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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 
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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. 

Тема 1. Мета, зміст і організація 

управлінського обліку 

Семінар  

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. 



5 

 

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. 

 

 

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. 
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 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 // 

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 
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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. Шевців Л.Ю. Логістичні витрати 

підприємства : формування та оцінювання 

: [монографія] / Л.Ю. Шевців, І. 

Петецький. – Львів : Видавництво 

Львівської політехніки, 2011. – 244 с. 

 

Завдання для проведення семінарського 

заняття 

                              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, 



8 

 

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 

складального цеху  

Розмір посадових окладів, 

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-
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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: 

1. Прогнозування розміру виробничих 

витрат за допомогою методу “вищої - нижчої 

точки”/ 

2. Інвентаризація незавершеного 

виробництва, складу готової продукції. 

3. Виявлення впливу факторів на величину 

відхилень фактичних витрат від нормативів 

4. Документування відхилень від норм 

витрачання матеріалів 

5. Відображення собівартості придбаних 

матеріалів 

6. Складання щоденної звітності про рух 

матеріалів і напівфабрикатів 
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7. Визначення розміру запасу, щодо потреб 

виробництва в матеріалах 

8. Прогнозування плану закупівель 

9. 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. 

 



11 

 

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; 

 на власних системах; 

 на єдиній системі рахунків; 

 на автономній системі системі рахунків. 

В) Охарактеризувати одну із систем обліку. 

 

 

Тема 2. Класифікація і поведінка витрат                    

Практична робота №1 

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. 
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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 – 

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. 
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                                                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 ? 

                                 

               

 

 Завдання  2.4. 

 

ТЗОВ «Попадюк», застосовуючи систему 

періодичного обліку запасів у звітному періоді 

мало такі показники витрат, грн.: 

– Придбання сировини і матеріалів              

175300; 
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– 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.  

 

Необхідно: визначити суму витрат в розрізі 

економічних елементів. 

 

                            Завдання 2.5. 

Необхідно: здійснити класифікацію наведених 

нижче витрат ТзОВ «Браш»  в розрізі 

економічних елементів. 
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    – 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: 

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.  
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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. 

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. 
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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 - 

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 
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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 

10. Розподілені виробничі накладні витрати - 

14815 

11. Списано адміністративні витрати - 17626 

12. Випущено готової продукції - 78280 

13. Списано собівартість реалізованої 

продукції - 72500 

14. Дохід від продажу - 143650 

15. Списано на фінансовий результат дохід 

від продажу - 72500 

16. Визначено та відображено фінансовий 

результат  

Необхідно: здійснити відповідні записи на 

рахунках виробничого обліку. 

 

 

                         Завдання 2.9. 

ТЗОВ “Браш“, який застосовує систему 

періодичного обліку запасів у звітному періоді 

мало такі показники витрат, грн.: 

 Придбання сировини і матеріалів – 75300; 
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 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 

 

Необхідно визначити: 1) вартість витрачених на 

виробництво матеріалів;  2) загальну суму 
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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 ? 36000 
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витрати 

7 

Кінцевий запас 

незавершеного 

виробництва 

18000 ? 

8 
Собівартість 

виробленої продукції 
130000 134000 

9 
Кінцевий запас 

готової продукції 
22000 42000 

1

0 

Собівартість 

реалізованої 

продукції 

168000 146000 

1

1 

Валовий прибуток 
? 48000 

1

2 

Операційні витрати 
? ? 

1

3 

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. 



22 

 

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. 

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 
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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 ? 

9 
Кінцевий запас готової 

продукції 
34000 ? 

1

0 

Собівартість реалізованої 

продукції 
? 78000 

1

1 

Валовий прибуток 
? ? 

1

2 

Операційні витрати 
? 46000 

1

3 

Прибуток (Збиток) 
18000 ? 

 

Необхідно:  визначити в таблиці невідомі 

показники (представити розрахунки). 
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                                 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. 

 Витрати на рекламу. 
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 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. 

 

                                              Завдання 2.15. 
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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. 

 

                              Завдання  2.16. 

 

ТзОВ”Браш” у звітному періоді мало такий 

склад витрат: 

 Основні матеріали; 

 Оплата праці спеціалістів та службовців; 
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 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. 

 

                                     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; 
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 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, 

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. 
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                      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. 

 

                                  Завдання 2.20. 

Підприємство за місяць реалізувало 4000 

одиниць продукції. Водночас, витрати за місяць 

становили:  

    

Стаття 

витрат 

Загаль

ні 

Постій

-ні 

Загальні 

змінні  

Змін

ні 
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витрат

и 

витрат

и 

Витрати вит-

ти на 

од. 

