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Тема 1. Мета, зміст і організація управлінського 

обліку. 
                                               План 

1. Історичні етапи розвитку управлінського обліку. 

2. Предмет, об’єкти та методи управлінського обліку.  

3. Основи організації управлінського обліку та його принципи. 

4. Методичні підходи до побудови плану рахунків 

управлінського обліку. 

 

Тестові завдання до теми 1. 

 ?1. Управлінський облік – це:  

- Процес виявлення, накопичення, аналізу та передачі інформації 

для ефективного використання ресурсів. 

- Впорядкована інформаційна система, шо відображає стан і рух 

об’єктів. 

- Сукупність правил і процедур, які забезпечують підготовку та 

публікацію інформації. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?2. Цілі управлінського обліку: 

- Інформаційна допомога керівництву, контроль та прогнозування 

витрат, прийняття управлінських рішень; вибір ефективного шляху 

розвитку підприємства; 

- Визначення та відображення результатів діяльності, аналіз стану і 

руху об’єктів; 

- Окреме відображення активів і пасивів; 

- Усі відповіді вірні. 

  

?3. Основні завдання управлінського обліку: 

- Стійкий фінансовий стан підприємства і створення передумов для 

стратегічного розвитку, утримання підприємством вигідних 

ринкових позицій та зменшення небезпеки помилок і збільшення 

можливостей реалізації завдань. 

- Утримання підприємством вигідних ринкових позицій та 

зменшення небезпеки помилок і збільшення можливостей 

реалізації завдань. 
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- Поділ витрат на постійні та змінні. 

- Усі відповіді вірні. 

 

  

?4. Функції управлінського обліку: 

- Комунікаційна,  контрольна, інформаційна, прогнозна, 

аналітична. 

- Планування, організація, контроль, регулювання. 

- Аналіз, обробка, комплексність. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?5. Етапи виникнення та еволюції управлінського обліку: 

- Калькуляційний облік (кін. XIX – поч. XX ст.), виробничий облік 

(поч.XX -50-ті р), управлінський облік (50-70р. XX ст.), 

стратегічний управлінський облік (70- рр.- сучасність). 

- Кінець XIX – початок XX ст., початок XX -50-ті рр. XX ст., 70- 

рр.XX ст. – сучасний період. 

- Калькуляційний облік (кін. XIX ст. –  поч.XX ст.), виробничий 

облік (поч.XX -50р) 

- Усі відповіді вірні. 

  

?6. Які системи обліку рахунків сформувались історично ? 

- Інтегрована, загальна. 

-  Інтегрована, загальна, переплетена. 

- Загальна, переплетена. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?7. Які підходи до структури плану рахунків вироблено 

міжнародною практикою ? 

- Двокруговий принцип, інтегрований принцип. 

- Превалювання сутності над формою. 

- Суттєвість, безперервність. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?8. Визначіть об’єкти  управлінського обліку: 

- Витрати та  доходи; собівартість, трансфертні ціни, планування, 

внутрішня звітність. 
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- Сандарт-кост, директ-костинг, респонсибл-центр. 

- Системний аналіз, ланцюг цінності, функціональний аналіз. 

-Усі відповіді вірні. 

  

?9. Предметом управлінського обліку є:  

- Механізм ефективного управління підприємством. 

- Комплексний системний підхід. 

- Забезпечення потреб управління  в інформації. 

-Усі відповіді вірні. 

  

?10. Метод управлінського обліку це: 

- Впорядкована інформаційна система, шо відображає стан і рух 

об’єктів, пізнання об’єктів  дослідження. 

- Спосіб пізнання об’єктів  дослідження.  

- Забезпечення потреб управління  в інформації. 

- Усі відповіді вірні. 

  
?11. Методи управлінського обліку, які забезпечують управління 

витратами: 

- Стандарт-кост, директ-костинг, облік за центрами 

відповідальності, респонсибл-центри. 

- Калькулювання життєвого циклу продукту, функціональний 

аналіз, калькулювання затрат за системою „кайдзен”, АВС-метод, 

ланцюг цінності, метод „JIT”. 

- Імітаційне моделювання, системний аналіз, побудова кривих, 

регресійно-кореляційний аналіз, лінійне програмування. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?12. Визначіть кількісні методи для вирішення завдань 

управлінського обліку. 

