількість балів 

Окремий 

підрозділ 

Група у 

складі 

бухгалтерії 

1. Здійснення 

оперативного 

збору, обробки та 

підготовки 

інформації 

  

2. Вивчення витрат   

3.  Деталізація 

інформації щодо 

витрат 

  

4. Удосконалення 

документопотоків 

  

5. Застосування 

інформаційних 

систем і 

комп’ютерних 

технологій 

  

6. Зв’язок з іншими 

структурними 

підрозділами 

  

7. Ділові стосунки 

співробітників 

підрозділу 

  

 Всього:   
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2.Необхідно визначити завдання системи 

управлінського обліку на підприємстві, згідно із 

якими формується  склад служби 

управлінського обліку. Можливий склад служби 

наведений нижче: начальник служби (відділу, 

групи тощо);  бухгалтери-аналітики  (куратори 

адміністративного апарату); бухгалтери-

аналітики  (куратори цехів, дільниць, бригад);  

бухгалтер-методолог  з управлінському  обліку;  

спеціаліст з інформаційних систем; спеціаліст 

по комп’ютерним технологіям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 Рис. 1.2. Організаційна структура підприємства  

Генеральний директор 

Фінансовий 

директор 

Директор 

по 

виробницт

ву 

Комерційний 

директор 

Головний 

бухгалтер 

Виробничи

й відділ 

Головний 

інженер 

Служба 

контролінгу 

Бухгалте 

рія 

Цех 2 

Цех 1 
Відділ 

маркетингу 

Технічний 

відділ 

Юридичний 

відділ 

Відділ праці 

і заробітної 

плати 
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3.Необхідно розробити систему 

документопотоків. Визначити і розкрити вимоги 

до інформації (своєчасність, достовірність, 

релевантність, корисність, повнота, 

зрозумілість, регулярність). Визначити 

необхідні види документів.  

 

4.Необхідно визначити взаємозв’язок 

управлінського і фінансового обліку. 

 

5.Необхідно зробити висновок щодо 

доцільності створення системи управлінського 

обліку на підприємстві. 

 

Завдання 1.8. 
Таблиця 1.4.5.  

Поєднайте визначення з відповідним змістом: 

№ 

п/п 

Визначення  Зміст 

1 Управлінський  

Облік 

А Періодичний облік 

запасів (в кінці 

звітного періоду 

проводять їх 

інвентаризацію у 

місцях зберігання) 

2 Метод 

управлінь-

Б Механізм ефективного 

управління 
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кого обліку підприємством 

3 Предмет 

управ- 

лінського 

обліку 

В Роздільне ведення 

рахунків фінансового 

та виробничого 

обліку, які не 

кореспондуються один 

з одним 

4 Загальна 

система  

Г Калькулювання 

собівартості окремих 

видів продукції та 

контроль витрат на її 

виробництво 

5 Інтегрована 

система 

Д Забезпечення 

потреб управління  

в інформації 

6 Переплетена 

система 

Ж Спосіб пізнання 

об’єктів  дослідження 
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1.4. Актуалізація опорних знань 

 

1. Які проблеми впровадження 

управлінського обліку на вітчизняних 

підприємствах? 

2. Що таке управлінський облік? 

3. В чому полягає суть управлінського 

обліку - специфічної галузі економічних 

знань? 

4. Визначити підходи науковців щодо 

розвитку теорії і практики управлінського 

обліку. 

5. Які вимоги до інформації, яка формується 

в системі управлінського обліку, та її 

характеристика? 

6. Які цілі інформаційної системи 

управлінського обліку?  

7. Як класифікують управлінський облік за 

видами? 

8. Визначити етапи процесу прийняття 

управлінських рішень. 

9. Які завдання і особливості управлінського 

обліку? 

10.Визначити етапи становлення та розвитку 

управлінського обліку. 

11.Чим характерний маржинальний етап 

розвитку управлінського обліку? 

12.Чим характерний стратегічний етап 

розвитку управлінського обліку? 
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13.Функції управлінського обліку та їх 

характеристика. 

14.Що є предметом і об’єктами 

управлінського обліку? 

15.Шо є методом і методичними прийомами 

управлінського обліку? 

16.Які етапи і завдання організації 

управлінського обліку на підприємстві? 

17.Охарактеризувати принципи 

управлінського обліку. 

18.Які спільні ознаки і відмінності 

фінансового та управлінського обліку? 

19.Які особливості двокругової (автономної) 

та інтегрованої (моністичної) систем 

обліку? 

20.В чому суть інтегрованої та переплетеної 

систем обліку та особливості 

застосування? 

21.Охарактеризувати загальну система 

обліку та сферу її використання.  

22.Який підхід до побудови Плану рахунків 

доходів та витрат покладено в основу 

національного Плану рахунків? 
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Тема 2. Класифікація і поведінка витрат       

 

2.1. Перелік теоретичних питань, 

необхідних для засвоєння теми 

 

2.2.1. Економічний зміст витрат в управлінському 

обліку та основи їх класифікації 

2.2.2. Класифікація витрат  для прийняття 

управлінських рішень, для здійснення контролю 

та регулювання діяльності 

2.2.3. Класифікація витрат для обліку запасів та 

визначення фінансових результатів 

2.2.4.Суть і завдання обліку та контролю витрат за  

економічними елементами і статтями 

калькуляції 

2.2.5. Основні підходи до класифікації витрат, які 

відповідають основним завданням управління і 

класифікація витрат у податковому обліку. 

2.2.6. Поведінка витрат, функція та оцінка витрат 

2.2.7. Методи визначення функції витрат 
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2.2. Завдання до практична роботи №1 

 по темі 2. 

Мета: засвоєння теоретичних знань і 

вироблення практичних навичок щодо 

класифікації витрат залежно від цілей і 

завдань, особливостей визначення розміру 

витрат діяльності на підприємствах, 

використання методів визначення функції 

витрат. 

Завдання 2.1. 

Підприємство виготовило готової продукції 

5500 одиниць, з неї: стандартної – 5000; 

нестандартної – 500, з неї нормативний брак – 

200, ненормативний брак – 300. Загальна сума 

витрат на виробництво становить 99000 грн.  

Необхідно визначити: На яку суму необхідно 

дебетувати рахунок «Готова продукція» 

Зразки відповіді: 1. 100000; 2. 95300; 3. 93600; 4. 

93200 ? 

 

 

Завдання  2.2. 

 

Дані про діяльність підприємства: 1) виручка – 

180000грн; 2) запаси готової продукції на 

початок – 24000 грн, на кінець – 33000грн; 3) 

запаси незавершеного виробництва на початок – 
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20000грн,  4) запаси незавершеного 

виробництва на кінець – 2000 грн; 5) валовий 

прибуток – 70500 грн, 6) витрати на продукцію 

– 100500грн.  

 

Необхідно: На підставі наведених показників 

визначити собівартість виробленої продукції.  

Зразки відповіді: собівартість дорівнює – 1. 

100500; 2. 120500; 3. 118500; 4. 20000. 

 

         

 Завдання 2.3. 

 

Показники діяльності підприємства «Дністер»:  

Виробничі запаси: основні матеріали – на 

початок періоду 18000грн, на кінець періоду 

15000грн, незавершене виробництво – на 

початок періоду 9000грн, на кінець періоду 

6000грн, готова продукція – на початок 

27000грн, на кінець 36000грн. 

Інші показники: закупка матеріалів – 42000грн, 

витрати на оплату праці – 30000грн,  

норма трудовитрат на годину – 1;  

ставка розподілу загальновиробничих витрат 

(на годину праці) – 2. 

Необхідно: Визначити яку суму складає 

собівартість випущеної продукції ? 
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 Завдання  2.4. 

 ТЗОВ «Попадюк», застосовуючи систему 

періодичного обліку запасів у звітному 

періоді мало такі показники витрат, грн.: 

 Придбання сировини і матеріалів              

175300; 

 Транспортування сировини від 

постачальника на підприємство 16080; 

 Прямі витрати на оплату праці                    

69000; 

 Непрямі витрати на оплату праці 

виробничого персоналу                                                       

27780; 

 Витрати на реалізацію продукції                 

33160; 

 Загальногосподарські витрати                    

120000; 

 Витрати на утримання і експлуатацію 

обладнання                                                      

25620; 

 Адміністративні витрати                             

161080; 

 Інші загальновиробничі витрат                  

110400. 

 Дохід від реалізації продукції станови       

385500.  
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Необхідно: визначити суму витрат в розрізі 

економічних елементів. 

   

 Завдання 2.5. 

Необхідно: здійснити класифікацію наведених 

нижче витрат ТзОВ «Браш»  в розрізі 

економічних елементів. 

    – Витрати на оренду приміщення; 

– Витрати на оплату освітлення виробничих 

приміщень; 

– Прямі матеріальні витрати; 

– Заробітна плата керівників підприємства; 

– Витрати на оплату праці слюсарів, 

зварювальників; 

– Загально виробничі витрати; 

– Витрати на оплату теплопостачання; 

– Абонентська плата за телефонні розмови; 

– Витрати на оплату міжміських 

телефонних розмов; 

– Витрати на утримання адміністративної  

будівлі та споруд; 

– Витрати на страхування майна; 

– Відрядна заробітна плата; 

– Витрати на оплату комісійних виплат 

торговим агентам. 

Завдання 2.6. 

 На підприємстві ‖Стрий-авто‖ протягом місяця 

відбулись такі господарські операції: 
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1. Нараховано заробітну плату головному 

бухгалтеру – 3 500 грн. та виробничим 

робітникам на суму – 20000грн.  

2. Нараховано амортизація на виробниче 

устаткування 5000 грн. 

3. Витрачено будматеріали на ремонт 

бухгалтерії – 17000 грн.  

4. Витрачено основну сировину на 

виробництво продукції – 22 000 грн. 

5. Надійшла готова продукція на склад – 

150 000 грн.  

6. Відвантажено готову продукцію, 

собівартість якої 82000 грн. 

 

 

Необхідно: відобразити дані операції на 

рахунках бухгалтерського обліку, якщо 

підприємство для обліку витрат використовує 

лише рахунки класу 9.   

 

           

Завдання 2.7. 

 На підприємстві‖БРАШ‖ протягом місяця 

відбулись такі господарські операції: 

1. Витрачено будматеріали для ремонту 

офісу  – 26 000 грн. 

2. Нараховано заробітну плату 

адмінперсоналу –  20 000 грн., здійснено 

нарахування на цю суму. 
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3. Одержано рахунок для оплати за 

використану електроенергію на 

загальногосподарські цілі  – 6 000 грн. (в т.ч. 

ПДВ). 

4. Нараховано амортизація на офісне 

обладнання  – 1 000 грн., на виробниче 

устаткування – 2 500 грн. 

5. Придбано сировину та матеріали на суму 

160 000 грн. (в т.ч. ПДВ). Витрачено сировину 

на виробництво продукції – 50 000 грн. 

6. Відвантажено готову продукцію 

покупцям, собівартість якої 420 000 грн. 

Необхідно: визначити суму витрат; 

відобразити дані операції на рахунках 

бухгалтерського обліку, здійснюючи облік 

витрат . 

 

 Завдання 2.8. 

Підприємство „Поверляк‖ застосовує 

переплетену систему обліку. Залишки на 

початок періоду, наведені в реєстрах 

виробничого обліку: 

Показники Дебет 
Креди

т 

Сальдо на поч. пер. - 24283 

Незавершене 

виробництво 
10652 - 

Матеріали  9318 - 
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Готова продукція 4313 - 

Разом  24283 24283 

1. Операції за звітний період: 

2. Придбано матеріалів - 41286 

3. Пряма заробітна плата - 20444 

4. Непряма заробітна плата - 6135 

5. Заробітна плата персоналу, що займається 

збутом - 5157 

6. Заробітна плата адміністрації - 9106 

7. Різні адміністративні витрати - 7213 

8. Різні витрати на збут - 5217 

9. Відпущено матеріалів зі складу: 

-у виробництво - 36291 

-на збут - 2958 

-на адміністративні потреби - 1307 

Розподілені виробничі накладні витрати - 14815 

10. Списано адміністративні витрати - 17626 

11. Випущено готової продукції - 78280 

12. Списано собівартість реалізованої 

продукції - 72500 

13. Дохід від продажу - 143650 

14. Списано на фінансовий результат дохід 

від продажу - 72500 

15. Визначено та відображено фінансовий 

результат  

 

Необхідно: здійснити відповідні записи на 

рахунках виробничого обліку. 

Завдання 2.9. 
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ТЗОВ ―Браш―, який застосовує систему 

періодичного обліку запасів у звітному періоді 

мало такі показники витрат, грн.: 

 Придбання сировини і матеріалів – 75300; 

 Транспортування сировини від 

постачальника на підприємство – 1680 грн.; 

 Прямі витрати на оплату праці – 69000 грн.; 

 Непрямі витрати на оплату праці 

виробничого персоналу                 –    27780 грн.; 

 Витрати на реалізацію продукції – 33160 

грн.; 

 Загальногосподарські витрати – 20000грн.; 

 Витрати на утримання і експлуатацію 

обладнання – 25620грн.; 

 Адміністративні витрати – 61080грн.; 

  Інші загальновиробничі витрати – 11400 грн. 

Дохід від реалізації продукції становив  – 

385500 грн.  

Водночас залишки на рахунках запасів у 

звітному періоді склали: 

 

СТАТТЯ 
Початок 

звітного періоду 

Кінець 

звітного 

періоду 

Сировина і 

матеріали 
13290 14610 

Незавершене 

виробництво 
4410 6450 

Готова 

продукція 
30720 56880 
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Необхідно визначити: 1) вартість витрачених на 

виробництво матеріалів;  2) загальну суму 

поточних витрат на виробництво; 3) 

собівартість виробленої готової продукції; 4) 

собівартість реалізованої продукції; 5) валовий, 

операційний  ( до оподаткування) і чистий 

прибуток (після оподаткування) за діючої 

ставки податку на прибуток (скласти звіт про 

фінансові результати). 

  

  Завдання 2.10. 

Фабрика меблів ‖ВЕЕМ‖ здійснює виробництво 

крісел. Бухгалтер-аналітик підготував наступні 

дані): 
№ 

п/п 
Показники 

Варіант 

1 2 

1 Продаж  220000 ? 

2 
Початковий запас 

готової продукції 
? ? 

3 

Початковий запас 

незавершеного 

виробництва 

30000 28000 

4 Прямі матеріали 38000 26000 

5 Пряма заробітна плата 36000 38000 

6 
Виробничі накладні 

витрати 
? 36000 
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7 

Кінцевий запас 

незавершеного 

виробництва 

18000 ? 

8 
Собівартість 

виробленої продукції 
130000 134000 

9 
Кінцевий запас готової 

продукції 
22000 42000 

10 
Собівартість 

реалізованої продукції 
168000 146000 

11 Валовий прибуток ? 48000 

12 Операційні витрати ? ? 

13 Прибуток (Збиток) (12000) 14000 

  

Необхідно:визначити невідомі показники 

(представити розрахунки). 

 

Задача 2.11. 

   

На підприємстві ‖ВЕЕММеталавтопром‖ 

протягом місяця відбулись такі господарські 

операції: 

1. Нараховано заробітну плату робітникам  – 

50 000 грн. 

2. Одержано рахунок для оплати за 

використану електроенергію на виробничі цілі – 

1 8000 грн. (в т.ч. ПДВ). 

3. Витрачено напівфабрикати для 

виробництва продукції – 360000 грн. 

4. Нараховано амортизація на офісне 

обладнання  – 15000 грн. 
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5. Списано витрати на відрядження юриста – 

2 400 грн. ( в т.ч. ПДВ).  

6. Придбано сировину на суму 6 0000 грн. (в 

т.ч. ПДВ). 

 

Необхідно: визначити суму витрат в 

розрізі економічних елементів, відобразити дані 

операції на рахунках бухгалтерського обліку, 

якщо підприємство для обліку витрат 

використовує лише рахунки класу 9.   

 

        

 

Задача 2.12. 

ПП ‖ВЕЕМ‖ здійснює виробництво крісел. 

Бухгалтер-аналітик підготував наступні дані): 

 
№ 

п/

п 

Показник 

Варіант 

1 2 

1 Продаж  180000 120000 

2 
Початковий запас готової 

продукції 
24000 14000 

3 
Початковий запас 

незавершенного виробництва 
18000 10000 

4 Прямі матеріали 44000 32000 

5 Пряма заробітна плата ? 42000 

6 Виробничі накладні витрати 34000 38000 

7 
Кінцевий запас незавершеного 

виробництва 
36000 18000 

8 
Собівартість виробленої 

продукції 
114000 ? 
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9 Кінцевий запас готової продукції 34000 ? 

10 
Собівартість реалізованої 

продукції 
? 78000 

11 Валовий прибуток ? ? 

12 Операційні витрати ? 46000 

13 Прибуток (Збиток) 18000 ? 

 

 

Необхідно:  визначити в таблиці невідомі 

показники (представити розрахунки). 

        

 

Завдання 2.13. 

Необхідно: здійснити класифікацію 

наведених нижче витрат ТзОВ‖Олімп‖ за 

відношенням до технологічного процессу на 

основні і накладні, дати їх визначення. 

 Заробітна плата адміністративного 

персоналу. 

 Заробітна плата комірника складу. 

 Страхування виробничого обладнання. 

 Амортизація адміністративної будівлі. 

 Амортизація виробничого обладнання. 

 Податок на виробниче обладнання. 