прод. 

Собівартіст

ь 

реалізовано

ї 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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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. 

Практична робота №2 

            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: 
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 Прямі матеріальні витрати - ?; 

 Пряма заробітна плата - 4160000; 

 Виробничі накладні витрати - 1530000. 

 

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. 
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 Підприємство в квітні виготовило 100000 

одиниць продукції, його загальновиробничі 

витрати включали, грн: 

 Непряма заробітна плата - 160000; 

 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; 
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 амортизація виробничого устаткування - 

192000. 

У наступному році заплановано витратити 

64000 маш-год на виробництво продукції. 

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- 
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год, вартість 1Квт-год – 0,32грн.; 

теплопостачання(40м кв. з вартістю опалення 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 

Норм

а 

витра

чанн

я 

Цін

а, 

грн. 

Сум

а 

грн. 

Разом 

витрат на 

всю про-

дукцію 

грн.(50шт.

пл. 

Матеріали, в 

т.ч.- тканина                        

нитки            

гудзики 

4 м 

пог. 

0,88 

баб. 

8 шт 

70,0

0 

4,50 

1,00 

280

грн. 

 ? 

 ? 

    ? 

    ? 

    ? 

 Заробітна 

плата 

робітниць-

швачок     

 

  –   –  25 50 * 25 = ?      

Нарахування 

на заробітну 

плату( ? * 

   –   –  25* 

37,5

:100 

? * 50 = ? 
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37,5% : 100) 

Оренда 

приміщення  

  –   – 100

0/50 

= ? 

25*40мкв.=       

? 

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=6

4 

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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Тема 4. Система обліку і калькулювання за 

змінними витратами 

                     Практична робота №3 

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 – 
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 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 

змінних витрат 

 Види продукції 

Показники Крісло       

”Ісо” 

Крісло 

длякін

отеатрі

в 

Крісло  

Богдан 

Разо

м 
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Валовий 

дохід  

125000 ? ? ? 

 

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             100000 
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виготовленої 

продукції, 

тис.шт. 

200000 150000 

 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 Голлан

д 

ський 

Рок

фор 

Росій 

ський 

Сума 

Кількість ви-

готовленоїпро

-дукції,тис.шт  

       

200000 

  

150

000 

   

100000 

 

 – 

Дохід від 

реалізації 

300000

0 

? ?  ? 

Собівартість 

випущеної 

продукції 

   

200000

0 

 ?  ? ? 

Виробничий     ? ? ? 
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маржинальни

й дохід 

100000

0 

Змінні 

комерційні та 

адміністратив

ні витрати, 

грн. 

   1* 

200000 

 ?  ?   ? 

Маржинальни

й 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 

Кількість  2500 1000 2000 – 
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реалізованої 

продукції, 

шт  

 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 

змінних витрат; з’ясувати, який внесок у 
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покриття постійних витрат підприємства 

здійснює виробництво крісел”Богдан”. 

 

 Види продукції 

Показники 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(гр

н.) 

–    –   – – 

Без     
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виробництва 

крісел 

„Богдан” 

Маржинальн

ий  

Дохід 

    

Постійні 

витрати 

    

Результат – 

прибуток(гр

н.) 

    

                                            

                  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.. : 

-оренда приміщення  

-оренда обладнання; 

-електроенергія, холодна 

  

    1000+k 

    200+k             

    500 + 500 
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вода, опалення + 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. 

Показник А В С Разом 

Виручка 

від 
5000+k 3000+k 

1000

+k 

? 
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реалізаії 

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 

Необхідно: проаналізувати  прибуток в обох 

випадках на основі калькулювання змінних 

витрат із застосуванням формул. 
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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       ? 

Дохід від реалізації    ? 

Фінансовий 

результат(прибуток, 

збиток) 

    ? 

Необхідно: використовуючи систему „директ-

костинг” розрахувати маржинальний дохід та 
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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 

Необхідно: проаналізувати  прибуток в 

обох випадках на основі калькулювання 

змінних витрат застосовуючи відповідні 

формули,  зробити висновки. 
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                                            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.) 

    ?   ?    ? 

 

Необхідно: використовуючи систему „директ-

костинг” розрахувати суму покриття та 

фінансовий результат. Відобразити формули. 

Зробити висновки. 

 

                         Завдання 4.11. 
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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. 

 

 

 

 

 

Тема 5. Система обліку і калькулювання за 

нормативними витратами 

                         Практична робота №4 
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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 день -складає 8 год).  2) Обчислити 

перевитрату фонду заробітної плати, 

враховуючи стандартну тарифну ставку. 
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     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.): 

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 
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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 

, врахувавши діяльність підприємства за 80 днів 

дні ( 1 день  – складає 8 год).   