- Калькулювання життєвого циклу продукту, функціональний 

аналіз, калькулювання затрат за системою „кайдзен”, АВС-метод, 

ланцюг цінності, метод „JIT”. 

- Стандарт-кост, директ-костинг, облік за центрами 

відповідальності, респонсибл-центри. 

- Імітаційне моделювання, системний аналіз, побудова кривих, 

регресійно-кореляційний аналіз, лінійне програмування. 
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- Усі відповіді вірні. 

  

?13.  Об’єкт обліку трансфертні ціни це: 

- Внутрішні ціни, за яким один структурний підрозділ 

підприємства передає іншому підрозділові продукцію або послуги. 

- Інформаційна система для прогнозування майбутньої діяльності 

підприємства.  

- Забезпечує зворотні зв’язки об’єкта та суб’єкта управління. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?14.   Інтегрована система обліку: 

- Забезпечує калькулювання собівартості окремих видів продукції 

та контроль витрат на її виробництво. 

- Базується  на періодичному обліку запасів; 

- Передбачає роздільне ведення рахунків фінансового та 

виробничого обліку. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?15. Внутрішня звітність це: 

- Зворотні зв’язки об’єкта та суб’єкта управління,  безпосередньо 

впливає на результат діяльності підприємства. 

- Внутрішні ціни, за якими один структурний підрозділ 

підприємства  передає іншому підрозділові продукцію або послуги. 

- Вибір найбільш ефективних шляхів розвитку підприємства. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?16. Собівартість продукції це показник: 

- Характеризує ефективність діяльності підприємства (величина 

прибутку та рівень рентабельності). 

- Визначається тим, скільки покупці готові заплатити за товари або 

послуги 

- Забезпечує калькулювання собівартості окремих видів продукції 

та контроль витрат на її виробництво. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?17. Переплетена система обліку. 

- Базується  на періодичному обліку запасів. 
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- Роздільне ведення рахунків фінансового та виробничого обліку, 

які не кореспондуються один з одним. 

- Базується  на безперервному обліку запасів. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?18. Які види собівартості існують ? 

- Виробнича собівартість, собівартість реалізованої продукції, 

собівартість замовлення, собівартість центру відповідальності, 

повна та неповна, фактична та нормативна. 

-  Неповна собівартість, напівзмінна собівартість. 

- Змінна собівартість, постійна собівартість. 

- Усі відповіді вірні. 

  

19. Який підхід до структури плану рахунків передбачає 

двокруговий принцип. 

- Виділення двох автономних систем рахунків відповідно до цілей 

управлінського та фінансового обліку. 

- Передбачає, що за результати прийнятих рішень відповідає 

конкретна особа. 

- Рахунки управлінського обліку кореспондуються з рахунками 

фінансового обліку. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?20. Який підхід до структури плану рахунків передбачає 

інтегрований принцип? 

- Рахунки управлінського обліку кореспондуються з рахунками 

фінансового обліку в межах єдиної системи рахунків. 

- Виділення двох автономних систем рахунків відповідно до цілей 

управлінського та фінансового обліку. 

- Передбачає його місце в системі рахунків бухгалтерського обліку. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?21. Визначіть суть принципу результативності. 

- За результати прийнятих рішень відповідає конкретна особа.  

- Постійне співставлення  витрат з отриманим доходом. 

- Витрати на створення управлінського обліку не повинні 

перевищувати вигоду від її використання. 
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- Усі відповіді вірні. 

  

?22. Визначіть суть принципу комплексності (оперативного 

управління). 

- Управлінський облік базується на комплексній інформації 

незалежно від того, в якій системі ця інформація виникла; 

- Витрати на створення системи управлінського обліку не повинні 

перевищувати отриману вигоду. 

- Постійне співставлення  витрат з отриманим доходом. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?23. Визначіть суть принципу економічності. 

- Витрати на створення системи управлінського обліку не повинні 

перевищувати  отриману вигоду. 

- Роздільне ведення рахунків фінансового та виробничого обліку, 

які не кореспондуються один з одним; 

- За результати прийнятих рішень відповідає конкретна особа. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?24. Принцип „різної собівартості для різних цілей” ґрунтується на: 

- Використання різних видів собівартості для досягнення різних 

цілей. 

- Постійне співставлення  витрат з отриманим доходом.. 

- За результати прийнятих рішень відповідає конкретна особа. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?25. Визначіть суть  принципу відповідальності за прийняття 

рішень. 