 Вартість основних матеріалів. 

 Вартість допоміжних матеріалів. 

 Вартість готової продукції. 

 Вартість сировини. 
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 Витрати на рекламу. 

 Витрати на обслуговування комп’ютерів. 

       

Завдання 2.14. 

Необхідно: здійснити класифікацію 

наведених нижче витрат ТзОВ‖Олімп‖ на 

дискреційні та обов’язкові, дати їх визначення. 

 Витрати на рекламу. 

 Витрати на обслуговування комп’ютерів. 

 Витрати на аудиторські послуги. 

 Заробітна плата головного бухгалтера. 

 Поточний ремонт виробничого 

обладнання. 

 Ремонт приміщень(в зв’язку з пожежею). 

 Витрати на електроенергію (освітлення 

офісних приміщень). 

 Витрати на електроенергію(обладнання 

цеху). 

 Комунальний податок. 

 Витрати на випробовування  нових 

виробів. 
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  Завдання 2.15. 

Необхідно:здійснити класифікацію наведених 

нижче витрат ТзОВ‖Браш‖  на постійні і змінні, 

дати їх визначення. 

 Витрати на оренду приміщення; 

 Витрати на оплату освітлення виробничих 

приміщень; 

 Прямі матеріальні витрати; 

 Заробітна плата керівників підприємства; 

 Витрати на оплату праці слюсарів, 

зварювальників; 

 Загально виробничі витрати; 

 Витрати на оплату теплопостачання; 

 Абонентська плата за телефонні розмови; 

 Витрати на оплату міжміських 

телефонних розмов; 

 Витрати на утримання адміністративної  

будівлі та споруд; 

 Витрати на страхування майна; 

 Відрядна заробітна плата; 

 Витрати на оплату комісійних виплат 

торговим агентам. 
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Завдання  2.16. 

 

ТзОВ‖Браш‖ у звітному періоді мало такий 

склад витрат: 

 Основні матеріали; 

 Оплата праці спеціалістів та службовців; 

 Ремонт обладнання; 

 Витрати на рекламу; 

 Оплата праці виробничого персоналу 

(робітників); 

 Амортизація основних засобів 

(прямолінійна); 

 Платежі за комунальні послуги; 

 Оплата за телефон; 

 Оплата технічних потреб та 

електроенергії; 

 Оплата відпусток та позики банку. 

 

 Необхідно:здійснити класифікацію наведених 

нижче витрат на постійні і змінні, дати їх 

визначення. 
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 Завдання 2.17.  

 

Необхідно:здійснити класифікацію наведених 

нижче витрат ТзОВ‖Браш‖ на релевантні  і 

нерелевантні: 

 Витрати на амортизацію обладнання ; 

 Вартість паливно-мастильних матеріалів ; 

 Заробітна плата наладчиків; 

 Придбання верстату; 

 Плата за оренду вантажного автомобіля; 

 Вартість води та електроенергії на 

технологічні цілі; 

 Придбання автомобіля ГАЗ-33021 для 

збільшення перевезень; 

 Амортизація машини  ГАЗ-33021; 

 Заробітна плата керівників підприємства; 

 Ринкова вартість машини ГАЗ-33021; 

 Балансова вартість машини ГАЗ-33021. 

 

                           

 

                             Завдання 2.18. 

 

Кафе ТзОВ‖Анна‖ здійснило витрати на 

продукту та напої(змінні витрати) – в 

середньому складають 15 + k грн. на 1-го 

відвідувача. Орендна плата, заробітна плата, 



55 

 

 

комунальні платежі складають – 105 + k грн. в 

тиждень. 

Необхідно: 1)визначити собівартість однієї 

порції , на   1-го ,10, 30,100 відвідувачів; 

                   2)побудувати графік функції витрат 

(вісь ординат – собівартість порції, вісь абцис – 

кількість відвідувачів), якщо k – порядковий 

номер студента згідно журналу. 

                       

                     

 

  Завдання 2.19. 

 

Млин ТзОВ‖Колос‖  здійснив у вересні місяці 

господарські операції. Витрати на утримання і 

експлуатацію обладнання (за кожні 1000 

машино-год роботи обладнання) склали:  

 Витрати на амортизацію обладнання –

250грн.; 

 Паливно-мастильні матеріали – 200грн.; 

 Заробітна плата наладчиків – 100грн. 

В цеху кількість обладнання – 50 одиниць.  

В вересні відпрацьовано 24 дні в одну зміну, 

тривалість робочого дня 8 год. 

 

Необхідно:визначити фактор витрат на 

утримання обладнання; побудувати графік 

функції витрат. 

 



56 

 

 

                                  Завдання 2.20. 

Підприємство за місяць реалізувало 4000 

одиниць продукції. Водночас, витрати за місяць 

становили:  
  Стаття витрат Загальні 

витрати 

Постій-

ні 

витрати 

Загальні 

змінні  

Витрати 

Змінні 

вит-ти 

на од. 

прод. 

Собівартість 

реалізованої 

прод-ції 

48000        –          

48000 

     24 

З/пл.. 

менеджера 

10000   10000             –      – 

Зар/пл... Прод-

ців: 

-ставка 

- % 

 

12000 

8000 

6000 

 

12000 

    – 

6000 

 

       – 

       8000 

      – 

   

       – 

     4 

    – 

Витрати на 

оренду при 

мішення  

 

16000 

 

8000 

          

8000 

 

    4 

Витрати на 

рекламу 

100000 36000       64000    32 

Необхідно: використовуючи метод аналізу 

рахунків, який передбачає розподіл витрат на 

постійні і змінні,  визначити функцію витрат (у). 

Підприємство планує в наступному місяці 

реалізувати 6000 одиниць продукції , визначити 

функцію загальних витрат.  
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   Завдання 2.21 

Кафе ТзОВ‖Зорепад‖ здійснило витрати на 

продукти та напої, які в середньому  складають 

30+k грн. на 1-го відвідувача. Водночас, 

постійні витрати – орендна плата заробітна 

плата, комунальні платежі складають – 1470+k 

грн. в тиждень. 

Необхідно: 1)визначити собівартість однієї 

порції , якщо на тиждень прийде 1,10,30 50, 

70,100, 200, 300, 500 відвідувачів; 2)побудувати 

графік (вісь ординат – собівартість порції, вісь 

абцис – кількість відвідувачів), якщо k – 

порядковий номер студента згідно журналу. 

                  

 Завдання 2.22. 

Для планування, прогнозування витрат 

діяльності відділ маркетингу застосував метод 

найвищої та найнижчої точки (визначає функції 

витрат на основі припушення, що змінні 

витрати становлять різницю загальних витрат 
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при найвищому та найнижчому рівнях 

діяльності), проаналізувавши діяльність за 12 

місяців.:                

Місяць Витрати, грн. Обсяг реалізації, од. 

  1       11900 68 

  2      12110 88 

  3      10040 62 

  4      9170 72 

  5      7700 60 

  6     14560 96 

  7     11800 78 

  8     7100 46 

  9     13160 82 

  10     10320 94 

  11     7520 68 

  12      9630 48 

 Необхідно: визначити змінні витрати на 

одиницю продукції; визначити постійні 

витрати; побудувати функцію витрат; 

обчислити майбутні витрати, якщо відділ 

маркетингу планує продати 100 одиниць 

продукції.                                       
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2.3.Актуалізація опорних знань 
 

1. Сформулювати економічну сутність 

витрат та їх правове регулювання. 

2. Які основні методологічні засади 

класифікації доходів і витрат 

відповідно до вимог П(С)БО? 

3. Які основні ознаки вітчизняної 

класифікації витрат? 

4. Визначити склад і порядок формування 

виробничої собівартості продукції та 

собівартості реалізованої продукції. 

5. Як класифікувати витрат для оцінювання 

запасів і визначення фінансових 

результатів? 

6. Як класифікують витрат з метою 

прийняття управлінських рішень? 

7. Як класифікувати витрати за ціллю 

контролю за витратами? 

8. Як розраховується коефіцієнт реагування 

витрат? 

9. Сформулювати суть пропорційних, 

дегресивних та регресивних витрат. 

10. У чому полягає відмінність між дійсними 

та уявними витратами? 

11. У чому полягає відмінність середніх і 

маржинальних (граничних) 

витрат? 
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12. У чому полягає відмінність змінних і 

постійних витрат? 

13. Чим відрізняються релевантні витрати від 

нерелевантних? 

14. За якою ознакою витрати поділяються на 

прямі та непрямі? 

15. За якою ознакою поділяються витрати на 

дійсні та можливі? 

16. Чим відрізняються витрати на продукцію 

від витрат періоду? 

17. У чому полягає практичне значення 

поділу витрат на змінні та постійні? 

18. Які витрати вважаються накладними? 

Який їхній склад? 

19. Що таке контрольовані та 

неконтрольовані витрати? 

20. Які витрати вважаються вичерпними та 

невичерпними? 

21. Що треба розуміти під функцією витрат? 

22. Охарактеризувати сутність поведінки 

витрат, та вплив факторів. 

23. Охарактеризувати метод визначення 

функції витрат: візуального 

пристосування. 

24.  Розкрити суть методу аналізу рахунків 

для побудови функції витрат. 

25. Охарактеризувати особливості методу 

визначення функції витрат технологічного 

аналізу. 
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26. Сформулювати особливості побудови 

функції витрат за умови невизначеності і 

ризику. 

27. У чому полягає сутність методу вищої - 

нижчої точки? 

28. Характеристика методу регресійного 

аналізу, його значення. 

29. Суть та значення методу найменших 

квадратів. 

30.  У чому полягає сутність статистичного 

методу кореляції (візуальний метод) для 

групування витрат ? 
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Тема 3. Система обліку і калькулювання за 

повними витратами 

   

Мета: засвоєння теоретичних знань та 

набуття практичних навичок для 

використання методів системи обліку та 

калькулювання собівартості за повними 

витратами на підприємствах. 

 

3.1.Перелік теоретичних питань, необхідних 

для засвоєння теми  

3.3.1. Структура методів обліку і калькулювання 

собівартості продукції. Калькулювання  

продукції, класифікація калькуляцій 

3.3.2. Попередільний  метод обліку витрат і  

калькулювання собівартості  продукції, його 

суть, сфера застосування.  

3.3.3.Позамовний   метод обліку витрат і 

калькулювання собівартості  продукції, його 

суть, сфера застосування.  

3.3.4. Суть організації зведеного обліку витрат і 

калькулювання собівартості продукції.  

3.3.5. Суть системи виробничого обліку. 

3.3.6. Калькулювання на основі діяльності, його 

суть, сфера застосування.  Відмінності 

функціональних систем від традиційних. 

3.3.7. Особливості системи обліку і 

калькулювання за повними витратами. Переваги 
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і недоліки системи, відмінності від інших 

систем. 

3.3.8. Облік і розподіл прямих витрат. 

 3.3.9. Облік непрямих витрат і порядок 

віднесення їх на собівартість продукції. 

 

3.2.Практична робота №2 по темі 3 

 Завдання 3.1 

Підприємство „Браш‖ займається 

виробництвом. Дані про запаси підприємства: 

Запаси 

Початок 

звітного 

періоду 

Кінець 

звітного 

періоду 

Готова 

продукція 
1000000 950000 

Незавершене 

виробництво 
650000 800000 

Матеріали  900000 1000000 

 

 

Виробничі витрати звітного періоду включають, 

грн: 

 Прямі матеріальні витрати - ?; 

 Пряма заробітна плата - 4160000; 

 Виробничі накладні витрати - 1530000. 
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Необхідно: розрахувати прямі матеріальні 

витрати; собівартість виробленої та реалізованої 

продукції. 

 

                                          Завдання 3. 2. 

 ПП ―Браш― виробляє один вид продукції. 

Аналізуючи діяльність підприємства за квартал 

було виявлено, що:                                          

Час роботи                              1 міс      2 міс        3 

міс 

обладнання складає , год.   17000     18500       

20000 

Накладні витрати, грн.        246500   251750    

257000 

 

Необхідно визначити:  

– Ставку змінних накладних витрат на 1 год 

роботи; 

– Суму постійних витрат підприємства; 

– Загальну суму змінних витрат за кожен 

місяць. 

 

                                     Завдання 3.3. 

 Підприємство в квітні виготовило 100000 

одиниць продукції, його загальновиробничі 

витрати включали, грн: 

 Непряма заробітна плата - 160000; 
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 Непрямі матеріали - 120000; 

 Комунальні послуги - 30000; 

 Амортизація устаткування - 70000. 

Ставка розподілу загальновиробничих 

витрат дорівнює 4 грн на одиницю, а 

розподілені та нерозподілені загальновиробничі 

витрати списуються на собівартість реалізації 

продукції. 

Необхідно: скласти бухгалтерські записи для 

відображення фактичних і розподілених 

загальновиробничих витрат. 

                            

                         Завдання 3.4. 

 

Підприємство застосовує заздалегідь визначену 

ставку розподілу загальновиробничих витрат на 

базі машино-годин. На наступний рік 

заплановані такі витрати підприємства, грн: 

 прямі витрати на заробітну плату - 

660000; 

 комісійні дилерам - 500000; 

 заробітна плата майстрів - 420000; 

 допоміжні виробничі матеріали - 60000; 

 прямі матеріальні витрати - 180000; 

 витрати на рекламу - 80000; 

 амортизація виробничого устаткування - 

192000. 

У наступному році заплановано витратити 

64000 маш-год на виробництво продукції. 
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Необхідно: визначити ставку розподілу 

загальновиробничих витрат. 

                              

                                        Завдання 3.5. 

ТзОВ‖Промінь‖ займається пошиттям білизни, 

готового одягу(дитячого, жіночого) з 

давальницької сировини. Так, за місяць липень 

було пошито 50 жіночих плать(витрати на 

пошиття одного плаття – 25грн.) Водночас, 

витрати підприємства складають: витрати на 

закупівлю матеріалів; заробітна плата 

робітників; відрахування на соціальне 

страхування(37,5% із ФОП); оренда робочих 

приміщень(орендує 40м кв. площі по 25грн .без 

ПДВ за 1м кв.); оренда станочних машин(за 1 

міс. 500грн без ПДВ); комунальні послуги: 

(електроенергія, щомісячна потреба –  200Квт- 

год, вартість 1Квт-год – 0,32грн.; 

теплопостачання (40м кв. з вартістю опалення 
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за 1м кв.– 4,60грн. без ПДВ); холодна вода – 

потреба щомісячна 5м куб при розрахунку 

1,90грн. безПДВ за 1м куб.) 

 

 Витрати на одиницю продукції 

Статті витрат Норма 

витра

чання 

Ціна

грн. 

Сума 

грн. 

Разом 

витрат на 

всю про-

дукцію 

грн.(50шт.) 

Матеріали, в 

т.ч.- тканина                        

нитки            

гудзики 

4 м 

пог. 

0,88 

баб. 

8 шт 

70,0

0 

4,50 

1,00 

280г

рн. 

 ? 

 ? 

    ? 

    ? 

    ? 

 Заробітна 

плата 

робітниць-

швачок     

 

  –   –  25 50 * 25 = ?      

Нарахування 

на заробітну 

плату( ? * 

37,5% : 100) 

   –   –  25* 

37,5:

100 

? * 50 = ? 

Оренда 

приміщення  

  –   – 1000

/50 = 

? 

25*40мкв.

=       ? 
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Оренда 

обладнання  

 –                  – 500,

0/50

= ? 

50* ? = ? 

Комунальні  

витрати, грн  

- е

лектроенергі

я  

- о

палення  

- х

олодна вода 

 

– 

– 

– 

 

– 

– 

– 

 

64,0/

50= 

? 

? / 

50 = 

? 

? / 

50 = 

? 

 

200*0,32=

64 

40 * 4,60 = 

? 

5 * 1,9 = ? 

Собівартість

, грн.(Сума 

рядків 1-7) 

 –  –    ?   – 

             

Необхідно: розрахувати калькуляцію одиниці 

виробу (плаття) за липень ТзОВ‖Промінь‖, 

зробити висновки. 
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Завдання 3.6. 

Підприємство «Буря» в червні 2009 р. 

отримало замовлення на продукцію 1 000 шт. 

рушників "Торнадо". 

 Стандартні одиничні витрати продукції 

цього типу становлять: безпосередні матеріали - 

50 грн, заробітна плата швачок – 30 грн, витрати 

на пошиття - 21 грн/шт. також інші додаткові 

витрати - 18 грн/шт.  

 

Необхідно: 1) розрахувати калькуляцію одиниці 

виробу (рушника) за червень ТзОВ «Буря» 

 

Завдання 3.7. 

Підприємство «APP» шукає працівника на 

посаду логіста. У зв'язку з цим Відділ кадрів 

повинен скласти калькуляційний листок витрат 

наймання працівника. Витрати на подання 

оголошення в пресі становлять 400 грн за одне 

оголошення. Планується помістити два 

оголошення в пресі в щотижневому проміжку. 

Наймання провело спеціалізоване 

підприємство кадрового консалтингу. Кошти 

послуг цього підприємства становлять 4 500 грн 

за наймання працівника на одну посаду. 

 Працівник повинен пройти вступні 

тестування, вартість яких становить 150 грн. На 

цій посаді необхідні психологічні дослідження. 
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Витрати основних психологічних досліджень 

становлять 100 грн. Крім того слід перевірити, 

чи кандидат не знаходиться в реєстрі 

засуджених. Витрати запиту становлять 80 грн. 