 

                                Завдання 5.4.  
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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 

ціною 25 грн. за 1м. k – порядковий номер 

згідно журналу. 

   Необхідно: Обчислити відхилення по 

матеріалу та відхилення від норм матеріалів за 
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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 
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Тема 6. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу 

діяльності та прибутку 

                         Практична робота №5 

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 
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складають – 10 + k грн., а загальні постійні 

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 – 
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Основна 

заробітна плата 
108 – 

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. 

                                            

                                    Завдання 6.6. 

ПП”Богдан”  виготовляє і реалізує вироби : 

Показники   

Крісло 

      

Крісло 

для  

Кінотеатр

Крісл

о  

Богда
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”Ісо” ів н 

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.  

 

                               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.; 
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 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 

одиниць) 
500000 50 

100 

Змінні витрати 300000 30 60 

Сума покриття   

200000 
20 

40 

Постійні витрати 160000 X X 

Операційний     X X 
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прибуток  40000 

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: 

 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.); 
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 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

ьке 

Крісло 

для  

Кінотеатр

ів 

Медичні 

кушетки 

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 
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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. 

 

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 
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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 

виробнича 

собівартіст

ь 

 172  //    

22350 

   696  //  

13920 

713  //    

42780 

79050 

 Вартість 

продукції 

за 

відпускним

и цінами 

 

215  //     

27950 

 

   940 // 

18800 

860  //    

51600 

    

 98350 

Виробничи  43  //          244 // 147  //      19300 
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й прибуток 5600 4880 8820 

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. 

 

                                    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. 

 

     

% 
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  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? 

                                           

 

                  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%. 
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 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; 3) 

розрахувати точку беззбитковості в натуральних 

одиницях та грошових одиницях; 4) побудувати 

графік беззбитковості для продажі продуктів А і 

В. 

                                                

                               Завдання  6.14. 
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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 

збільшити прибуток на 25 000 грн., якого обсягу 

продажу досягне підприємство.  

                                     

                                   Завдання 6.15. 
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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) 

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. 
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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. 

  

                    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 
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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) 

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 
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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; 

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. 
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         ПП”Браш“ виготовляє три види продукції 

(крісел) та реалізувало з показниками за місяць: 

  

 Види продукції 

Показники  

Крісл

о 

“ІСО

” 

Крісло   

“ 

Богдан

” 

Крісло   

“Браш” 
 

Ціна за одиницю, 

грн. 

 0,8 0,90   1,10  

Змінні витрати 

(загальновиробнич

і) на одиницю, 

грн..   

 0,6  0,75    1,00    

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: 
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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, 

– 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). 
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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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Тема 7. Аналіз релевантності 

інформації для прийняття 

управлінських рішень 

                  Практична робота №6 

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 

 

     36     

    36 

     30 
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праці слюсарів, зварювальників 

      -загальновиробничі 

витрати: 

                    змінні 

                    постійні 

     

 

    42 

    60 

Всього:     168 

 

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 
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відвантажується на склади, для подальшої 

реалізації. Виробничий план щоденно становить 

30 крісел, або 7000 шт.на рік. 

Витрати  фірми  наступні: 

 

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. 
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                           Завдання 7.3. 

 

ТзОВ “Галич – Аудит” проводить періодично 

семінари бухгалтерів (оподаткування, складання 

звітності). На організацію чергового семінару 

витрати склали: 

– 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 
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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? 

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 



86 

 

Постійні  витрати         100000 220000 

Обсяг реалізації, 

шт. 
  100000 

          

100000 

 

Для оптимізації процесу виробництва – 

обчислення фінансових результатів необхідно 

обчислити:  

 маржинальний дохід на одиницю 

продукції; 

 прибуток; 

 обсяг беззбитковості ( побудувати графік 

беззбитковості).  

 

Тема 8. Бюджетування і контроль  

                   Практична робота №7 

Мета : 

засвоєння  теоретичних знань та отримання 

практичних навичок щодо особливостей 

складання бюджетів, бюджетування на 

підприємствах. 

видів бюджетів. 

                       Завдання 8.1. 
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 Бюджет продажу підприємсва на IІ півріччя 

2010р. 

 

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. 

 

Необхідно: скласти бюджет закупівлі 

сировини на 4 квартал 2010року. 

                                  

 

Завдання 8.2. 

ТзОВ “Ручай“ плануючи діяльність в 

наступному році склало бюджет продажу 
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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. 

Необхідно: 1) скласти бюджет виробництва;  2) 

скласти бюджет витрачання сировини;               

3) скласти бюджет придбання сировини. 
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