- За вирішення методологічних прийомів різних дисциплін 

відповідає менеджер. 

-  За результати прийнятих рішень відповідає конкретна особа. 

- На різних рівнях управління, пріоритетними вважають стратегічні 

цілі підприємства. 

- Усі відповіді вірні. 

 

?26.Визначіть суть принципу методологічного плюралізму 

проявляється у: 
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- Вирішенні проблем на основі методологічних прийомів різних 

дисциплін. 

- Відповідальності за прийняття рішень конкретних осіб. 

- Постійне зіставлення витрат з отриманим доходом. 

       - Усі відповіді вірні. 

 

 

?27. Визначіть суть принципу результативності. 

- За результати прийнятих рішень відповідає конкретна особа.  

- Постійне співставлення  витрат з отриманим доходом. 

    - Витрати на створення управлінського обліку не повинні 

перевищувати вигоду від її використання. 

     - Усі відповіді вірні. 

 

?28. Визначіть суть принципу комплексності (оперативного 

управління). 

- Управлінський облік базується на комплексній інформації 

незалежно від того, в якій системі ця інформація виникла; 

- Витрати на створення системи управлінського обліку не 

повинні перевищувати отриману вигоду. 

    - Постійне співставлення  витрат з отриманим доходом. 

     - Усі відповіді вірні. 

 

 

?29. Визначіть суть принципу економічності. 

- Витрати на створення системи управлінського обліку не 

повинні перевищувати  отриману вигоду. 

- Роздільне ведення рахунків фінансового та виробничого 

обліку, які не кореспондуються один з одним; 

     - За результати прийнятих рішень відповідає конкретна особа. 

     - Усі відповіді вірні. 

 

?30. Принцип „різної собівартості для різних цілей” ґрунтується на: 

- Використання різних видів собівартості для досягнення різних 

цілей. 

- Постійне співставлення  витрат з отриманим доходом.. 

- За результати прийнятих рішень відповідає конкретна особа. 
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- Усі відповіді вірні. 

 

?31. Суть принципу орієнтації обліку на досягнення стратегічних 

цілей підприємства. 

    - На різних рівнях управління, пріоритетними вважають 

стратегічні цілі підприємства. 

     - Базується на комплексній інформації незалежно від 

             того, де інформація виникла. 

- Використання різних видів собівартості для досягнення різних 

цілей. 

- Усі відповіді вірні. 

 

 ?32. Визначіть суть  принципу відповідальності за прийняття 

рішень. 

- За вирішення методологічних прийомів різних дисциплін 

відповідає менеджер. 

      -  За результати прийнятих рішень відповідає конкретна особа. 

      - На різних рівнях управління, пріоритетними вважають 

стратегічні цілі підприємства. 

- Усі відповіді вірні. 

 

 

Тема 2. Класифікація і поведінка витрат  

1. Економічна сутність витрат. Склад витрат виробництва та їх 

класифікація згідно нормативних документів.  

2. Підходи до групування витрат 

3. Групування та облік витрат за економічними елементами 

4. Класифікація витрат по калькуляційних статтях собівартості. 

5. Функція витрат та методи її визначення. 

 

               Тестові завдання до теми 2. 
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?1. Витрати це вартісний вираз: 

- Використаних у процесі діяльності підприємства матеріальних, 

трудових, фінансових та інших ресурсів. 

- Рівня затрат, який би забезпечив передбачену підприємством 

величину прибутку. 

- Безпосередньо впливає на результат діяльності підприємства. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?2. Суть витрат (за стандартами бухгалтерського обліку П(С)БО 

16): 

- Використання у процесі діяльності підприємства матеріальних, 

трудових, фінансових та інших ресурсів. 

- Зменшення  економічної вигоди у вигляді вибуття активів чи  

збільшення зобов’язань, які призводять  до зменшення власного 

капітал.; 

- Спожиті ресурси або гроші, які необхідно заплатити за товари, 

роботи і послуги.  

- Усі відповіді вірні. 

  

?3. Основні підходи класифікації витрат, які відповідають 

основним завданням управління: 

- Оцінювання запасів і визначення фінансових результатів 

діяльності підприємства, контроль за витратами; 

- Здійснення контролю за витратами;  

- Обґрунтоване прийняття стратегічних та поточних управлінських 

рішень; 

- Усі відповіді вірні. 

 

?4. Що лежить в основі групування витрат за економічними 

елементами? 