Працівник мусить пройти підготовку 

(відповідні курси), вартість яких становить 500 

грн. 

Необхідно: 

1. Скласти калькуляцію коштів наймання 

працівника на посаду логіста. 

2. Запропонувати зразок калькуляційного 

листка витрат наймання працівника. 
 

Завдання 3.8. 

У підготовчому цеху підприємства 

«Пакт» Sp.  на початок червня знаходилося 20 

000 шт. деталей (готова продукція). Стан 

розвитку продукції визначено на 100% по 

відношенню до прямих матеріалів також 60% з 

огляду на витрати переробки. 

Витрати на виробництво готової продукції 

(грн) : 

1. Прямі матеріали 390 000 

2. Витрати переробки 96 800 

У червні розпочато виробництво 

продукції 60 000 шт. деталей. До кінця місяця 

передано до складу 68 000 шт. закінчених 

виробів і встановлено стан продукції 

незавершеного виробництва на 12 000 шт., 
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готових 100% по відношенню до прямих 

матеріалів і 80% з огляду на витрати переробки. 

Витрати поточного періоду, понесені у 

підготовчому цеху, склали (грн.): 

1. Прямі матеріали 1 290 000 

2. Витрати переробки 1 377 600 

Необхідно:  

1. Зробити оцінку продукції виробництва 

згідно вартості вироблення поточного періоду. 
 

Завдання 3.9. 

Підприємство «Sander»  займається 

добуванням піску. У поточному періоді 

здійснило наступні витрати: 

Витрати підприємства «Sander» (грн) 

№. Статті витрат Сума, грн  

1. Витрати споживання 

матеріалів 

14 500 

2. Витрати на заробітну плату 

(виробничого персоналу) 

12 000 

3. Витрати на заробітну плату 

(адміністративного 

персоналу) 

   8 400 

4. Витрати надбавок до 

заробітної плати 

   4 080 

5. Податки і нарахування із 

зар/пл. 

    2 100 

6. Додаткові послуги 

(транспортування) 

     4 000 
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7. Амортизація    14 200 

8. Енергоспоживання     6 200 

9. Інші кошти     3 088 

10. Разом   68 568 

 

 

Необхідно: 

1. Розрахувати одиничну вартість 

добування 1 тонни піску. 

2. Встановити, місця виникнення витрат. 

3. Які витрати можуть бути зараховані до 

прямих, а які до непрямих, що  пов'язані з 

добуванням піску? 

 

 

Завдання 3.10. 

 

Сімейне підприємство PPU «Elektra» виробляє 

крім іншої продукції, стабілізатори постійної 

напруги. Підприємство за 25 років добре відоме 

на ринку і не має проблем з продажем своєї 

продукції. 

У червні понесено наступні витрати (грн) 

на: 

1. Прямі матеріали 20 280,00: 

 a) конденсатори електролітичні 6 

240,00 

b) керамічні конденсатори 78,00 



73 

 

 

c) транзистори 234,00 

d) діода Zenera 78,00 

e) випрямні діоди 250,00 

f) трансформатор 5 288,00 

g) мілка 3 120,00 

h) корпус 4 992,00 

2. Заробітна плата 8 032,50 

3. Видатки із заробітної плати ? 

(обчислити) 

4. Витрати на проект (адміністративні)

 225,00 

5. Додаткові витрати 10 050,00 

 У цей період прийнято на склад 1500 шт. 

стабілізаторів.  

У процесі виробництва готової продукції 

залишилося 60 шт., незавершене виробництво 

50%. 

  

Необхідно : 

 1. Здіснити калькуляцію одиничної 

вартості вироблення стабілізаторів згідно 

теперішгьої вартості. Витрати прямих 

матеріалів розраховуються повністю в періоді, в 

якому були одержані. Інші прямі витрати а 

також і  непрямі витрати обтяжують тільки 

закінчену продукцію. 

2. Встановити вартість закінченої 

продукції і продукції виробництва згідно 

калькуляційних статей.   
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Завдання 3.11. 

Підприємство «Xantia»  виробляє в поточному 

періоді металеві затискачі (лапи) за дорученням 

контрагента. Витрати на виробництво продукції 

на початок періоду установлено на підставі 

обліку витрат в калькуляційному кошторисі 

(грн) : 

1.Прямі матеріали 200 000 

2. Витрати на заробітну плату 5 000 

3. Додаткові витрати 10 000 

Понесені витрати стосувалися 10 шт. 

виробів - 20% готовності виробу. На кінець 

періоду прийнято на склад 30 шт. готових 

виробів. Крім того список продукції на кінець 

періоду виявив наступне: 10 шт. виробів -70% 

ступінь розвитку, також 15 шт. виробів - 80% 

ступінь розвитку. 

У поточному періоді у зв'язку з реалізацією 

виробничих завдань понесено наступні витрати 

(грн) : 

1. Прямі матеріали 900 000 

2. Праця виробничого персоналу  376 000 

3. Додаткові витрати 564 000 

4. Витрати загального призначення 225 000 
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Необхідно: 

1. На підставі вищезгаданих даних визначити 

продукцію виробництва, встановити одиничну 

вартість вироблення і кінцеву одиничну вартість 

закінченої обробкою продукції, врахувавши 

наступне: 

• прямі матеріали видавано повністю в моменті 

початку виробництва продукції; 

• інші витрати є пропорційні до ступеня 

розвитку виробів. 

 

 

Завдання 3.12. 

 

Підприємство «Comptech» виробляє корпуси 

MOZ- 3212 за дорученням контрагента. Витрати 

продукції на початок періоду встановлено на 

підставі обліку витрат, зокрема (грн) : 

1. Прямі матеріали 50 000 

2. Праця виробничих робітників 30 000 

3. Додаткові витрати 10 000 

Понесено витрати на виробництво  1 000 шт. 

виробів і 10% ступінь розвитку. На кінець 

періоду прийнято до складу готових виробів 30 

000 шт. виробів. Крім того список продукції на 

кінець періоду виявив наступне :  

1 000 шт. виробів - 60% ступінь розвитку, 

1 500 шт. виробів - 80% ступінь розвитку. 
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У поточному періоді у зв'язку з реалізацією 

виробничих завдань понесено наступні витрати 

(грн) : 

1. Безпосередні матеріали 500 000 

2. Праця виробничих робітників 450 000 

3. Додаткові витрати 600 000 

4. Адміністративні витрати 105 000 

 

Необхідно : 

1. На підставі вищезгаданих даних встановити 

початкову одиничну вартість вироблення і 

кінцеву одиничну вартість продукції, закінченої 

обробкою, враховуючи наступне: 

 • прямі матеріали видано повністю в момент 

початку виробництва продукції; 

 • інші витрати є пропорційні до ступеня 

готовності виробів. 

  

 

Завдання 3.13. 

Підприємство «Meblex» займається в поточному 

періоді виробництвом садових меблів. Витрати 

виробництва продукції на початок періоду 

становили (грн) : 

1. Прямі матеріали 200 000 

2. Праця виробничих робітників 10 000 

3. Додаткові витрати 10 000 

Понесено витрати, які стосувалися виробництва 

60 шт. виробів - 30% ступінь розвитку. На 
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кінець періоду прийнято на склад готових 

виробів - 400 шт. На складі готових виробів, на 

кінець періоду знаходилося 5 шт. виробів - 30% 

ступінь розвитку, а  також 10 шт. виробів - 20% 

ступінь готовності. 

У поточному періоді у зв'язку з реалізацією 

виробничих завдань понесено наступні витрати 

(грн) :  

1. Прямі матеріали 600 000 

2. Праця виробничих робітників 420 000 

3. Додаткові витрати 800 000 

4. Витрати загального користування 

300 000 

 

Необхідно: 

 

1. На підставі вищезгаданих даних 

встановити повну одиничну вартість; кінцеву 

одинична вартість продукції, враховуючи 

наступне: 

 • прямі матеріали видано повністю в 

момент початку виробництва; 

 • інші витрати є пропорційні до ступеня 

розвитку виробів; 

 • продукцію виробництва встановлено на 

рівні вартості вироблення. 

2. Порівняти отримані результати. 

 

 



78 

 

 

Завдання 3.14. 

 

Підприємство «Авангард» протягом місяця 

виконувало чотири замовлення.  Замовлення 

№№ 1, 3, 4 були завершені. Продукція за 

замовленнями №№ 1,4 була відвантажена 

замовникам. Витрати на виконання замовлень 

подано в табл.3.4.2. (грн.) : 

Таблиця 3.4.2 

Витрати на виконання замовлень 

 
Витрати Замовлення  

№1 

Замовлення  

№2 

Замовлення  

№3 

Замовлення  

№4 

Прямі 

матеріальні 

витрати 

2890 6240 5720 2660 

Прямі 

витрати на 

оплату 

праці 

720 1820 1490 710 

Інші прямі 

витрати 

1100 2890 1650 1250 

Накладні 

витрати 

460 1350 920 640 

 

Необхідно: 

1. Скласти калькуляцію за замовленнями. 

2. Відобразити на рахунках бухгалтерського 

обліку операції, пов’язані з виготовленням і 

реалізацією продукції. 
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Завдання 3.15. 

 Дані ТОВ «Салют» за результатами діяльності 

в 20_ році подано в табл.3.4.3.   

Таблиця 3.4.3. 

Дохід від реалізації 150 

тис. 

грн. 

Змінні витрати на збут 15 

Змінні адміністративні витрати 12 

Постійні витрати на збут 20 

Постійні адміністративні витрати 5 

Постійні загальновиробничі витрати 10 

Змінні загальновиробничі витрати 5 

Прямі витрати на сировину і 

матеріали 

50 

Прямі витрати на оплату праці 20 

 

Необхідно:  

1. Скласти звіт за методом калькулювання 

на основі змінних витрат. 

2. Скласти звіт за методом калькулювання 

на основі повних витрат. 

 

Завдання 3.16. 

 

«Авангард»  виробляє спеціалізовані апарати 

для дослідження мурашників. 
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На початок періоду прямі витрати продукції 

становили в (грн) : 

1.Прямі матеріали 12 900 

2. Праця виробничих робітників 3 934 

3. Додаткові витрати 7 306 

 

У січні отримано податкову накладну (38 

520 грн, в т.ч. ПДВ)  за ремонт фабричного 

павільйону. Вартість ремонту оплачуватиметься 

протягом двох років в місячних внесках, 

початок з наступного місяця. 

 Крім того в січні понесено наступні 

витрати, пов'язані з виробництвом апаратів і 

загальною діяльністю підприємства (грн) : 

1. Прямі матеріали 70 950 

2. Праця виробничих робітників 32 258 

3. Додаткові витрати 59 909 

4. Витрати загального користування 

28 946 

 

Дані, що стосуються виробництва 

продукції 

Таблиця 3.4.4 
№        Назва операції Число 

(шт.) 

Ступінь розвитку 

(%) 

1

. 

Вироблено 

продукції: 

 

 a) на початок 

періоду 

20 45 
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 b) на закінчення 

пер. 

40 10 

    

2

. 

Закінчена 

обробкою 

продукція 

80 100 

 

Необхідно: 

1. Встановити повну вартість одиниці 

закінченої продукції. Витрати матеріалів 

понесені повністю в момент початку 

виробництва продукції, а витрати переробки 

зростають пропорційно до ступеня готовності 

продукції. 

 

Завдання 3.17. 

 

Спілка кооперації виробляє продукцію для 

підприємства «Klimar». У січні витрати на 

виробництво основної продукції виявило 

наступне (грн) : 

1. Відпрацьовані матеріали  згідно ціни 

придбання 12 492 

2. Заробітна плата виробничих 

працівників 5 502 

3. Нарахування та утримання із заробітної 

плати виробничих працівників 2 300 

4. Енергоспоживання технологічні 2 800 
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5. Непрямі итрати на продукцію 2 250 

 

У звітному періоді вироблено і прийнято 

на склад 16 000 шт. готових виробів. Крім того 

у виробничому процесі знаходиться 4 000 шт. 

виробів, яких стан  готовності визначено на 

80%. 

 

Необхідно: 

1. Зробити  калькуляцію вартості одиничного 

вироблення готових виробів. 

2. Встановити повну вартість продукції на 

кінець місяця. 

3. Відобразити в обліку витрати прийняття 

готових виробів на склад, врахувавши, що облік 

здійснюється за реальною вартістю вироблення. 

 

Завдання 3.18. 

У підприємстві «Sanger» створюється виріб, 

позначений виробничим символом GFX 400. 

Витрати, понесені в поточному періоді згідно 

калькуляційним статям, наступні (грн) : 

1. Прямі матеріали 36 000 

2. Праця виробничих робітників 25 200 

3. Додаткові витрати відділу І 12 600 

4. Додаткові витрати відділу II 28 800 

5. Витрати загального призначення 14 400 

У поточному періоді вироблено і прийнято на 

склад 16 000 шт. продукції GFX 400. На кінець 
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періоду залишилося 4 000 шт. виробів із 

ступенем готовності 50%.  

 

 Необхідно: 

1. Розрахувати повну одиничну вартість 

вироблення і одиничну повну вартість 

продукту. 

2. Розрахувати повну вартість виробів. 

 

3.3.Актуалізація опорних знань до теми 3. 

 

1. Сутність об'єктів обліку витрат і об'єктів 

калькулювання. 

2. Які завдання калькулювання собівартості? 

3. Порядок побудови системи обліку і 

калькулювання витрат. 

4. Класифікація калькуляцій витрат. 

5. Які основні елементи калькулювання 

собівартості продукції? 

6. У чому сутність і склад виробничої 

собівартості ? 

7. Що є об’єктом обліку затрат? 

8. Що є об’єктами калькулювання?  

9. Калькуляційна одиниця – кількісний 

вимірник об’єкта калькулювання. 

10. Що становить собівартість реалізованої 

продукції, їх склад та значення? 
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11. Які завдання обліку витрат за 

економічними елементами, їх склад? 

12. В чому полягає сутність і класифікація 

витрат за статтями калькуляції? 

13. У чому полягає сутність позамовного 

методу обліку витрат і яка сфера 

його застосування? 

14. У чому полягає сутність попередільного 

методу обліку витрат і яка сфера його 

застосування? 

15. У чому полягає сутність простого 

(однопередільного) методу обліку витрат і 

яка сфера його застосування? 

16. Яким чином розподіляються витрати 

звітного періоду між товарним випуском і 

залишками незавершеного виробництва? 

17. Як здійснюється оцінка залишків 

незавершеного виробництва на кінець 

місяця? 

18. Чим відрізняється виробнича собівартість 

випущеної (товарної) 

продукції від виробничої собівартості 

реалізованої продукції? 

19. За якою ознакою відрізняються 

розподілені постійні загальновиробничі 

витрати від нерозподілених? 

20. Як класифікують накладні витрати? 

21. Які принципи розподілу непрямих 

витрат? 
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22. Яка мета та завдання .розподілу непрямих 

витрат? 

23. Як класифікують методи обліку затрат і 

калькулювання собівартості? 

24. Охарактеризувати систему обліку і 

калькулювання повних витрат 

(абзорпшен-кост). 

25. Склад витрат на утримання й 

експлуатацію устаткування. 

26. Облік і розподіл витрат від браку та 

визначення вартості супутньої продукції. 

27. Види допоміжних виробництв і 

господарств, склад собівартості продукції 

допоміжних виробництв і господарств. 

28. В чому полягає сутність  розподілу 

прямих витрат в управлінському обліку ? 

29. Що таке непрямі витрати, їх склад і 

розподіл? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

 

 

 

ТЕМА 4 

СИСТЕМА ОБЛІКУ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ  

 ЗА ЗМІННИМИ ВИТРАТАМИ 

 

4.1. Перелік теоретичних питань, необхідних 

для засвоєння теми 

 

      4.4.1.Основні етапи формування собівартості за 

методом «директ-костинг». 

      4.4.2. Переваги та ефективність застосування 

методу «директ-костинг» на підприємствах 

України. 

      4.4.3. Відмінності між обліком повної та 

неповної собівартості 

      4.4.4. Простий і розвинутий «директ-костинг», 

відмінні та спільні риси. 
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4.2.Завдання для практичної роботи №3 по 

темі 4. 

Мета:  

засвоєння теоретичних знань та набуття 

практичних навичок щодо використання 

системи обліку та калькулювання 

собівартості за системою директ-костинг на 

підприємствах. 

 

                            Завдання 4.1. 

Підприємство ПП‖Попадюк‖ виготовляє різні 

крісла(крісло‖Ісо‖, крісло для кінотеатрів, 

крісло „Богдан‖). Розрахунок прибутку  

підприємства за 1-й квартал зроблено за 

методом калькулювання повних витрат. 

 Види продукції 

Показники   

Крісло 

      

‖Ісо‖ 

Крісло 

для  

Кіноте

атрів 

Крісло  

„Богдан

‖ 

Разо

м 

Кількість  

реалізованої 

продукції, 

шт  

2500 1000 2000 – 

 Ціна за 

одиницю, 

50,0 660 200        – 
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грн. 

Валовий 

дохід, грн.. 

125000 660000 400000 ? 

Прямі 

матеріальні 

витрати, 

грн..  

35000    

250500 

105000        ? 

Прямі 

витрати на 

оплату праці 

25500 95500     75000 ? 

Загальнови 

робничі 

витрати,  

змінні  

постійні 

 

 

18000 

10250 

 

 

 75500 

45500 

 

    

40000 

   25000 

 

 

? 

? 

Собівартість 93750 467000 350000 ? 

Результат – 

прибуток(гр

н.) 