- Економічна однорідність витрат, обумовлена технологією й 

організацією виробництва; 

- Нормативи витрат матеріалів, заробітної платні, робочого часу, 

накладних витрат; 

-  Цільове призначення витрат та їх зв'язок з технологічним 

процесом; 

- Усі відповіді вірні. 
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?5. Які документи регламентують склал витрат підприємства у 

фінансовому обліку? 

- П (С) БО 16 і методичні рекомендації з організації обліку і 

калькулювання собівартості продукції у відповідних галузях. 

- Методичні рекомендації з формування собівартості продукції, 

затверджені Державним комітетом промислової політики України 

№47 від 02.02.01р. 

- Методичні рекомендації з формування собівартості перевезень на 

транспорті, затверджені Міністерством транспорту України №65 

від 05.02.01 р. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?6. За основними напрямами і ознаками, як основи для формування 

інформаційного забезпечення управління підприємством витрати 

класифікують: 

- Для оцінки запасів і визначення фінансових результатів (за 

повнотою здійснення витрат, за відношенням до виробничого 

процесу, за способом віднесення до певних об’єктів обліку, за 

способом віднесення до певних видів продукції); 

- Для прийняття управлінських рішень (зміна витрат залежно від 

прийнятого управлінського рішення, відношення до зміни фактора 

витрат, відношення до потужності підприємства, відношення до 

витрачання активів, метод обчислення). 

- Для контролю за витратами ( рівень контрольованості, порядок 

обчислення). 

- Усі відповіді вірні. 

  

?7. Переваги групування за економічними елементами: 

- Вдосконалення ціноутворення, визначення трудомісткості й 

матеріалоємності виробництва; 

- Аналізування співвідношення використання трудових і 

матеріальних ресурсів у різних виробах, ефективності заміни одних 

продуктів іншими; 

- Порівняльний  аналіз собівартості продукції окремої галузі; 

- Усі відповіді вірні. 
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?8. Які елементи витрат включає групування витрат за 

економічними елементами? 

- Матеріальні витрати, витрати на оплату праці. 

- Відрахування на соціальні заходи, амортизація. 

- Інші витрати. 

- Усі відповіді вірні. 

  
?9. Для чого використовують групування витрат за 

калькуляційними статями.  

- Для контролю за складом витрат за місцями їх виникнення і для 

визначення собівартості за видами продукції. 

- Економічна однорідність витрат, обумовлена технологією й 

організацією виробництва. 

- Зниження аналітичності. 

- Усі відповіді вірні. 

  
?10. Недоліки групування за економічними елементами: 

- Не відображає цільового призначення витрат, а отже, їх об-

ґрунтованість; 

- Ускладнює виявлення резервів зниження собівартості; 

- Зниження аналітичності та є більш трудомістким; 

- Усі відповіді вірні. 

  
?11. Елемент витрат амортизація до складу елементів витрат на 

виробництво включає: 

- Амортизацію основних засобів. 

- Амортизацію інших необоротних матеріальних активів. 

- Амортизацію нематеріальних активів. 

- Усі відповіді вірні. 

  
?12. Елемент витрати на оплату праці до складу елементів витрат 

на виробництво включає: 

- Витрати на виплату основної й додаткової заробітної плати, 

гарантійні й компенсаційні виплати персоналу, пов’язані з 

індексацією заробітної плати. 

- Виплати персоналу підприємства за невідпрацьований час, 

витрати пов’язані з підготовкою і перепідготовкою кадрів. 
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- Інші витрати на оплату праці. 

- Усі відповіді вірні. 

  
?13. Витрати на виробництво по калькуляційних статтях групують 

на: 

- Сировину і матеріали, покупні комплектуючі вироби, 

напівфабрикати, паливо й енергія на технологічні цілі, 

транспортно-заготівельні витрати. 

- Напівфабрикати власного виробництва, поворотні відходи, 

основна  і додаткова заробітна плата робітників з відрахуваннями, 

витрати на утримання й експлуатацію устаткування. 

- Загально виробничі витрати, втрати від браку, інші виробничі 

витрати. 

- Усі відповіді вірні. 

  
?14. Переваги групування витрат  за калькуляційними статтями: 

- Цільове призначення витрат за місцем їх виникнення та 

призначенням. 

- Об’єднання кілька типових статей калькуляції в одну 

- Забезпечення ефективності фінансового планування і аналізу. 

- Усі відповіді вірні. 

  
?15. У статті «Сировина і матеріали» відображають вартість 

витрат: 

-  Матеріалів, які входять до складу продукції, що виробляється або 

є необхідними компонентами для її виготовлення. 

- Покупних матеріалів, використовуваних у процесі виробництва 

продукції для забезпечення технологічного процесу. 

- Допоміжних матеріалів, використовуваних для технологічних 

цілей. 

- Усі відповіді вірні. 

  
?16. До складу прямих матеріальних витрат включається:  

- Вартість сировини та основних матеріалів, що утворюють основу 

продукції, яка виробляється, напівфабрикатів, допоміжних та 

інших матеріалів, що можуть бути безпосередньо віднесені до 

конкретного об’єкта витрат.  
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- Вартість зворотних відходів, отриманих у процесі виробництва. 

- Вартість остаточно забракованої з технологічних причин 

продукції, зменшеної на її справедливу вартість. 

- Усі відповіді вірні. 

  
?17. До складу загально виробничих витрат включаються: 

- Виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до 

конкретного об'єкта витрат. 

- Витрати на управління виробництвом. 

- Заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятим у 

виробництві продукції, виконанні робіт або наданні послуг. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?18. До складу інших прямих витрат включаються: 

- Виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до 

конкретного об'єкта витрат (відрахування на соціальні заходи, 

плата за оренду земельних і майнових паїв, амортизація, втрати від 

браку). 

- Заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятим у 

виробництві продукції, виконанні робіт або наданні послуг. 

- Покупні напівфабрикати та комплектуючі вироби, допоміжні та 

інші матеріали, які можуть бути безпосередньо віднесені до 

конкретного об'єкта витрат. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?19. До статті «Витрати на утримання й експлуатацію устатку-

вання» відносяться: 

- Витрати, пов'язані з роботою технологічного устаткування цехів. 

- Комплексні витрати на виробництво продукції. 

- Витрати на придбання й доставку на підприємство сировини й 

матеріалів. 

- Усі відповіді вірні. 

 

?20. До статті «Напівфабрикати власного виробництва» відносять: 

-  Комплексні витрати на виробництво продукції.  

- Покупні матеріали, використовувані у процесі виробництва 

продукції для забезпечення технологічного процесу. 
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- Покупні напівфабрикати та комплектуючі вироби, допоміжні та 

інші матеріали, які можуть бути безпосередньо віднесені до 

конкретного об'єкта витрат. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?21. Метою управління затратами стає: 

- Досягнення такого рівня затрат, який би забезпечив передбачену 

підприємством величину прибутку. 

- Постійне досягнення конкурентних переваг. 

- Калькулювання собівартості продукції та облік затрат. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?22. Суть концепції конкурентних  переваг Портера полягає в тому, 

що: 

- Підприємства створюють відповідні цінності для своїх покупців.  

- Покупці готові заплатити за товари або послуги стільки, як 

пропонує підприємство. 

- Використаних у процесі діяльності підприємства матеріальних, 

трудових, фінансових та інших ресурсів. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?23. Об’єкт витрат: 

- Продукція, роботи, послуги або вид діяльності підприємства, які 

потребують визначення пов’язаних з їх виробництвом  витрат. 

- Вибуття активів чи  збільшення зобов’язань, які призводять  до 

зменшення власного капіталу. 

- Спожиті ресурси або гроші, які необхідно заплатити за товари, 

роботи і послуги.  

- Усі відповіді вірні. 

  

?24. Затрати – це: 

- Вартісний вираз використаних у процесі діяльності підприємства 

матеріальних, трудових, фінансових та інших ресурсів. 

- Вартість спожитих ресурсів у процесі діяльності. 

- Сукупність затрат на виробництво продукції та її реалізацію 

- Усі відповіді вірні. 
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?25. За ціллю визначення собівартості продукції витрати 

класифікуються на: 

- Витрати на продукцію і витрати періоду, витрати за 

економічними елементами та статтями калькуляції, прямі та 

непрямі, основні та накладні витрати. 

- Релевантні і не релевантні, постійні і змінні. 

- Витрати на утримання та експлуатацію обладнання,  

загальновиробничі витрати. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?26. Основна діяльність підприємства пов’язана: 

- З виробництвом та реалізацією продукції забезпечує основну 

частку його доходу. 

- З використанням у процесі діяльності підприємства матеріальних, 

трудових, фінансових та інших ресурсів. 