31250 193000 5000 ? 

Необхідно: проаналізувати діяльність 

підприємства за методом калькулювання 

змінних витрат 

 Види продукції 

Показники Крісло       

‖Ісо‖ 

Крісло 

длякін

отеатрі

в 

Крісло  

Богдан 

Разо

м 

Валовий 125000 ? ? ? 
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дохід  

 

Собівартість 

випущеної 

продукції  

93750 ? ? ? 

Виробничий 

маржинальн

ий дохід 

31250 ? ? ? 

Змінні 

витрати 

(загально 

виробничі)   

? ?  ? ? 

Маржинальн

ий дохід 

?  ? ? ? 

Постійні 

витрати 

?  ?  ? ? 

Результат – 

прибуток(гр

н.) 

?  ? ? ? 

  

Завдання 4.2.                                                                

Підприємство‖Ручай‖ випускає тверді 

сири(голландський, рокфор, російський).  

Показники Голлан

дський 

Рокфо

р 

Російськи

й 

Кількість 

виготовленої 

продукції, 

       

200000 

   

150000 

  100000 
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тис.шт. 

 Ціна виробу за 1 

кг, грн. 

15  20  10 

Змінні витрати 

на 1 кг, грн. 

  10  15  6 

Змінні 

комерційні та 

адміністративні 

витрати, грн. 

  1   0,50   0,75 

Маржинальний 

дохід, грн.  

4,00    4,50  3,25 

   Звіт про передбачувані доходи ТзОВ‖Ручай‖ в 

поточному році. 

 Види продукції(сири) 

Показники Голланд 

ський 

Рок

фор 

Росій 

ський 

Сума 

Кількість ви-

готовленоїпр

о-

дукції,тис.шт  

       

200000 

  

150

000 

   

100000 

 

 – 

Дохід від 

реалізації 

3000000 ? ?  ? 

Собівартість 

випущеної 

продукції 

   

2000000 

 ?  ? ? 

Виробничий 

маржинальни

й дохід 

   

1000000 

 ? ? ? 
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Змінні 

комерційні 

та 

адміністрати

вні витрати, 

грн. 

   1* 

200000 

 ?  ?   ? 

Маржинальн

ий дохід, 

грн.  

 800000 ?    ?  ? 

Постійні 

витрати 

  –  –   – 562000 

Прибуток  – – – ? 

Необхідно: використовуючи систему директ – 

костинг визначити очікувану суму прибутку, 

зробити висновки. 

 

Завдання 4.3. 

Підприємство ПП‖Попадюк‖ виготовляє різні 

крісла(крісло‖Ісо‖, крісло для кінотеатрів, 

крісло „Богдан‖). Розрахунок прибутку  

підприємства за 1-й квартал зроблено за 

методом калькулювання повних витрат. 

 Види продукції 

Показники   

Крісло 

      

‖Ісо‖ 

Крісло 

для  

Кіноте

атрів 

Крісло  

„Богдан

‖ 

Разо

м 
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Кількість  

реалізованої 

продукції, 

шт  

2500 1000 2000 – 

 Ціна за 

одиницю, 

грн. 

50,0 660 200        – 

Валовий 

дохід, грн.. 

125000 660000 400000 ? 

Прямі 

матеріальні 

витрати, 

грн..  

35000    

250500 

105000        ? 

Прямі 

витрати на 

оплату праці 

25500 95500     75000 ? 

Загальновир

обничі 

витрати,  

змінні  

постійні 

 

 

18000 

10250 

 

 

 75500 

45500 

 

    

40000 

   25000 

 

 

? 

? 

Собівартість 93750 467000 350000 ? 

Результат – 

прибуток(гр

н.) 

31250 193000 5000 ? 

 

Необхідно: проаналізувати діяльність 

підприємства за методом калькулювання 
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змінних витрат; з’ясувати, який внесок у 

покриття постійних витрат підприємства 

здійснює виробництво крісел‖Богдан‖. 

 

 Види продукції 

Показники 

(грн.) 

Крісло       

‖Іso‖ 

Крісло 

длякін

отеатрі

в 

Крісло  

Богдан 

Разо

м 

Валовий 

дохід  

125000 ? ? ? 

 

Собівартість 

випущеної 

продукції  

93750 ? ? ? 

Виробничий 

маржинальн

ий дохід 

31250 ? ? ? 

Змінні 

витрати 

(загально 

виробничі)   

? ?  ? ? 

Маржинальн

ий дохід 

?  ? ? ? 

Постійні 

витрати 

–  –   – – 

 Прибуток –    –   – – 

Без     
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виробництва 

крісел 

„Богдан‖ 

Маржинальн

ий  

Дохід 

    

Постійні 

витрати 

    

Результат – 

прибуток 

    

                                            

                  

 Завдання 4.4. 

Підприємство виготовляє взуття (чоботи, 

туфлі). Результат діяльності підприємства за 

червень ц.р., (в грн.) відображено в таблиці.: 

  

Показник 
Чобот

и 
Туфлі 

Разо

м 

Виручка від реалізаії 200 300 500 

Змінні витрати 150 150 300 

Сума покриття             

? 
? 

? 

Постійні витрати, 

грн. 

          

50 
50 

100 

Результат(прибуток/ 

збиток) 

            

? 
? 

? 
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Необхідно:проаналізувати  прибуток в 

обох випадках на основі калькулювання 

змінних витрат. Прийняти рішення : 

 а) зупинити випуск чоботів і продавати 

тільки туфлі; 

б) зменшити витрати на виробництво 

чоботів чи підняти ціну на чоботи. 

 

 Завдання 4.5. 

Фабрика меблів‖ВЕЕМ‖виготовляє шкільні 

парти. В кінці січня місяця дохід від продажу 

шкільних парт склав 10000+k грн. При цьому 

підприємство здійснило витрати, де k – 

порядковий номер згідно журналу: 

 Показники Сума 

Змінні витрати, грн. 

      -прямі матеріальні витрати 

      -прямі витрати на оплату 

праці   слюсарів, 

 зварювальників 

      -загальновиробничі 

витрати 

 

     2000 +k    

      

    500 

    2000 

     1000+k 

Всього     ? 

Постійні витрати, грн.. :   
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-оренда приміщення  

-оренда обладнання; 

-електроенергія, холодна 

вода, опалення 

    1000+k 

    200+k             

    500 + 500 

+ 2000 

Дохід від продажу    ? 

Сума покриття     ? 

Напівмаржа (внесок на 

покриття) 
   ? 

Необхідно: використовуючи систему „директ-

костинг‖ розрахувати суму покриття та 

напівмаржу. Зробити висновки.   

   K – порядковий номер згідно журналу.      

 

   Завдання 4.6. 

Підприємство ПП ‖ВЕЕМ‖ за звітний період 

виробило і реалізувало вироби: А(м’які крісла); 

В (кушетки медичні); С (крісло „Ісо‖).     K – 

порядковий номер згідно журналу.      

Необхідно: Обчислити загальну суму покриття 

для всіх трьох видів продукції (А,В, С ) та 

фінансовий результат використовуючи дані 

таблиці (грн.) Зробити висновки. 
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Показник А В С Разом 

Виручка 

від 

реалізаії 

5000+k 3000+k 

1000

+k 

? 

Змінні 

витрати 

  

3000+k 
1500+k 

500+

k 

? 

Сума 

покриття 

            

? 
? 

 ? 

Постійні 

витрати,гр

н. 

        –             – 

– 2750+k 

Результат 

(прибуток 

/ збиток) 

        –  – 

 

– 

 

? 

 

       

                                Завдання 4.7. 

      ТзОВ ‖Комплекс‖ виробляє і продає 

комплектуючі до телефонних апаратів. Звіт про 

діяльність за звітний період подано в таблиці. 

Показники Всього 

Обсяг реалізації, шт. 10 000 

Змінні витрати на одиницю, грн.           15 

Постійні витрати за рік, грн.         80 000 

Ціна за одиницю, грн.           30 
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Необхідно: проаналізувати  прибуток в обох 

випадках на основі калькулювання змінних 

витрат із застосуванням формул. 

 

Завдання 4.8. 

Підприємство‖Попадюк‖виготовляє шкільні 

парти. В кінці серпня місяця дохід від продажу 

шкільних парт склав 36000+k грн. При цьому 

підприємство здійснило витрати: 

 Показники Сума, грн. 

Змінні витрати  

      -прямі матеріальні 

витрати 

      -прямі витрати на 

оплату праці слюсарів,  

Зварювальників 

      -загальновиробничі 

витрати 

 

     4500+ k     

     

    1500 + k   

      1500 + k   

      3500 + k   

Всього зміних витрат     ? 

Постійні витрати, грн.. : 

-оренда приміщення  

-оренда обладнання; 

-електроенергія, холодна 

вода, опалення 

  

    4000+k 

    3500 +k            

1500 + 500 + 

4500 

Всього постійних витрат       ? 
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Дохід від реалізації    ? 

Фінансовий 

результат(прибуток, 

збиток) 

    ? 

Необхідно: використовуючи систему „директ-

костинг‖ розрахувати маржинальний дохід та 

фінансовий результат , відобразивши формули. 

Зробити висновки. 

     K – порядковий номер згідно журналу.      

                             

Завдання 4.9. 

ТзОВ‖Вольф‖ виготовляє шкільні парти і офісні 

крісла. Підприємство, тимчасово бажає 

відмовитись від випуску шкільних парт, 

оскільки немає налагоджених шляхів збуту, 

відповідно виробництво є збитковим.  

Показник 
Шкільні 

партии 

Офісні 

крісла 

Кількість, шт. 300               

300 
100 

Ціна, грн.. 930 150 

Змінні витрати на 

одиницю продукції, грн. 

 

  690 70 

Постійні витрати, грн. 13000 7000 
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Необхідно: проаналізувати  прибуток в 

обох випадках на основі калькулювання 

змінних витрат застосовуючи відповідні 

формули,  зробити висновки. 

 

  Завдання 4.10. 

ПП‖Богдан‖  виготовляє і реалізує вироби : 

 

Показники   

Крісло 

‖Ісо‖ 

Крісло 

для  

Кінотеатр

ів 

Крісло  

Богдан 

Обсяг продажу, 

шт.. 

1600  1800 600 

 Ціна виробу, 

грн. 

420 320 500 

Змінні витрати 

на один виріб, 

грн. 

360 240 340 

Постійні витрати 

(загальні), 84000 

грн 

    –   –      –  

Результат – 

прибуток(грн.) 

    ?   ?    ? 
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Необхідно: використовуючи систему „директ-

костинг‖ розрахувати суму покриття та 

фінансовий результат. Відобразити формули. 

Зробити висновки. 

 

                         Завдання 4.11. 

ПП ―Галтелеком‖ планує продавати 2 000 

одиниць косметичної продукції. Постійні 

витрати фірми складають 40 000 грн. в рік. 

Змінні витрати на одиницю продукції складають  

– 20 k грн.; ціна за одиницю продукції складає – 

56 k грн.       K – порядковий номер згідно 

журналу.      

Необхідно: використовуючи систему „директ-

костинг‖ розрахувати суму покриття та 

фінансовий результат. Відобразити формули. 

Зробити висновки. 
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4.3. Актуалізація опорних знань  

1. Особливості застосування системи обліку 

директ-костинг на вітчизняних підприємствах. 

2. Сутність системи обліку і калькулювання 

собівартості за змінними затратами. 

3. У чому суть та значення змінної собівартості? 

4. Порядок формування собівартості за методом 

«директ- костинг». 

5. У чому особливості системи «директ-

костинг» ? 

6. Які переваги системи «директ-костинг»? 

7. У чому суть та значення маржинального 

доходу? 

8. Яке значення коефіцієнта змінних затрат? 

9. У чому суть та значення коефіцієнта 

маржинальних надходжень? 

10. Яке значення показника «напівмаржа» 

(«маржа постійна»)? 

11. У чому суть та значення показника «запас 

фінансової міцності» («маржа безпеки») ? 

12. В чому суть методу простого «директ-

костингу»? 

13. В чому суть методу розвинутого «директ-

костинг»? 

14. Які основні етапи розрахунку фінансового 

результату за методом простого «директ-

костингу»? 

15. Який порядок розрахунку сум покриття та 

результату діяльності в умовах виробництва 
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кількох видів продукції на основі використання 

простого «директ-костингу» ? 

16. В чому суть та особливості розрахунку 

фінансового 

результату за американською та французькою 

методиками? 

17. Яке значення специфічних і загальних 

постійних затрат, їх використання у системі 

розвинутого «директ-костингу»? 

18. В чому полягає суть двоступеневого 

розрахунку (маржинального доходу) сум 

покриття? 

19. Як Ви розумієте таку перевагу методу 

«директ-костингу»: «оптимізація цін на різні 

види продукції, що сприяє підвищенню 

продуктивності різних сегментів бізнесу»? 

20. Як Ви розумієте таку перевагу методу 

«директ-костингу»: «звільнення прибутку від 

впливу змін запасів». 

21. В чому полягає суттєва відмінність 

розвинутого директ –костингу від простого? 
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ТЕМА 5.  

СИСТЕМА ОБЛІКУ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ 

 ЗА НОРМАТИВНИМИ ВИТРАТАМИ  

 

 

5.1. Перелік теоретичних питань, 

необхідних для засвоєння теми 

 

5.5.1. Суть та значення системи обліку та 

калькулювання собівартості за нормативними 

затратами.   

5.5.2. Нормативні прямі матеріальні витрати. 

        5.5.3.Нормативні прямі витрати на оплату 

праці і Нормативні загальновиробничі витрати.  

5.5.4. Класифікація та аналіз відхилень 

фактичних витрат від нормативних, як засіб 

контролю 

5.5.5. Значення нормативного часу на 

випуск продукції. Переваги та недоліки методу. 

           5.5.6. Суть системи «стандарт-кост», 

переваги та недоліки її використання.                   
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5.2.  Завдання для практичної роботи №4 по 

темі 5 

Мета : засвоєння теоретичних знань та 

отримання практичних навичок щодо 

використання системи обліку за 

нормативними витратами та системи 

стандар –кост на підприємствах. 

 

Завдання 5.1. 

Керівником фабрики меблів „ВЕЕМ‖ на початок 

місяця на оббивку 100*k м’яких крісел було 

затверджено  стандартну тарифну ставку – 10*k 

грн. Водночас, з врахуванням складності робіт 

тарифну ставку було змінено, фактично вона 

склала – 12*k грн.(k – порядковий номер згідно 

журналу). Відповідно на ці операції було 

витрачено 640 год. фактичного робочого часу.  

Стандартний робочий час складає 571,20 год. 

Необхідно: 1) Обчислити перевитрату на 

підприємстві за рахунок зміни тарифних ставок, 

врахувавши діяльність підприємства за 24 дні (1 
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день -складає 8 год).  2) Обчислити перевитрату 

фонду заробітної плати, враховуючи стандартну 

тарифну ставку, де K – порядковий номер 

згідно журналу.      

                              

Завдання 5.2. 

 

Підприємством ПП ‖ВЕЕМ‖ протягом місяця 

було виконано замовлення на оббивку 80*k 

м’яких крісел. Фактично на оббивку 1-го 

м’якого крісла було використано 2,0м тканини 

за ціною 30 грн. за 1м, при стандартній 

кількості – 1,8м на 1крісло за стандартною 

ціною 28 грн. за 1м.     K – порядковий номер 

згідно журналу.      

   Необхідно: Обчислити відхилення по 

матеріалу та відхилення від норм матеріалів за 

рахунок  ціни на матеріали використовуючи 

таблицю (грн.): 
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Фактична ціна за 1м  

Стандартна ціна за 1м  

Відхилення ціни за 1м тканини  

Всього відхилень від норм витрат 

матеріалів за рахунок ціни, грн. 

 

Фактична кількість тканини на 

оббивку  крісел, м 

 

Стандартна кількість тканини на 

оббивку  крісел, м 

 

Перевитрати матеріалу, м  

Сума відхилень у використанні 

матеріалів 

 

 

  Завдання 5. 3. 

  Керівником ПП «Попадюк» на початок місяця 

було затверджено  стандартну тарифну ставку 

на оббивку крісел – 5*k грн. Водночас, з 

врахуванням складності робіт тарифну ставку 

було змінено, фактично вона склала – 5,50* k 

грн. (k – порядковий номер згідно журналу). 

Необхідно: Обчислити перевитрату на 

підприємстві за рахунок зміни тарифних ставок, 
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врахувавши діяльність підприємства за 80 днів 

дні (1 день  – складає 8 год).   

 

Завдання 5.4.  

 

На оббивку 300+k м’яких крісел було витрачено 

740 год. фактичного робочого часу.  

Стандартний робочий час складає 420, 30 год. 

 Необхідно: Обчислити перевитрату фонду 

заробітної плати, враховуючи стандартну 

тарифну ставку в сумі 25+k грн. (k – порядковий 

номер згідно журналу). 

 

 Завдання 5.5. 

Підприємством ПП ‖Попадюк‖ за звітний 

період було виконано замовлення на оббивку 

100*k м’яких крісел. Фактично на оббивку 1-го 

м’якого крісла було використано 2,5 м тканини 

за ціною 30 грн. за 1м, при стандартній 

кількості – 2,0м на 1крісло за стандартною 
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ціною 25 грн. за 1м. k – порядковий номер 

згідно журналу. Необхідно: Обчислити 

відхилення по матеріалу та відхилення від норм 

матеріалів за рахунок  ціни на матеріали 

використовуючи таблицю(грн.): 

Фактична ціна за 1м  

Стандартна ціна за 1м  

Відхилення ціни за 1м тканини  

Всього відхилень від норм витрат 

матеріалів за рахунок ціни, грн. 

 

Фактична кількість тканини на 

обивку  крісел, м 

 

Стандартна кількість тканини на 

обивку  крісел, м 

 

Перевитрати матеріалу, м  

Сума відхилень у використанні 

матеріалів 

 

 

 

 

 

Завдання 5.6. 
 

Кошторис витрат на виробництво продукції  

подано в табл.5.4.13. 
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Таблиця 5.4.13. 
Стаття    витрат Витрати, грн. 

  Рахунок  23   –  Основне виробництво  

Матеріали 96 200 

Комплектуючі вироби 634 040 

Основна заробітна плата виробничих 

робітників 
118 200 

Додаткова заробітна плата виробничих 

робітників 
13 000 

Відрахування у фонд соціального 

страхування 
48 680 

Разом 910 120 

Рахунок 91 – загально виробничі витрати  

Основна заробітна плата персоналу цеху 92 200 

Додаткова заробітна плата персоналу 

цеху 
10 100 

Відрахування у фонд соціального 

страхування 
37 950 

Основна заробітна плата допоміжних 

робітників 
48 100 

Додаткова заробітна плата  допоміжних 

робітників 
5290 

Відрахування у фонд соціального 

страхування 
19 800 

Витрати на енергію виробничого 

характеру 
42 800 

Паливо 12 000 

Оренда устаткування   32 000 

Оренда будинку цеху 8 100 

Ремонт устаткування 14 100 

Разом  322 440 

Разом витрати підприємства 1 232 560 
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Додаткова заробітна плата  основних і 

допоміжних робітників, виробничих робітників 

і персоналу управління визначається в розмірі 

11% до основної заробітної плати. 

 

Підприємство планує випустити 2000  одиниць 

продукції. 

Розрахувати відсоток накладних (загально 

виробничих) витрат. 
                                                                                    

 Таблиця 5.4.14. 

Стаття витрат 

За 

одини

цю 

За 

2000  

шт. 

Матеріали   

Комплектуючі вироби   

Основна заробітна плата 

виробничих робітників 
  

Додаткова заробітна плата 

виробничих робітників 
  

Відрахування у фонд соціального 

страхування 
  

Загально виробничі витрати   

Нормативна собівартість   

Передбачуваний прибуток   

Оптова ціна    

ПДВ   

Відпускна ціна   
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Оптова ціна визначається : Ц = С + П  

С – собівартість товару  

П – прибуток нормативний 

 

Необхідно: 

1.  Скласти нормативну калькуляцію на 

основі таблиці 5.4.14. 

2. Скласти таблицю порівняння загально 

виробничих витрат, табл. 5.4.15                                      

Загальновиробничі витрати                                                                              

Таблиця 5.4.15. 

 Витрати 
По 

кошторису 
Фактичні 

Відхилення 

Основна заробітна 

плата персоналу 

цеху 

  

 

Додаткова 

заробітна плата 

персоналу цеху 

  

 

Відрахування у 

фонд соціального 

страхування із 

з/пл. персоналу 

цеху 

  

 

Основна заробітна 

плата ремонтної 

бригади 

  

 

Додаткова 

заробітна плата 

ремонтної 

  

 



113 

 

 

бригади 

Відрахування у 

фонд соціального 

страхування із 

з/пл. ремонтної 

бригади 

  

 

Витрати на 

енергію 

виробничого 

характеру 

  

 

Витрати на 

паливо 

виробничих 

приміщень 

  

 

Оренда 

виробничого 

устаткування 

  

 

Оренда 

приміщення цеху 
  

 

Ремонт 

устаткування  
  

 

Разом    

 

Завдання 5.7. 

Наведено показники для визначення 

собівартості виробленої продукції:  

1) виручка – 180000грн;  

2) запаси готової продукції на початок – 24000 

грн, на кінець – 33000грн;  

3) запаси незавершеного виробництва на 

початок – 20000грн,  4) запаси незавершеного 

виробництва на кінець – 2000 грн; 
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5) валовий прибуток – 70500 грн, 

 6) витрати на продукцію – 100500грн. 

Необхідно: на підставі наведених показників 

визначити собівартість виробленої продукції. 
 

5.3.Актуалізація опорних знань 

1. У чому полягає мета обліку та 

калькулювання за нормативними 

витратами ? 

2. У чому полягає облік нормативних 

витрат? 

3. Що ви розумієте під нормативними 

витратами ?  

4. Для чого використовують нормативні 

витрати?  

5. Дайте характеристику нормативних 

витрат. 

6. Дайте характеристику нормативного 

методу обліку як ефективного 

інструменту планування, контролю та 

аналізу. 

7. Які відхилення від норм вам відомі ? 

8. Які ознаки класифікації відхилень ? 

9. Як визначають відхилення від 

нормативних матеріальних витрат ? 

10. Якими є причини таких відхилень? 

Наведіть приклади. 
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11. Як визначити відхилення від нормативних 

витрат на оплату праці ? 

12. Як здійснюють аналіз відхилень 

постійних та змінних накладних витрат ? 

13. Яка сфера застосування нормативної 

калькуляції ? 

14. У чому полягає суть системи «стандарт-

кост» ? 

15. Охарактеризуйте переваги системи 

«стандарт-кост» порівняно з нормативним 

методом обліку витрат і калькулювання 

собівартості продукції. 

16. Якого  підходу потрібно дотримуватись, 

приймаючи рішення про те, чи витрачати 

кошти на дослідження конкретного 

відхилення ? 

17. Чим відрізняються поняття «сприятливі 

відхилення» і «несприятливі відхилення»? 

18. Назвіть причини появи позитивного 

відхилення за ціною матеріалів. 

20.Чи згодні ви з твердженням, що 

«встановлення контрольних показників на 

основі результатів діяльності інших компаній 

дозволить виявити виробника з найменшими 

витратами і в наступному році закласти їх в 

бюджет»? 
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ТЕМА 6.  

АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ВИТРАТ,  

ОБСЯГУ  ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИБУТКУ   

 

 

6.1. Перелік теоретичних питань, необхідних 

для засвоєння теми 

 

6.1. Суть, мета та значення аналізу 

взаємозв’язку «витрати-обсяг-прибуток». 

Переваги та недоліки використання методу. 

        6.2. Аналіз беззбитковості як елемент 

аналізу взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності і 

прибутку підприємства. 

6.3. Математичні методи визначення точки 

беззбитковості. 

6.4. Корисність графічного відображення 

взаємозв’язку «витрати-обсяг-прибуток». 

       6.5. Аналіз чутливості прибутку до зміни 

витрат, цін та/або обсягу реалізації.  

       6.6. Аналіз взаємозв’язку ―витрати-обсяг-

прибуток‖ в умовах багато-продуктового 

виробництва. 
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6.2. Завдання для практичної роботи №5 

по темі 6 

Мета: 

засвоєння теоретичних знань та отримання 

практичних навичок щодо використання 

матодів аналізу витрат, динаміки обсягів 

виробництва та реалізації, доходу та 

прибутковості з метою формування 

інформаційної бази для прийняття 

короткострокових управлінський рішень 

менеджерами.  

                            

   Завдання 6.1. 

Підприємство „ВЕЕМ Металавтопром‖ продає 

продукцію за ціною 25k грн., змінні витрати 

становлять 20k  грн., а постійні витрати – 

350000грн.  

Необхідно: обчислити точку беззбитковості в 

натуральних одиницях та в грошових одиницях, 

де k – порядковий номер згідно журналу. 
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Завдання  6.2. 

АЗТ‖Коростенський фарфор‖виробляє крім 

іншої продукції кашпо‖Деколь‖ і реалізує його 

по ціні 10 + k грн. Змінні витрати на одне кашпо 

складають – 7 + k грн., а загальні постійні 

витрати компанії за місять становлять 

250000грн. при виробничій потужності  – 

75000шт. кашпо ‖Деколь‖ за місять.  

Необхідно: 1) визначити точку беззбитковості в 

натуральних одиницях; побудувати графік. 2) 

розрахувати прибуток компанії, якщо обсяг 

реалізації кашпо за місяць складе – 20000 шт, де 

k – порядковий номер згідно журналу. 

                                        

  Завдання 6.3. 

 

‖Коростенський фарфор‖виробляє крім іншої 

продукції кашпо‖Деколь‖ і реалізує його по ціні 

13 + k грн. Змінні витрати на одне кашпо 

складають – 10 + k грн., а загальні постійні 
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витрати компанії за місять становлять 27000грн. 

при виробничій потужності  – 30000шт. 

кашпо‖Деколь‖ за місять.  

Необхідно: розрахувати прибуток компанії, 

якщо обсяг реалізації кашпо за місяць складе – 

20000 шт.; визначити точку беззбитковості в 

натуральних одиницях і побудувати графік, де k 

– порядковий номер згідно журналу. 

 

Завдання 6.4. 

Меблева фабрика виготовляє м’які крісла. Ціна 

одного м’якого крісла 360 + k грн. Витрати, 

пов’язані з виробництвом та реалізацією 

продукції, складають, грн де k – порядковий 

номер згідно журналу. 

Стаття витрат 

Змінні 

витрати на 

одиницю 

прод. 

Постійні 

витрати 

Основні 

матеріали 
48+ k – 

Основна 108 – 
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заробітна плата 

Загальновиробн

ичі витрати  
                48  36720 

Адміністративні 

витрати 
               36   16704 

Витрати на збут                24    4176 

Всього              264  57600 

  Необхідно: визначити точку беззбитковості в 

натуральних одиницях і побудувати графік; 

підрахувати, який прибуток одержить 

підприємство, якщо реалізує 1000 крісел;  

підрахувати, який необхідний обсяг реалізації, 

щоб одержати прибуток – 44400грн. 

 

 Завдання 6.5. 
За звітний період меблева фабрика ‖ВЕЕМ‖ 

виготовляла м’які гарнітури. Діяльність 

фабрики за цей період відображено в таблиці 1. 

                                                                                              

Таблиця 1                                                                                                                                             

Показники Сума 

Змінні витрати на одиницю 

продукції, грн. 

      -прямі матеріальні витрати 

      -прямі витрати на оплату 

 

3000 

900 

          600 
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праці 

      -загальновиробничі витрати 

Всього 4500 

Постійні витрати : 

-накладні виробничі витрати 

-витрати на збут 

              

        

270000 

        

90000 

Ціна за одиницю продукції, грн.        11700 

Нормальна виробнича 

потужність за рік, од. 
         8000 

Податок на прибуток         25% 

 

  Необхідно: визначити прибуток (збиток), який 

отримає фабрика у випадку реалізації 8000 

одиниць продукції за рік ; розрахувати ціну 

продукції, щоб отримати  прибуток 84000 грн; 

визначити точку беззбитковості в натуральних 

одиницях. 
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Завдання 6.6. 

ПП‖Богдан‖  виготовляє і реалізує вироби : 

 

Показники   

Крісло 

      

‖Ісо‖ 

Крісло 

для  

Кінотеатр

ів 

Крісло  

Богдан 

Обсяг продажу, 

шт.. 

1600  1800 600 

 Ціна виробу, грн. 420 320 500 

Змінні витрати на 

один виріб, грн. 

360 240 340 

Постійні витрати 

(загальні), 84000 

грн 

         

Обсяг  реалізації, 

шт. 

  1000 2000    1800     

Результат – 

прибуток(грн.) 

    ?   ?    ? 

 

 

Необхідно: визначити точку беззбитковості для 

кожного виробу;  розрахувати загальний 

прибуток, якщо підприємство планує 

реалізувати  Крісло ‖Ісо‖ – 1000 шт.; Крісло для  

Кінотеатрів – 2000 шт.; Крісло „Богдан‖ – 1800 

шт.  
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Завдання 6.7. 

     ПП‖Білаки‖ виготовляє м’ясні вироби 

(ковбаси, сосиски). За звітний період було 

реалізовано продукції на 800000грн. (при 

середній ціні 10грн. за 1кг). Водночас, витрати 

підприємства склали:  

 прямі витрати(1кг) – 6грн.; 

 загальновиробничі витрати – 156000 

грн.(в т.ч. змінні витрати – 30000); 

 загальногосподарські витрати – 47000 грн 

(в т. ч. змінні витрати – 9000грн.); 

 поза виробничі витрати – 140000 грн. (в 

т.ч. змінні витрати – 41000грн.) 

Необхідно:  визначити точку беззбитковості в н. 

од. та розрахувати запас міцності;  розрахувати 

прибуток при обсягу реалізації продукції на 

800000грн.; розрахувати прибуток при зростанні 

ціни на 2% і зниженні обсягу реалізації на 5%.        

 

Завдання  6. 8. 

ТзОВ „Прометей‖ виготовляє та реалізує один 

вид продукції. Дані про діяльність підприємства 

за останній місяць наведено в таблиці. 

Стаття 
Разом, 

грн. 

На 

одиниц

ю, грн.. 

Відсо 

ток 

Продаж (10000 500000 50 100 
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одиниць) 

Змінні витрати 300000 30 60 

Сума покриття   

200000 
20 

40 

Постійні витрати 160000 X X 

Операційний 

прибуток  

    

40000 
X 

X 

Необхідно: 1) скласти рівняння з обчисленням 

обсягу продажу для досягнення беззбитковості 

(ТБ н.од., ТБ гр.од.); 2) скільки потрібно 

продати продукції, щоб підприємство отримало 

прибуток 80000 ? 3) визначити операційний 

прибуток, якщо підприємство реалізує 

продукції на 700000 грн.?  

 

 

Завдання 6.9. 

 

ПП „Попадюк‖ планує реалізувати  продукції на 

800 000 грн. (при ціні 10k грн., за одиницю). 

Витрати підприємства на виробництво і збут 

включають: 
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 прямі матеріальні витрати та витрати на 

оплату праці – 3k грн. за одиницю; 

 загально виробничі витрати – 156 000 

грн. (в т.ч. змінні витрати – 30000 грн.); 

 адміністративні витрати – 47 000грн. ( в 

т.ч. змінні витрати – 9000 грн.); 

 витрати на збут – 140 000 грн. ( в т.ч. 

змінні витрати – 41000 грн.). 

Необхідно визначити: 1) точку  беззбитковості в 

натуральних одиницях; 2) запас міцності; 3) 

прибуток при запланованому обсязі реалізації 

продукції; 4) прибуток при зростанні ціни на 20  

% і зменшенні обсягу реалізації на 5 %.  

 

 

Завдання 6.10. 

 

ТзОВ „ВЕЕМ‖ реалізує три види продукції : 

 

Показники   Крісло 

Автобусо

пасажирс

Крісло 

для  

Кінотеатр

Медичні 

кушетки 
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ьке ів 

Обсяг 

продажу, шт.. 

104 000  26 000 130 000 

 Ціна виробу, 

грн. 

50k  60 k 80 k 

Змінні 

витрати на 

один виріб, 

грн. 

30k 40k 60k 

Постійні 

витрати 

(загальні), 

3 250 000 грн 

         

Необхідно визначити : 1) Т.Б. в н.од. при обсягу 

реалізації  (в натуральних одиницях) продукції 

крісел Автобусопасажирських;  

2) обсяг реалізації (в грн.) продукції  – крісел 

для кінотеатрів в точці беззбитковості;  

3) обсяг реалізації кожного виду продукції для 

одержання прибутку 675 000 грн . , вказуючи 

обсяг реалізації ( шт.) медичних кушеток. 
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Завдання 6.11. 

Підприємство „Браш‖ виробляє вироби (А, Б, В) 

з різною структурою виробничих витрат, що 

відображено в таблиці.                                                                                        

 

  Звіт про собівартість виробничої продукції 

за травень 200___р., грн. 

                                Виробничі 

витрати на виріб 

Стаття 

витрат  

        А 

На 

одини

цю/ 

всього 

        Б 

на один.//       

всього 

          

В 

на 

один.   

всього 

Разом 

Випуск 

виробів, 

од.  

            

130 

          20          

60 

  210 

Витрати:  

сировина і 

матеріали 

 

  60   //   

7800   

 

   300 // 

6000 

 

 120 //     

7200 

 

 21000 

Заробітна 

плата з 

нарахуванн

ями 

  45   //   

5850 

   160 //  

3200 

 240 //    

14400 

23450 

Загальнови

робничі 

витрати  

 67    //   

8700 

   236 //  

4720 

353  //    

21180 

34600 

Усього  172  //       696  //  713  //    79050 
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виробнича 

собівартіст

ь 

22350 13920 42780 

 Вартість 

продукції 

за 

відпускним

и цінами 

 

215  //     

27950 

 

   940 // 

18800 

860  //    

51600 

    

 98350 

Виробничи

й прибуток 

 43  //      

5600 

    244 // 

4880 

147  //     

8820 

 19300 

Рентабельн

ість 

виробницт

ва, % 

       

20,0 

         25,9      17,0   19, 6 

 

Необхідно:  1) визначити функцію витрат; 2) 

визначити точку беззбитковості: з визначенням 

ціни умовної одиниці випуску по 

маржинальному доходу, величину обсягу 

випуску в умовних одиницях; 3) побудувати 

графік беззбитковості. 
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Завдання  6.12. 

Підприємства виготовляють та реалізують 

продукцію : ПП ‖А‖, ПП ‖В‖, ПП‖С‖. 