- З рівнем затрат, який би забезпечив передбачену підприємством 

величину прибутку. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?27. Визначіть як класифікуються витрати в  управлінському 

обліку відповідно до цілей: 

- Визначення собівартості продукції, здійснення процесу контролю 

та регулювання; прийняття управлінських рішень. 

- Прийняття управлінських рішень. 

- Визначення собівартості продукції, калькулювання, контроль та 

аналіз. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?28. Витрати на продукцію це: 

- Витрати, пов’язані  з виробництвом продукції, що створюють 

виробничу собівартість. 

- Витрати, які пов’язані з виробництвом  певного виду продукції та 

в момент їхнього здійснення їх відносять на собівартість цієї 

продукції.   

- Витрати, що не включаються до виробничої собівартості і 

розглядаються як витрати того періоду, в якому вони були 

здійснені. 
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- Усі відповіді вірні. 

  

?29. Витрати періоду це: 

- Витрати, що не включаються до виробничої собівартості і 

розглядаються як витрати того періоду, в якому вони були 

здійснені; 

- Витрати, які пов’язані з виробництвом  певного виду продукції та 

в момент їхнього здійснення їх відносять на собівартість цієї 

продукції. 

- Витрати пов’язані з роботою господарюючих підрозділів або 

підприємства в цілому. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?30. Прямі витрати це: 

- Витрати, які пов’язані з виробництвом  певного виду продукції. 

- Витрати, які пов’язані з виробництвом  певного виду продукції та 

відносять на собівартість продукції і момент здійснення та 

відображають безпосередньо в складі витрат з її виробництва. 

- Витрати, які відображають безпосередньо в складі витрат з їх 

виробництва. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?31. Непрямі витрати це: 

- Витрати, пов’язані з роботою господарюючих підрозділів або 

підприємства в цілому, що не можуть бути віднесені на 

виробництво конкретного виду  продукції. 

- Витрати, які пов’язані з виробництвом  певного виду продукції та 

відносять на собівартість продукції. 

- Витрати, які відображають безпосередньо в складі витрат з їх 

виробництва. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?32. По відношенню до технологічного процесу витрати 

поділяють: 

- Основні та накладні. 

- Прямі та непрямі. 

- Маржинальні та середні витрати. 



 19 

- Усі відповіді вірні. 

  

?33. Релевантні витрати – це: 

-  Витрати, величина яких може бути змінена внаслідок прийняття 

рішення.  

- Фактичні витрати  як база для прогнозу ”поведінки” витрат у 

майбутньому. 

- Витрати, які не залежать від прийняття рішення. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?34. Основні витрати – це витрати які : 

- Становлять основу собівартості продукції, яку виробляють на 

підприємстві. 

- Пов’язані із обслуговуванням і управлінням виробничого 

процессу. 

- Витрати на виробництво та реалізацію додаткової одиниці 

продукції. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?35. Накладні витрати – це витрати: 

- Пов’язані із обслуговуванням і управлінням виробничого 

процесу.  

- Витрати на утримання та експлуатацію обладнання,  

загальновиробничі витрати. 

- Витрати, які змінюються прямо пропорційно зміні обсягу 

діяльності. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?36.Контрольованими є витрати: 

- Які, менеджер підрозділу підприємства може безпосередньо 

контролювати або мати на них значний вплив.  

- Які, змінюються прямо пропорційно зміні обсягу діяльності. 

- Пов’язані із обслуговуванням і управлінням виробничого 

процесу. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?37. Постійні витрати це: 
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- Витрати які є незмінними для різних обсягів виробництва 

протягом певного часу.  

- Витрати при досягненні певного рівня діяльності витрати 

змінюються різко, стрибками. 

- Витрати, які змінюються прямо пропорційно зміні обсягу 

діяльності. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?38. Змішаними визначають витрати, які: 

- Мають у своєму складі елементи змінних і постійних витрат. 

- Визначаються за місцем виникнення. 

- Змінюються прямо пропорційно зміні обсягу діяльності. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?39. Неконтрольовані витрати: 

  -  Не зазнають впливу керівника, а тому не можуть ними 

контролюватись. 

- Поділ, яких залежить від сфери впливу того чи іншого 

менеджера. 

- Витрати, що не мають лінійної залежності від фактора витрат. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?40. Ефективні витрати це витрати: 

- Передбачені технологією та організацією виробництва. 