Використовуючи дані таблиці  визначити за 

допомогою операційного важеля, вплив 

структури витрат на прибуток підприємства.  

Показник Компанія 

А 

       

Компанія 

В 

Компанія 

С 

 

 

Сума, 

Грн. 

  

  % 

Сума,  

  Грн. 

 

    

% 

Сума, 

  Грн. 

 

     

% 

  Продаж 50000

0 

100 50000

0 

 

100 

50000

0 

 

100 

Змінні 

витрати 

30000

0 

 60 40000

0 

  80 50000  10 

Маржинальни

й дохід 

 ?  ?   ?   ?   ?    ? 

Постійні 

витрати 

15000

0 

 30  50000   10 40000

0 

  80 

 Прибуток     ?  ?  ?    ?    ?   ? 

 

 Необхідно: обчислити фактор операційного 

важеля. Зробити висновки: в якому ПП 

відбудеться найбільше зростання прибутку?, 

чому? 
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 Завдання 6.13. 

Підприємство за місяць виготовляє та реалізує 

продукцію А, В,С. Водночас, за планом 

виробництва та продажу виріб А в загальному 

обсязі продажу становить 20%, виріб В – 30%, а 

виріб С – 50%. 

 Види продукції 

Показники     А   В     С Разо

м 

Обсяг продажу,  шт.  

200

0 

300

0 

 

500

0 

1000

0 

Ціна за одиницю, 

грн... 

 20 50  40   X 

Змінні витрати 

(загальновиробничі) 

на диницю, грн....   

 16  36   28   X 

Сукупні постійні 

витрати, грн. 

 X   X     X  

7700

0 

 Необхідно: 1) визначити маржинальний дохід 

кожного виробу; 

 2) визначити середньозважений маржинальний 

дохід;  
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3) розрахувати точку беззбитковості в 

натуральних одиницях та грошових одиницях; 

4) побудувати графік беззбитковості для 

продажі продуктів А і В. 

                                                

Завдання  6.14. 

ТзОВ ‖Комплекс‖ виробляє і продає мобільні 

телефони. Звіт про прибуток за минулий рік 

подано в таблиці. 

Показник Сума, грн. 

Виручка від реалізації 1 500 000 

Змінні витрати 1 000 000 

Постійні витрати           200 000 

 

Необхідно: 1) визначити прибуток ТзОВ, якщо 

обсяг продажу, згідно даних минулих років 

становив 50 000 одиниць; 2) визначити точку 

беззбитковості виробництва мобільних 

телефонів; 3) на скільки збільшиться прибуток, 

врахувавши, збільшення обсягу продаж на 

200 000 грн.;  4) підприємство передбачає 
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збільшити прибуток на 25 000 грн., якого обсягу 

продажу досягне підприємство.  

                                     

Завдання 6.15. 

Приватний підприємець торгуючи взуттям 

складає прогноз для діяльності магазину на 

майбутній рік. 

 

Показник Всього 

Обсяг продажу взуття, шт. 24 300 

Середня ціна реалізації однієї 

пари, грн. 
42 

Середня собівартість однієї пари, 

грн. 
             28 

Витрати на обслуговуючий 

персонал, грн. 
        91 500 

Загальні витрати на утримання 

магазину, грн. 
      151 200 

 

Необхідно: 1) розрахувати точку беззбитковості 

для пар взуття, що підлягає продажу; 2) 
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побудувати графік беззбитковості, пояснити 

його. 

                                                    

  Завдання 6.16. 

      ТзОВ ‖Компас‖ виробляє і продає 

комплектуючі до телефонних апаратів. Звіт про 

діяльність за звітний період подано в таблиці. 

Показник Всього 

Обсяг реалізації, шт. 10 000 

Змінні витрати на одиницю, 

грн. 
          15 

Постійні витрати за рік, грн.         80 000 

Ціна за одиницю, грн..           30 

 

Необхідно: 1) визначити точку беззбитковості; 

2) обсяг продаж продукції для одержання 40 000 

грн. прибутку; 3) величину прибутку при 

скороченні змінних витрат на 20%, а постійних 

витрат – на 15 000 грн. 
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 Завдання 6.17. 

 

Підприємство за місяць виготовляє та реалізує 

продукцію А, В,С. Водночас, за планом 

виробництва та продажу виріб А в загальному 

обсязі продажу становить 20%, виріб В – 30%, а 

виріб С – 50%. 

 Види продукції 

Показники     А   В     С Разо

м 

Обсяг продажу,  

шт. 

 2000 300

0 

 5000 1000

0 

Ціна за одиницю, 

грн. 

 20 50  40   X 

Змінні витрати 

(загальновиробнич

і) на одиницю, 

грн..   

 16  36   28   X 

Сукупні постійні 

витрати, грн.. 

 X   X     X  

7700

0 

 Необхідно: 1) визначити маржинальний дохід 

кожного виробу; 2) визначити 

середньозважений маржинальний дохід; 3) 
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розрахувати точку беззбитковості в натуральних 

одиницях та грошових одиницях; 4) побудувати 

графік беззбитковості для продажу продуктів А 

і В. 

                                 

Завдання 6.18. 

 

ПП ―Авра – Інтер― виробляє один вид продукції 

і реалізує за ціною 56 грн. за одиницю. Змінні 

витрати на виробництво одиниці продукції – 20 

грн.  Постійні витрати – 16 200 грн. на місяць. 

Проектна потужність підприємства – 1000 

одиниць продукції; ставка оподаткування 

прибутку – 25 %. 

Необхідно: 1)визначити точку беззбитковості в 

натуральному та грошовому вимірах та у % до 

проектної потужності; 

2) визначити суму прибутку, який отримує 

підприємство досягаючи проектної потужності; 
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3) яку кількість продукції необхідно 

реалізувати, щоб отримати: – прибуток – 8 100 

грн; 

                – 9 грн. на одиницю реалізованої 

продукції; 

– 20 % від обсягу реалізації; 

4) яку ціну за одиницю продукції необхідно 

встановити, щоб підприємство одержало 9 000 

грн. чистого прибутку. 

                                                

Завдання 6.19. 

         ПП‖Браш― виготовляє три види продукції 

(крісел) та реалізувало з показниками за місяць: 

  

 Види продукції 

Показники  Крісло 

―ІСО‖ 

Крісло   

― 

Богдан

‖ 

Крісло   

―Браш‖ 
 

Ціна за 

одиницю, грн. 

 0,8 0,90   1,10  

Змінні витрати 

(загальновиробн

ичі) на одиницю, 

 0,6  0,75    1,00    
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грн..   

Питома вага 

окремих видів 

продукції у 

загальному 

обсязі 

виробництва, % 

   

 50 

 

  40 

 

  10 

 

         Водночас, постійні витрати склали 25 500 

грн., фактичний обсяг виробництва всіх видів 

продукції – 400 000 одиниць. Необхідно 

визначити: 

1) точку беззбитковості в натуральних 

одиницях; запас міцності; коефіцієнт запасу 

міцності; 

2) обсяг реалізації кожного виду продукції для 

отримання чистого прибутку в сумі 12 750 грн. 

 ( при ставці оподаткування 25 %). 

 Завдання 6.20. 

ТзОВ ―Галтекс― планує продавати парфюмерні 

набори. Водночас фірмою було: 

 орендовано приміщення за 600 грн. на 

місяць, 
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 придбано патент, який складає 200 грн. в 

місяць, 

 витрати на оплату праці продавців з 

відрахуваннями на соціальні заходи 

становитимуть – 1500 грн. в місяць; 

 вартість витрат на один парфюмерний набір   

– 40 грн.; 

 продажна ціна – 60 грн.(без ПДВ). 

Необхідно визначити: 1) точку беззбитковості в 

натуральних одиницях; 2) точку беззбитковості 

в грошових одиницях. 

                                 

   Завдання 6.21. 

ПП ―Галтелеком― планує продавати 200 000 

одиниць косметичної продукції.  

Постійні витрати фірми становили – 400 000грн. 

в рік; 

Змінні витрати – 60 % від ціни продажу 

продукції. 

Необхідно визначити:  

1) ціну яка б забезпечувала фірмі 

беззбитковість; 

2) розрахувати ціну реалізованої продукції, 

щоб фірма отримала 100 000 грн. прибутку.  
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6.3. Актуалізація опорних знань  

1. Визначити поняття аналізвзаємозв’язку 

витрат, обсягу діяльності і прибутку. 

2. Що таке «точка беззбитковості». 

3. В чому суть методів аналізу взаємозв’язку 

витрат, обсягу діяльності, прибутку? 

4. Пояснити, чому маржинальний доход на 

одиницю стає прибутком на одиницю за 

точкою беззбитковості. 

5. Дайте характеристику коефіцієнта змінних 

витрат та коефіцієнта маржинального 

доходу. Поясніть як пов'язані ці два 

коефіцієнти між собою. 

6. Дайте визначення терміна «структура 

продажу».  

7. Поясніть, як CVP-аналіз може бути 

застосований в умовах багатопродуктового 

виробництва. 
8. Поясніть, як зміна у структурі продажу може 

вплинути на точку беззбитковості підприємства. 

9. Дайте визначення терміна «запас міцності».  

10. Як можна застосувати «запас міцності» 

для оцінки операційного ризику? 

11.Дайте визначення терміна «операційний важіль».  

12.Що таке фактор «операційний важіль»? 

13. В чому суть поняття «комбінація продажу 

виробів»? 

14. В чому суть поняття «середньозважений 

маржинальний дохід? 
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ТЕМА 7.  

АНАЛІЗ РЕЛЕВАНТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ  

ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ  

РІШЕНЬ 

 

7.1. Перелік теоретичних питань, необхідних 

для засвоєння теми 

7.1. Суть, особливості та етапи процесу 

прийняття рішень і релевантність 

облікової інформації. 

    7.2. Розрахунки теоретичної, практичної та 

нормальної  виробничої потужності, їх 

застосування в управлінському обліку  

    7.3.Прийняття рішень в процесі постачання 

(рішення стосовно запасів, застосування 

методів).  

7.4. Прийняття рішень в процесі 

виробництва. Обґрунтування  варіантів 

альтернативних рішень типу виробляти чи 

купувати, щодо спеціального замовлення, та 

інших.  

 7.5. Прийняття рішень в процесі реалізації. 

Переваги і вади економічної моделі 

ціноутворення. 
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7.2. Завдання для практичної роботи №6 по 

темі 7. 

Мета: засвоєння теоретичних знань та 

отримання практичних навичок щодо обліку 

релевантних витрат і доходів, 

диференціального аналізу для прийняття 

тактичних та стратегічних рішень. 

 

Завдання 7.1. 

Підприємство виготовляє електромотори , які 

використовують для виробництва швейних 

машин. В рік потреба на  виробництво складає –

40000. Витрати на виготовлення мотора 

складають:  

Стаття Сума,грн.. 

Змінні витрати на одиницю 

продукції, грн. 

      -прямі матеріальні витрати 

      -прямі витрати на оплату 

праці слюсарів, зварювальників 

      -загальновиробничі 

витрати: 

                    змінні 

                    постійні 

 

     36     

    36 

     30 

     

 

    42 

    60 

Всього:     168 
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Підприємство отримало пропозицію купувати 

електромотори  – 100 грн.за одиницю, при 

цьому вільну виробничу площу зможе передати 

в оренду за 100000 тис. в рік. 

Необхідно: встановити, чи варто підприємству 

прийняти пропозицію купувати мотори замість 

того , щоб виробляти їх власними силами. 

              

                            

Завдання 7.2. 

 

ПП ―Попадюк ― виготовляє крісла різного 

розміру та застосування, при цьому купує  

поліуритан на іншому заводі. Продукція 

проходить процесс зварювання, обробки, 

шліфується, покривається емаллю і 

відвантажується на склади, для подальшої 

реалізації. Виробничий план щоденно становить 

30 крісел, або 7000 шт.на рік. 

Витрати  фірми  наступні: 
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Витрати на придбання  

напівфабрикатів 

25 00 грн. 

Поточні витрати ( в т. ч. 

Страхування , зберігання, 

тощо) 

        150 грн. 

Змінні затрати ( на 

виконання замовлення : 

відвантаження, телефонні 

переговори, поштові витрати, 

тощо) 

300 грн. 

 

Підприємство має можливість замовляти 

щоденно по 30 крісел  або відразу всі 7000. 

 Необхідно:  визначити доцільність поставки 

поліуритану  та  з яким інтервалом ?  При 

розрахунках скористатись  методом ЕРЗ. 

Зробити висновки. 

 

 

Завдання 7.3. 

 

ТзОВ ―Галич – Аудит‖ проводить періодично 

семінари бухгалтерів (оподаткування, складання 

звітності). На організацію чергового семінару 

витрати склали: 
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– витрати на друкування та розсилання 

програми семінару, запрошення, ін. рекламні 

заходи – 600 грн. 

Одночасно було укладено договір на оренду 

приміщення для проведення семінару – 300 грн. 

(при відмові від оренди приміщення не пізніше 

ніж за тиждень до дати  семінару, фірма сплачує 

штраф орендодавцю в розмірі 25 % суми 

договору оренди. Менше ніж за тиждень до 

початку семінару договір не може бути 

анульований.  

Заробітна плата лекторам нараховується у разі 

проведення семінару в розмірі 400 грн. Учасник 

семінару сплачує суму 150 грн. (в яку 

включають : витрати на обіди – 15 грн. на 

кожного учасника, вартість роздаткового 

матеріалу – 5 грн.) 

 

Необхідно визначити:  

1) чи варто проводити семінар чи 

відмовитись від нього, якщо за тиждень до його 

початку надійшли замовлення на участь в 

семінарі лише в бухгалтер; 

2)  яка кількість учасників буде 

оптимальною, щоб забезпечити беззбитковість 

його проведення; 

3) якщо семінарі прийме участь 30 

бухгалтерів, чи фірма отримає прибуток і який? 
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4) скільки потрібно учасників семінару, щоб 

фірма одержала прибуток від його проведення 

6500 грн.    

 

 

Завдання 7.4. 

Підприємство „Світанок‖ займається 

пошиттям одягу. З метою оптимізації процесу 

виробництва та зменшення витрат  були 

запропоновані дві технології (А і В). Дані для 

прийняття рішень наведені в таблиці : 

 

Показники 
Технологія 

А 

Технологія 

В 

Ціна за одиницю 

продукції 
40 40 

Змінні витрати на 

одиницю продукції 
30 20 

Постійні  витрати         100000 220000 

Обсяг реалізації, 

шт. 
  100000 

          

100000 
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Для оптимізації процесу виробництва – 

обчислення фінансових результатів необхідно 

обчислити:  

 маржинальний дохід на одиницю 

продукції; 

 прибуток; 

 обсяг беззбитковості ( побудувати графік 

беззбитковості).  

 

Завдання 7.5. 

 

Компанія «Мрія» об'єднує 20 підприємств, 

що виробляють і реалізують на вітчизняному 

ринку соки. Асортимент товарної групи 

«Мрія» включає 24 позиції. Вантаж 

зберігається на восьмирядному стелажному 

устаткуванні на піддонах у пакетованому 

вигляді, відпускається цілими піддонами і всі 

операції з ним повністю механізовані. Всього 
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за період було відпущено в торгівлю 945 

піддонів соків і нектарів «Мрія».  

У табл. 7.4 подано докладну інформацію про 

реалізований асортимент торгової марки 

«Мрія». 

 

Необхідно: провести ABC - аналіз сокової 

продукції торгової марки «Мрія», 

реалізованої компанією у квітні 2014 р На І 

етапі АВС - аналізу перераховується вся 

реалізована продукція з товарної групи з 

вказівкою кількості відвантажених піддонів. 

На II етапі визначається частка кожної статті 

відвантаженої продукції, а потім всі статті 

розділяються на три категорії: А, В і С. 

До категорії А ввійде продукція з 

найбільшою часткою від загальної реалізації 

(близько 70-80 %), далі формується категорія 
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В (близько 10-20 %), частина, що 

залишилася, входить до категорії С. 

                                          Таблиця 7.4. 

Реалізація продукції за товарною групою 

«Мрія» у квітні 2014 р. 

Асортимент 
Кількість 

піддонів 
Асортимент 

Кількість 

піддонів 

Гарбуз 10 Черешня  10 

Аґрус  0 Мандарин 6 

Груша  15 Грейпфрут  6 

Тропічні 

фрукти 
145 

Гранат  
15 

Яблуко  160 Персик 75 

Абрикос 25 Горобина 6 

Слива  15 Банан 10 

Томат  20 Полуниця 6 

Лісові ягоди  80 Вишня  15 

Айва 6 Виноград 85 

Морква  15 Диня  10 

Апельсин 210 Інші 0 
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7.3. Актуалізація опорних знань 

1. Які загальні підходи існують щодо прийняття 

рішень в умовах невизначеності ? 

2. Дайте характеристику прийомів щодо 

визначення оптимального розміру запасів. 

3. Від чого залежить момент наступного 

замовлення запасів ? 

4. Яке значення системи JIT ? 

5. Яким чином здійснюється класифікація 

витрат відносно до обсягу поставок ? 

6. На які види здійснюється класифікація затрат 

за компонентами ? 

7. Яким чином класифікують затрати за 

ступенем впливу – регулювання загальної суми 

затрат ? 

8. Наведіть перелік внутрішніх якісних 

факторів, що впливають на прийняття рішення 

«виробляти чи купувати». 

9. Наведіть перелік зовнішніх якісних факторів, 

що впливають на прийняття рішення 

«виробляти чи купувати». 

10. Яка мета оптимізації розміру партії запасів ? 

11. У чому суть витратного підходу до 

ціноутворення ? 

12. У чому суть ринкового (ціннісного) підходу 

до ціноутворення ? 

13. Яка мета надання знижок ? 

14. У чому суть методу дисконтування 

грошових надходжень ? 
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ТЕМА 8.  

БЮДЖЕТУВАННЯ І КОНТРОЛЬ 

 

 

8.1. Перелік теоретичних питань, необхідних 

для засвоєння теми 

 

8.1. Сутність бюджетування, його 

організація та напрями. Класифікація 

бюджетів. 

8.2. Складання та взаємоузгодження 

бюджетів. 

8.3. Методика складання бюджету 

підприємства. 

8.4. Контроль виконання бюджетів та аналіз 

відхилень (гнучкий та статичний 

бюджет). 

8.5. Зведений бюджет підприємств. 
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8.2. Завдання для практичної роботи №7 по 

темі 8 

Мета : засвоєння  теоретичних знань та 

отримання практичних навичок щодо 

особливостей складання бюджетів, 

бюджетування на підприємствах. 

видів бюджетів. 

   Завдання 8.1. 

 Бюджет продажу підприємсва на IІ півріччя 

2016р. 

Місяці Обсяг продажу 

Липень 9600 

Серпень 16000 

Вересень 24000 

Жовтень 14400 

Листопад 11200 

Грудень 10400 

 

Запас готової продукції планується в 

розмірі 30% обсягу продажу наступного 

періоду. На 1.01 на складі було 1800 одиниць 

готової продукції. Для виробництва одиниці 

продукції необхідно 8 кг сировини, запас якої 

підтримується в обсязі 20% виробничої потреби 

в наступномі місяці. 
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Необхідно: скласти бюджет закупівлі 

сировини на 4 квартал 2010року. 

 

Завдання 8.2. 

ТзОВ ―Ручай― плануючи діяльність в 

наступному році склало бюджет продажу 

основного виду продукції на 1 – ше півріччя у 

помісячному розрізі (одиниць):  

1 міс. – 9 000                                     4 міс – 19 000 

 2 міс. – 16 000                     5 міс. – 22 000 

 3 міс. – 24 000                6 міс – 20 000 

Також, на складі плануються і зберігаються: 

–  запаси готової продукції в розрізі 25 % обсягу 

реалізації наступного місяця; 

–  запаси сировини – 20 % потреби  наступного 

місяця. Норматив витрачання сировини на од. 

продукції – 10 кг; нормативна ціна сировини 

0,50 грн. за 1 кг;  собівартість готової продукції 

– 25 грн. за одиницю. 
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Необхідно: 1) скласти бюджет виробництва;  2) 

скласти бюджет витрачання сировини;               

3) скласти бюджет придбання сировини. 

 

 

8.3.Актуалізація опорних знань  

1. Дайте визначення бюджету. 

2. Що таке бюджетування?  

3. Які основні етапи процесу бюджетування? 

4. В чому полягає сутність основних функцій 

бюджетування? 

5. Які існують види бюджетів? 

6. Що таке бюджетний період? Який проміжок 

часу він може охоплювати? 

7. Який бюджет називається зведеним? 

8. Які бюджети входять до складу зведеного 

бюджету? 

9. Поясніть призначення бюджету грошових 

коштів. 
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10. В якій послідовності відбувається 

формування зведеного бюджету? 

11. Дайте визначення гнучкого бюджету та 

поясніть його сутність. 

12. За якими напрямами можна визначити 

відхилення фактичного результату діяльності 

від запланованого? 
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МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ 

ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ 

НАУКОВОЇ РОБОТИ  

 

Розвиток ринкових відносин сприяє 

зростанню конкурентоспроможності, 

підвищенню відповідальності студентів до 

навчання для прийняття стратегічних рішень 

щодо майбутньої діяльності. «Індивідуальна 

наукова робота, є однією з форм самостійної 

роботи студента, передбачає створення умов 

для якнайповнішої реалізації творчих 

можливостей студентів і має на меті 

поглиблення, узагальнення та закріплення знань, 

які студенти одержують в процесі навчання, а 

також застосування цих знань на практиці». 

Метою виконання ІНР з навчальної 

дисципліни є: формування у студентів 

наукового світогляду; сприяння їх 

особистісному та професійному становленню; 

розвиток творчого мислення та індивідуальних 
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здібностей; формування навичок самостійної 

науково-дослідної роботи. 

Індивідуальна наукова робота передбачає 

виконання теоретичної  (10-15 сторінок тексту, 

схем і рисунків) та практичної частини (не 

менше 4 завдань/ситуацій щодо кожного 

варіанту завдання) роботи у встановлені 

викладачем терміни та подається на перевірку 

викладачеві в розрізі тематичного плану 

навчальної дисципліни. Виконується на листках 

формату А4 згідно відповідних завдань 

(варіантів). За результатами дослідження 

студент денної форми навчання оформляє 

слайди і готує презентацію теми завдання 

(варіанта). Електронний носій із записом роботи 

подається викладачу разом із паперовим.  

 ІНР виконується студентом індивідуально 

за варіантом, який визначається за порядковим 

номером студента у списку академічної групи. 
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Умови виконання: при викладенні теоретичного 

питання необхідно використовувати літературні 

джерела, інтернет сайти, крім підручників та 

навчальних посібників. Мінімальна кількість 

сторінок на яких викладено теоретичне питання, 

не менше десяти. 

 Слайди оформляються у програмі Power 

Point,  їх кількість повинна бути достатньою для 

розкриття теми. 

 Максимальний час доповіді по темі з 

врахуванням презентації – 10 хв. 

СТРУКТУРА ІНР : 

1. Титульний аркуш (із зазначенням варіанта); 

2. Зміст роботи; 

3. Основна частина (теоретична частина, 

виробничі ситуації, розрахунки до них, 

висновки). 

4. Висновки. 

5. Список використаних джерел. 
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        КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ІНР 

 

Види робіт 

Бали 

рейтингу 

Індивідуальна робота Від  0 

до 5 балів 

 робота виконана вчасно, без 

помилок, естетично оформлена, в 

повному обсязі дано відповідь на 

теоретичне питання і кількість 

завдань та  слайдів достатньо для 

розкриття теми роботи 

5 

 робота виконана вчасно, однак 

недостатньо завдань щодо теми 

дослідження, не достатньо слайдів 

для розкриття теми  

3 

 робота виконана не вчасно із 

допущеними значними помилками 

у завданнях / або відсутності 

завдань, слайдів (студент не 

оформив слайди і не підготував 

презентацію теми завдання 

(варіанта)) 

2 

 невиконання та неподання роботи 0 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ 

                  Теоретичні питання 

 

1. Організація управлінського обліку на 

підприємствах 

2. Управлінський облік в системі 

менеджменту. 

3. Роль інформаційної системи підприємства 

в управлінському обліку. 

4. Відображення витрат  в системі 

бухгалтерських рахунків. 

5. Класифікація витрат в управлінському 

обліку 

6. Особливості розподілу накладних витрат 

7. Функція витрат і методи її визначення на 

підприємствах 

8. Облік і калькулювання за повними 

витратами 

9. Особливості обліку і розподілу прямих 

виробничих витрат. 

10. Облік непрямих виробничих витрат, 

методи їх розподілу. 

11. Облік витрат за економічними 

елементами 

12. Облік і розподіл втрат від браку, інших 

виробничих витрат та супутньої продукції 

13. Методи обліку витрат і калькулювання 

собівартості продукції 
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14. Особливості калькулювання собівартості 

за замовленнями та за процесами. 

15. Калькулювання витрат на основі 

діяльності. 

16. Зарубіжні методи обліку повних витрат. 

17. Основні етапи формування собівартості за 

методом «директ-костинг» 

18. Відмінності між обліком повної та 

неповної собівартості. 

19. Простий і розвинутий «директ-костинг», 

відмінні та спільні риси. 

20. Нормативний метод як спосіб 

оперативного контролю за формуванням 

собівартості. 

21. Облік калькуляції собівартості за 

нормативними витратами. 

22. Метод «стандарт-кост», переваги та 

недоліки його використання. 

23. Суть, мета, значення аналізу 

взаємозв’язку «витрати-обсяг-прибуток» 

за умов асортименту. 

24. Особливості аналізу взаємозв’язку 

«витрати-обсяг-прибуток» в умовах 

багапродуктового виробництва. 

25. Аналіз чутливості прибутку до зміни 

витрат, ціни та/або обсягу реалізації. 

26. Структура витрат підприємства та їх 

вплив на чутливість прибутку. 
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27. Застосування методів визначення точки 

беззбитковості на підприємствах. 

28. Особливості процесу прийняття рішень і 

релевантність облікової інформації. 

29. Оптимальне використання ресурсів за 

умов обмежень. 

30. Особливості прийняття рішень в процесі 

постачання на підприємстві. 

31. Прийняття рішень в процесі виробництва. 

32. Особливості прийняття альтернативних 

рішень щодо спеціального замовлення,  

виробляти чи купувати. 

33. Оцінювання грошових потоків при 

прийнятті інвестиційних управлінських 

рішень.  

34. Прийняття рішень в процесі реалізації.  

35. Прийняття рішення за умов 

невизначеності, економічної моделі 

ціноутворення. 

36. Мета, напрями системи бюджетування на 

підприємстві. 

37. Особливості складання та 

взаємоузгодження бюджетів. 

38. Стадії процесу бюджетування, роль 

планування та контролю. 

39. Призначення бюджетування у 

взаємозв’язку з головними цілями 

компанії. 

40. Контроль виконання бюджетів. 
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41. Аналіз та управління за відхиленнями. 

42. Концепція центрів та обліку 

відповідальності. 

43. Організація системи обліку за центрами 

відповідальності.  

44. Оцінка діяльності центрів 

відповідальності, внутрішня звітність. 

45. Організація обліку відповідальності за 

методом «тариф-година-машина». 

46. Управлінський облік як складова 

облікової системи суб’єкта 

господарювання.  

47. Склад інформаційної бази управлінського 

обліку. 

48. Користувачі облікової інформації та їх 

роль в прийнятті рішень. 

49. Взаємозв’язок та ознаки відмінностей 

управлінського і фінансового обліку.  

50. Трансфертне ціноутворення, методи 

визначення  трансфертної ціни. 

51. Основні напрями розвитку управлінського 

обліку. 

52. Інформаційне забезпечення системи 

управлінського обліку. 

 

 

 



163 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО 

ВИКОНАННЯ  

САМОСТІЙНОЇ РОБІТИ СТУДЕНТІВ 

Управлінський облік – інтегрована 

система обробки та підготовки інформації для 

ефективного використання ресурсів. Метою 

вивчення дисципліни є формування системи 

наукових знань з організації та методики 

управлінського обліку, його вдосконалення з 

урахуванням передового зарубіжного та 

вітчизняного досвіду. Виконання мети та 

передбачених завдань, в тому числі і 

позааудиторної роботи студента, є основою 

самостійної робота студента. 

СРС (самостійна робота студента) – 

форма організації навчального процесу, при 

якій завдання, передбачені робочою навчальною 

програмою, виконуються студентом самостійно 

з методичним супроводженням викладача, але 

без його безпосередньої участі.    

Поглиблене засвоєння навчальної 

програми в повному обсязі та послідовне 

формування у студентів самостійності як риси 

характеру, що відіграє важливу роль у 

формуванні сучасного фахівця вищої 

кваліфікації, здатного до креативного мислення, 

вільного орієнтування в інформаційному 

просторі та прийняття важливих самостійних 

рішень у нестандартних професійних ситуаціях, 
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що особливо важливо для майбутнього 

бухгалтера – аналітика є метою самостійної 

роботи студента. 

Завдання до СРС: 

 Навчити студентів планувати власну 

стратегію навчання; 

 Раціонально організовувати свій 

час; 

 Працювати з комп’ютером; 

 Опрацювати джерела інформації; 

 Формування навичок науково-

дослідної роботи.  

Вимоги до організації СРС: 

 Регулярність; 

 Виділення головного у будь-якому 

матеріалі; 

 Усвідомлення його, а не заучування; 

 Сталість вольових зусиль. 

Види самостійної роботи: 

 самостійна робота, що забезпечує 

підготовку до поточних аудиторних 

занять; 

 науково-дослідна робота; 

 пошуково-аналітична робота; 

Форми самостійної роботи студентів: 

 опрацювання теоретичних основ 

прослуханого лекційного 

матеріалу; 
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 підготовка до практичних та 

лекційних занять; 

 вивчення окремих тем або питань, 

що передбачені робочою 

програмою для самостійного 

опрацювання; 

 підготовка до модульних 

контрольних робіт та інших форм 

поточного контролю; 

 систематизація вивченого 

матеріалу дисципліни перед 

заліком, екзаменом. 

Правила виконання та вимоги щодо 

оформлення: 

– у окремому зошиті акуратно і розбірливо 

виконувати завдання у визначеній 

послідовності; 

– наводити короткий зміст (план) кожного 

теоретичного завдання; 

Основні критерії для оцінки результатів 

самостійної роботи студентів: 

– активність студента на заняттях; 

– правильність та своєчасність виконання 

самостійних завдань; 

– повнота та правильність виконання тестового 

контролю; 
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– науковий характер володіння змістом та 

чіткий захист реферату під час аудиторних 

занять. 

 

 
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Самостійна робота 

студентів (СРС) 

0 до 5 

балів 

Коли студентом чітко, в 

повному обсязі розкрито 

питання (використано 

монографічну літературу, 

статті та ін джерела), 

зроблено висновки  

 5 

Коли робота виконана з 

порушенням термінів або 

(та) при наявності 

помилок 

2 

невиконання самостійної 

роботи 
0 
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САМОСТІЙНА РОБОТА №1 

Тема 1. Мета, зміст і організація 

управлінського обліку 

 Інформаційне забезпечення. 

 Суть управлінського обліку в системі 

управління підприємством. 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА №2 

Тема 2. Класифікація і поведінка витрат 

 Витрати як об’єкт управління. 

 Облік і контроль загальновиробничих 

витрат (постійних, змінних).  

 Підходи до ідентифікування витрат. 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА №3 

Тема 3. Система обліку і калькулювання за 

повними витратами 

 Система виробничого обліку. 

 Особливості калькулювання витрат за 

видами діяльності (АВС- метод). 

 Методи планування витрат.  

 

САМОСТІЙНА РОБОТА №4 

Тема 4. Система обліку і калькулювання за 

змінними витратами 
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 Ефективність застосування методу 

«директ-костинг» на підприємствах 

України. 

 Фактори зміни собівартості продукції 

підприємства 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА №5 

Тема 5. Система  обліку і калькулювання за 

нормативними витратами  

 Аналіз відхилень фактичних витрат від 

нормативних. 

 Контроль нормативного часу на випуск 

продукції. 

 Резерви зниження витрат та розрахунок 

економії від їх використання. 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА №6 

Тема 6. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу 

діяльності та прибутку 

 Корисність графічного відображення 

взаємозв’язку «витрати-обсяг-

прибуток» в умовах 

багатопродуктового виробництва. 

 Діагностика ефективності витрат 

підприємства. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА №7 

Тема 7. Аналіз релевантної інформації для 

прийняття управлінських рішень 

 Переваги та вади економічної моделі 

ціноутворення. 

 Оцінювання грошових потоків при 

прийнятті інвестиційних управлінських 

рішень. 

САМОСТІЙНА РОБОТА №8 

Тема 8. Бюджетування і контроль 

 Основні варіанти організації процесу 

бюджетування. 

 Гнучкий та статичний бюджети, 

особливості використання. 

 Класифікація методів бюджетування. 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА №9 

Тема 9. Облік і контроль за центрами 

відповідальності 

 Особливості внутрішньої звітності. 

 Розвиток та організація обліку 

відповідальності. 

 Організування центрів відповідальності.  

 

Список рекомендованої літератури та інтернет 

ресурси подано в робочій програмі (опорному 

конспекті лекцій, засобах діагностики знань 

студентів з навчальної дисципліни). 
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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК А 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ ДЛЯ 

СТУДЕНТА 

Завдання 1 

Підприємство займається виробництвом 

продукції. За звітний період були здійснені і 

плануються такі господарські операції. 

Обсяг виробництва  – 900 шт. 

Прямі витрати на одиницю виробу (грн.): 

- витрати сировини – 40,00  

- витрати напівфабрикатів та комплектуючих 

виробів – 20,79 

- пряма основна зарплата робітників, що 

виготовляють продукцію – 30,00 

Обсяг реалізації – 700 шт. 

Ціна за одиницю виробу (без ПДВ) – 250грн. 

Придбано основну сировину на умовах 

передоплати (без ПДВ) (грн.)  80 000k 

Оплачено доставку сировини транспортною 

організацією (без ПДВ) 3000k 

Оплачено електроенергію (суми без ПДВ), 

використану: 

- на технологічні цілі                          10 600 грн. 

- на загальногосподарські потреби    300 k   грн.. 

Нараховано і видано заробітну плату (грн.): 
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- допоміжним робітникам, які обслуговують 

виробниче обладнання    15 000 

 -начальнику цеху  3 000                                                                                

- працівникам бухгалтерії 10 800                                                                        

- працівникам відділу збуту 16 500. 

                                                                       

Додаткова зарплата основних і допоміжних 

робітників, % до основної зарплати 10 %.                                                                                

       Нараховано обов’язкові і страхові платежі 

на заробітну плату  37 %. 