- Залежать від сфери впливу того чи іншого менеджера; 

- Не зазнають впливу керівника. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?41. За ціллю прийняття управлінських рішень витрати 

класифікуються на: 

- Змінні та постійні, релевантні та не релевантні, маржинальні та 

середні витрати, дійсні та можливі, поточні та одноразові. 

- Дійсні та можливі, поточні та одноразові, основні та накладні. 

- Планові та непланові, інкрементні та змішані, можливі та дійсні.  

- Усі відповіді вірні. 
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?42. Визначіть як поділяються витрати в залежності  їх поведінки 

при зміні обсягу виробництва: 

- Змінні та постійні. 

- Основні та допоміжні. 

- Можливі та дійсні. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?43. Змінними є витрати, що: 

- Змінюються прямо пропорційно зміні обсягу діяльності. 

- Не має лінійної залежності від фактора витрат. 

-Мають у своєму складі елементи змінних і постійних витрат. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?44. Напівзмінні витрати це витрати, що: 

- Змінюються не прямо пропорційно змінам обсягу діяльності. 

- Витрати на придбання матеріалів за умови отримання знижки при 

закупівлі великої партії; 

- Мають у своєму складі елементи змінних і постійних частин.  

- Усі відповіді вірні. 

  

?45. Обов’язкові  витрати це витрати що: 

  - Визначаються потужністю підприємства. 

- Залишаються незмінними відносно зміни обсягу діяльності в 

межах коротких періодів. 

- Витрати,  розмір  яких  визначається керівництвом підприємства і 

не має прямого зв’язку зі змінами поточної діяльності. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?46. Дискреційні  витрати це витрати які: 

  - Визначаються керівництвом підприємства і не мають прямого 

зв’язку зі змінами поточної діяльності. 

- Витрати, які можуть бути змінені внаслідок прийняття 

управлінського рішення. 

- Визначаються потужністю підприємства. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?47. Інкрементні витрати це витрати які: 
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- Витрати, які з’являються в результаті виготовлення і реалізації 

додаткової партії продукції. 

- Витрати, які можуть включати або не включати постійні витрати. 

- Витрати, які становлять різницю між альтернативними 

рішеннями. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?48.  Маржинальні витрати це: 

- Витрати на виробництво та реалізацію додаткової одиниці 

продукції. 

- Витрати, які з’являються в результаті виготовлення і реалізації 

додаткової партії продукції. 

- Витрати, які становлять різницю між альтернативними 

рішеннями. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?49. Дійсні витрати це: 

- Витрати, що вимагають сплати грошей або витрачання  інших 

активів. 

- Витрати на виробництво та реалізацію додаткової одиниці 

продукції. 

-  Витрати, які становлять різницю між альтернативними 

рішеннями. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?50. Оцінка витрат – це процес: 

- Встановлення кількісного взаємозв’язку між витратами та 

різними факторами на основі дослідження діяльності        

підприємства. 

- Аналіз діяльності із метою визначення технологічного 

взаємозв’язку між витратами ресурсів та результатом діяльності. 

- Системний аналіз функцій діяльності. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?51. Функція витрат це: 

- Математичний опис взаємозв’язку витрат та їх фактора. 

-  Полегшує прогнозування витрат. 
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- Встановлення кількісного взаємозв’язку між витратами та 

різними факторами на основі дослідження діяльності підприємства. 

- Усі відповіді вірні. 

 

?52. Суть методу технологічного аналізу: 

- Системний аналіз функцій діяльності із метою визначення 

технологічного взаємозв’язку між витратами ресурсів та 

результатом діяльності.  

- Графічний підхід до визначення функції витрат. 

- Розподіл витрат на змінні та постійні  на підставі даних 

бухгалтерського обліку. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?53. Суть методу аналізу рахунків: 

- Розподіл витрат на змінні та постійні  на підставі даних 

бухгалтерського обліку. 

- Системний аналіз функцій діяльності із метою визначення 

технологічного взаємозв’язку між витратами ресурсів та 

результатом діяльності. 

- Графічний підхід до визначення функції витрат. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?54. Суть методу спрощеного аналізу:  

- Поділ сукупності витрат на дві групи за зростанням фактора 

витрат.  

- Статистична модель, яка використовується для визначення зміни 

середнього значення залежної змінної величини під впливом зміни 

значення однієї або кількох незалежних змінних величин. 