Відпущено зі складу на утримання 

устаткування (грн.): 

 - мастильні матеріали (змінні витрати) 2 800; 

 - МШП (постійні витрати) 3 400; 

Страхування виробничого обладнання 

(грн.)    3 150 грн. 

Нараховано амортизацію (грн.): 

- на виробниче обладнання 22 095грн;                                                          

- на офісні меблі 3 000 k;                                                  

Витрати на відрядження ( в межах плану) (грн.) 

- менеджера з продажу  295;                                                                 

- начальника цеху  1 440;                                                                    

- головного бухгалтера 904; 

Оплата послуг сторонньої організації щодо 

вдосконалення технології виробництва (без 

ПДВ) (грн.)                                 3 200;                                                           

Передоплати періодичних видань на перше 

півріччя (грн.)                                       900; 
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Витрати на виправлення браку по виробу 

А: (грн.) 

- витрати сировини  460;                                                                               

- оплата праці 340. 

                                                                                                

Витрати на рекламу (грн.)                                                                        

5 000 k. 

Реалізовано запаси сировини та матеріалів 

(грн.): 

- вартість продажу (без ПДВ) 3 000;                                                                

- первісна вартість  2 800; 

                                                                                    

Реалізовано верстат (грн.): 

- вартість продажу  (без ПДВ)                                                                   

2 300k; 

- первісна вартість  2 000k;                                                                            

- знос  1 800k. 

                                                                                                             

Сплачено відсотки за кредит (грн.)                                                             

600. Оплачено пеню, нараховану за 

недотримання строків поставки сировини  (грн.)                                        

200k                    

 

Необхідно використовуючи дані: 

здійснити класифікацію  із визначенням суми 

загальновиробничих витрат  
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  Завдання 2 

ТЗОВ «Аврора», застосовубчи систему 

періодичного обліку запасів у звітному періоді 

мало такі показники витрат, грн.: 

 Придбання сировини і матеріалів                                                

75300 + K ; 

 Транспортування сировини від 

постачальника на підприємство  1680 + K; 

 Прямі витрати на оплату праці                                                        

69000 + K; 

 Непрямі витрати на оплату праці 

виробничого персоналу          27780 + K; 

 Витрати на реалізацію продукції                                                    

33160  + K; 

 Загальногосподарські витрати                                                         

20000 + K; 

 Витрати на утримання і експлуатацію 

обладнання                       25620 + K; 

 Адміністративні витрати                                                                 

61080 + K; 

  Інші загальновиробничі витрати                                                   

11400 + K. 

Дохід від реалізації продукції становив                                             

385500 + K.  

 

Необхідно:  
1) визначити суму витрат в розрізі 

економічних елементів;  
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2) відобразити дані операції на рахунках 

бухгалтерського обліку, здійснюючи 

облік витрат . 

 

  Завдання 3 

Для планування, прогнозування витрат 

діяльності відділ маркетингу застосував метод 

найвищої та найнижчої точки (визначає функції 

витрат на основі припушення, що змінні 

витрати становлять різницю загальних витрат 

при найвищому та найнижчому рівнях 

діяльності), проаналізувавши діяльність за 12 

місяців.:                         

Місяць Витрати, грн. Обсяг реалізації, од. 

  1       11900 + K 68 + K 

  2      12110  + K 88 + K 

  3      10040 + K 62 + K 

  4      9170 + K 72 + K 

  5      7700 + K 60 + K 

  6     14560 + K 96 + K 

  7     11800 + K 78 + K 
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  8     7100 + K 46 + K 

  9     13160 + K 82 + K 

  10     10320 + K 94 + K 

  11     7520 + K 68 + K 

  12      9630 + K 48 + K 

 Необхідно: 

 визначити змінні витрати на одиницю 

продукції; 

 визначити постійні витрати;  

 побудувати функцію витрат;  

 обчислити майбутні витрати, якщо відділ 

маркетингу планує продати 100 одиниць 

продукції.                                       

 

  Завдання 4 

 

Використовуючи поопераційний метод обліку і 

калькулювання витрат дані щодо яких наведено 

в табл. 1, заповнити таблицю 2 (розрахувати 
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витрати на одиницю чинника) і таблицю 3 (звіт 

про фінансові результати)  

                                                                                                                                                      

 

                                                             Таблиця 1  
№ 

з/п 

Показники Вироби Разом 

 

 

 

 

А Б В  

 

1 Кількість одиниць 

виготовленої і 

реалізованої продукції, 

шт. 

50000 30000 5000 – 

2 Ціна одиниці продукції, 

грн 

25 + 

k 

30 + 

k 

35 + 

k 

– 

3 Змінні виробничі витрати 

на одиницю продукції:  

–   матеріальні; 

–   на оплату праці 

 

 

3 

6 

 

 

2 

8 

 

 

1 

4 

 

 

– 

– 

 

4 Час роботи обладнання на 

виробництво одиниці 

продукції, маш.год. 

4 2 6 290 000 

5 Кількість партій виробів 5 10 15 30 

6 Кількість замовлень 10 20 20 50 

7 Число замовників 2 13 15 30 

8 Виробничі накладні 

витрати:  

– на налагодження 

обладнання; 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

120 000 

 

580 000  
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– пов’язані з 

механізованою об-

робкою основних 

матеріалів; 

– на пакування 

виробів 

– 

 

– – 140 000 

9 Операційні витрати:  

– на збут; 

– адміністративні 

 

– 

– 

 

– 

– 

 

– 

– 

 

150 000 

 300 000 

                                                                                                          

Таблиця 2 

       Розрахунок витрат на одиницю чинника 

№ 

з/п 

        Витрати Чинник зміни 

витрат 

Витрати 

на оди-

ницю 

чинника, 

грн. 

1 Короткотермінові змінні 

витрати: 

  

 

 

– матеріальні Одиниця виробу  

 

 

– на оплату праці Одиниця виробу  

 

 

– пов’язані з 

механізованою 

обробкою основних 

матеріалів 

Години роботи 

устаткування 

 

2 Довготермінові змінні 

витрати: виробничі: 

  

 

 

–   на налагодження 

обладнання 

Кількість партій  

 

 

–   на пакування виробів Кількість 

замовлень 
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– операційні:   

 

 

–   на збут Кількість 

замовників 

 

 

 

–   адміністративні Кількість 

замовлень 

 

                                                                                                                     

Таблиця 3 
Звіт про фінансові результати при поопераційному методі 

калькулювання виробів, тис. грн. 

№ 

з/п 

Показники Вироби Разом 

  А Б В  

1 Дохід від реалізації 

продукції 

    

 Короткострокові змінні 

витрати: 

    

 –   матеріальні     

2 –   на оплату праці     

 –   пов’язані з механ.     

 обробкою основних 

матеріалів 

    

3 Маржинальний дохід     

 Довгострокові змінні 

витрати: 

    

 —   на налагодження 

обладнання 

    

4 —   на пакування виробів     

 —   на збут     

 —   адміністративні     

5 Прибуток (збиток)     
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Зробити висновки. K  – порядковий номер 

згідно журналу 

 

 

Завдання 5  

ТзОВ «Наш дім» виробляє і реалізує продукцію 

на підприємстві: 

 ціна за один виріб –30+ К грн.; 

 змінні виробничі витрати на один виріб – 

12 + К грн.; 

 постійні виробничі витрати за весь період 

– 800 + К грн.; 

 операційні витрати (адміністративні та 

витрати на збут  всі постійні) 400 + К грн.; 

 залишок готової продукції на початок 

першого періоду 0 од.; 

 постійні виробничі витрати розподіляють 

між виробами на основі нормальної 

потужності – 100 од. виробів за квартал. 
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Обсяги виробництва і реалізації продукції за 

три квартали представлені в таблиці 4. 

K  – порядковий номер згідно журналу. 

                                                                                                              

Таблиця 4 

Дані про виробництво і реалізацію продукції 

підприємства за І — III квартали поточного 

року 
№ 

з/п 

Показники Одиниця 

виміру 

І 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

1 Обсяг реалізації 

продукції 

од. 100 90 110 

2 Обсяг 

виробництва 

продукції 

од. 100 120 90 

 

Порядок виконання завдання 

 

 

1. Визначити собівартість одиниці продукції на 

основі вихідних даних: 

а) за системою повних витрат 

 

2. Скласти звіт про фінансові результати при 

застосуванні системи калькулювання повних 

витрат (табл. 2). 
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Таблиця 5 

 Звіт про фінансові результати діяльності 

підприємства за І — III квартали, складений за 

системою калькулювання повних витрат, грн 
№ 

з/п 
Показники 

Квартали 

  

 

І II III 

1 
Дохід від реалізації 

продукції 
   

2 Запаси готової 

продукції на 

початок кварталу 

   

3 

Собівартість 

виготовленої 

продукції 

   

4 Запаси готової 

продукції  

на кінець кварталу 

   

5 Собівартість 

реалізованої 

продукції 

   

6 Нерозподілені 

постійні  

виробничі 

накладні витрати 

   

7 Перерозподілені 

постійні виробничі 

накладні витрати 
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8 Собівартість 

реалізованої 

продукції після 

коригування на 

суму нерозподі-

лених чи 

перерозподілених 

виробничих 

накладних витрат 

   

9 Валовий прибуток    
10 Операційні 

витрати 
   

11 Операційний 

прибуток 
   

 

 

 

 

Завдання 6 

1.Визначити собівартість одиниці продукції на 

основі вихідних даних завдання теми 5 

(попередньої задачі) 

б) за системою директ-кост 

2. Скласти звіт про фінансові результати 

підприємства при застосуванні системи 
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калькулювання змінних витрат по кварталах 

(табл. 6). 

Таблиця 6  

Звіт про фінансові результати діяльності під-

приємства за І — III квартали, складений за 

системою калькулювання змінних витрат, грн. 
№ 

з/п 
Показники 

                       Квартали 

 

 

 

 

     I   II        III 

1 
Дохід від реалізації 

продукції 

   

2 Запаси готової 

продукції на 

початок кварталу 

   

3 

Собівартість 

виготовленої 

продукції 

   

4 Запаси готової 

продукції на кінець 

періоду 

   

5 Собівартість 

реалізованої 

продукції за 

змінними витратами 

   

6 Маржинальний 

дохід 

   

7 Постійні виробничі 

накладні витрати 

   

8 Операційні витрати    

9 Операційний 

прибуток 
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3. Порівняти результати, отримані за 

проведеними розрахунками (табл. 2 і 3, тем: 5 і 

6), зробити висновки щодо діяльності 

підприємства при використанні системи 

змінних та системи калькулювання повних 

витрат. 

 

Завдання 7 

Керівником фабрики меблів „ВЕЕМ‖ на 

початок місяця на оббивку 100*k м’яких крісел 

було затверджено  стандартну тарифну ставку – 

10*k грн. Водночас, з врахуванням складності 

робіт тарифну ставку було змінено, фактично 

вона склала – 12*k грн.(k – порядковий номер 

згідно журналу). Відповідно на ці операції було 

витрачено 640 год. фактичного робочого часу.  

Стандартний робочий час складає 571,20 год.  

Необхідно: 1) Обчислити перевитрату на 

підприємстві за рахунок зміни тарифних ставок, 
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врахувавши діяльність підприємства за 24 дні ( 

1 день -складає 8 год).  2) Обчислити 

перевитрату фонду заробітної плати, 

враховуючи стандартну тарифну ставку. 

 

Завдання 8 

Підприємством ПП ‖ВЕЕМ‖ протягом 

місяця було виконано замовлення на оббивку 

80*k м’яких крісел. Фактично на оббивку 1-го 

м’якого крісла було використано 2,0м тканини 

за ціною 30 грн. за 1м, при стандартній 

кількості – 1,8м на 1крісло за стандартною 

ціною 28 грн. за 1м.    Необхідно: Обчислити 

відхилення по матеріалу та відхилення від норм 

матеріалів за рахунок  ціни на матеріали 

використовуючи таблицю(грн.) (табл.7): 

Таблиця 7 
Фактична ціна за 1м  

Стандартна ціна за 1м  

Відхилення ціни за 1м тканини  

Всього відхилень від норм витрат  
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матеріалів за рахунок ціни, грн. 

Фактична кількість тканини на оббивку  

крісел, м 

 

Стандартна кількість тканини на оббивку  

крісел, м 

 

Перевитрати матеріалу, м  

Сума відхилень у використанні матеріалів  

 

Завдання 9 

«Ручай»  виготовляє і реалізує вироби (табл.8) : 

Таблиця 8 

Звіт про результати діяльності підприємства 

 
Показники  Сир 

Російський 

Сир 

Голландський 

Сир 

Рокфорд 

Обсяг реалізації, 

шт. 

1600 + k  1800 + k 600 + k 

 Ціна виробу, 

грн. 

420 320 500 

Змінні витрати 

на один виріб, 

грн. 

360 240 340 

Обсяг  

реалізації, шт. 

  1000 + k 2000  + k  1800 + k 

Результат – 

прибуток (грн.) 

    ?   ?    ? 

Необхідно: 
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1) визначити точку беззбитковості для кожного 

виробу якщо загальні постійні витрати, 84000 

грн;  розрахувати загальний прибуток, якщо 

підприємство планує реалізувати  Крісло «Ісо» 

– 1000 шт.; Крісло для  Кінотеатрів – 2000 шт.; 

Крісло «Богдан» – 1800 шт. K  – порядковий 

номер згідно журналу 

                               

    Завдання 10 

Підприємство «Ручай» виробляє вироби (А, Б, 

В) з різною структурою виробничих витрат, що 

відображено в таблиці 9.                                                                                      

  Таблиця 9 

 Звіт про собівартість виробничої продукції за 

травень 2016 р., (грн.) 

           Виробничі витрати на виріб 

Стаття витрат    А 

на один./ 

всього 

        Б 

на один./       

всього 

      В 

на один.   

всього 

Ра 

зом 

Випуск 

виробів, од.  

            

130 + k 

  20 + k   60 + k 210 + 

k 

Витрати:      
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сировина і 

матеріали 

  60   //   

7800   

   300 // 

6000 

 120 //     

7200 

 

21000 

Заробітна 

плата з 

нарахуваннями 

  45   //   

5850 

   160 //  

3200 

 240 //    

14400 

23450 

Загально 

виробничі 

витрати  

 67    //   

8700 

   236 //  

4720 

353  //    

21180 

34600 

Усього 

виробнича 

собівартість 

 

 172  //    

22350 

   696  //  

13920 

713  //    

42780 

79050 

 Вартість 

продукції за 

відпускними 

цінами 

 

215  //     

27950 

 

   940 // 

18800 

860  //    

51600 

    

 

98350 

Виробничий 

прибуток 

 43  //      

5600 

    244 // 

4880 

147  //     

8820 

 

19300 

Рентабельність 

виробництва, 

% 

       20,0          25,9      17,0   19, 6 

 

Необхідно:   

1) визначити функцію витрат;  

2) визначити точку беззбитковості: з 

визначенням ціни умовної одиниці випуску по 

маржинальному доходу, величину обсягу 

випуску в умовних одиницях;  
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3) побудувати графік беззбитковості. 

 

 Завдання 11  

 

ТзОВ «Браш» плануючи діяльність має 

прийняти рішення щодо спеціального 

замовлення.  

Підприємство виготовляє крісла для 

автобусів і має недозавантажені потужності. 

Перевізна компанія має намір закупити в ТзОВ 

«Браш» 100 крісел за фактичною ціною 850  + k 

грн., однак звичайна ціна їх реалізації 1100 + k 

грн.  

 

Необхідно прийняти рішення: чи повинні 

менеджери «Браш» приймати спеціальне 

замовлення перевізника, чи відмовитись від 

пропозиції (де K  – порядковий номер згідно 

журналу). 
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Таблиця 10 

Калькуляція витрат на виготовлення крісел 

Стаття витрат 

Витрати 

на 

одиницю, 

грн. 

Витрати на 

партію крісел 

(100 шт.), грн. 

   прямі матеріальні витрати 

   

прямі витрати на оплату 

праці              

загальновиробничі витрати  

(з них 50 % – постійні 

витрати) 

 

Разом виробнича 

собівартість: 

Адміністративні витрати і 

витрати на збут (60 % – 

постійні витрати) 

  450 + k 

230 + k 

 

180 + k 

   860 + k 

 

    

100 + k 

 

     36     

     

45 000 + k 

     

 23 000 + k 

    

18 000 + k 

86 000 + k 

 

  

10 000 + k 

 

    

Всього: виробничих і 

операційних витрат 
 960 + k 

96 000 + k 
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 Завдання 12 

ТзОВ «Ручай» плануючи діяльність в 

наступному році склало бюджет продажу 

основного виду продукції на 1 – ше півріччя у 

помісячному розрізі (одиниць):  

1 міс. – 9 000                                      

2 міс. – 16 000                                  4 міс  19 000 

5 міс. – 22 000 

 3 міс. – 24 000                                   6 міс –20 000 

Також, на складі плануються і 

зберігаються:  запаси готової продукції в розрізі 

25 % обсягу реалізації наступного місяця;   

запаси сировини – 20 % потреби  наступного 

місяця. Норматив витрачання сировини на од. 

продукції – 10 кг; нормативна ціна сировини 

0,50 грн. за 1 кг; собівартість готової продукції 

– 25 грн. за одиницю. 

Необхідно:  

1) скласти бюджет виробництва; 

 2) скласти бюджет витрачання сировини; 

3) скласти бюджет придбання сировини. 