- Різниця між загальними змінними витратами при найвищому та 

найнижчому рівнях   діяльності  

- Усі відповіді вірні. 

  

?55. Суть методу вищої та нижчої точки:  

- Різниця між загальними змінними витратами при найвищому та 

найнижчому рівнях   діяльності. 

- Розподіл витрат на змінні та постійні  на підставі даних 

бухгалтерського обліку. 
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-  Графічний підхід до визначення функції витрат.   

- Усі відповіді вірні. 

 

?56. Розрахувати функцію сукупних витрат підприємства, якщо 

загальні постійні витрати – 100 грн., змінні витрати на одиницю 

товару – 10грн., а підприємство планує реалізувати 70 одиниць 

товару. 

    - 800 грн. 

    - 700 грн. 

  - 180 грн. 

   - Усі відповіді вірні. 

 

 ?57. Розрахувати середні витрати на виробництво крісла, якщо на 

виробництво 1-го крісла витрачено 600 грн., а на виробництво 2-го 

крісла  – 500 грн. 

     - 550 грн. 

      - 110 грн.   

      - 500 грн. 

      - Усі відповіді вірні. 

 

 ?58. Розрахувати собівартість 1-ї порції на 30 відвідувачів, якщо 

витрати на продукти і напої (змінні витрати) – 150 грн., а орендна 

плата, заробітна плата  та ін. витрати (постійні витрати) – 750 грн. 

     - 175 грн. 

    - 30 грн. 

    - 900 грн. 

    - Усі відповіді вірні. 

 

  ?59. Визначити загальні витрати, застосовуючи функцію 

загальних витрат, якщо підприємство планує реалізувати в 

наступному місяці  10 одиниць продукції, загальні постійні витрати 

складають – 160 грн., змінні витрати на одиницю продукції – 12 

грн. 

    -  120 грн. 

     -  280 грн. 

      - 172 грн. 

      - Усі відповіді вірні. 
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Тема 3. Система обліку і калькулювання за 

повними витратами 
1. Мета і сутність калькулювання витрат 

2. Поняття собівартості та її види. Система виробничого 

обліку. Сутність калькулювання собівартості за процесами і 

калькулювання за замовленнями.  

3. Особливості системи обліку та калькулювання собівартості 

продукції за повними витратами, переваги, недоліки. 

4. Облік прямих витрат. 

5. Облік непрямих витрат,  порядок віднесення їх на 

собівартість продукції. Визначення собівартості 

незавершеного виробництва. Калькулювання витрат за 

видами діяльності (АВС- метод). 

 

Тестові завдання до теми 3. 

?1. Об’єкт обліку це: 

- Сукупність витрат на виробництво, реалізацію та доведення 

продукту до споживання, згрупованих для забезпечення 

прийнятного їх рівня та постійного скорочення. 

- Поділ сукупності витрат на дві групи. 

- Обчислення питомої собівартості. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?2. Метою калькулювання собівартості є формування інформації 

про: 

- Величину витрат на всіх стадіях виготовлення цієї продукції та 

економічні показники. 

- Економічні показники необхідні для контролю витрат. 

- Питому собівартість одиниці продукції. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?3. Основні завдання калькулювання: 

- Обчислення фактичної собівартості одиниці продукції, контроль 

за виконанням завдань, визначення рентабельності продукції, 

оцінка ефективності роботи, формування інформаційної бази. 
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- Оцінка ефективності роботи, формування інформаційної бази для 

планування аналізу витрат та прийняття рішень. 

- Обчислення питомої собівартості продукції. 

- Усі відповіді вірні. 

  
?4. Система виробничого обліку - це система обліку, яка: 

- Забезпечує калькулювання витрат та контроль собівартості 

об’єктів витрат. 

- Здійснює визначення затрат і калькулювання собівартості 

продукції допоміжних виробництв та віднесення їх на основне 

виробництво. 

- Здійснює оцінку незавершеного виробництва. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?5. Місця виникнення витрат – це: 

- Визначення затрат і калькулювання собівартості продукції 

допоміжних виробництв та віднесення їх на основне виробництво. 

- Структурні одиниці, які характеризуються функціональною 

відокремленістю, здійснюється первісне споживання виробничих 

ресурсів, відповідно виникають витрати для ефективного 

управління. 

- Вибір виробничої стратегії та ціноутворення, оцінка ефективної 

діяльності окремих підрозділів. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?6. Організація обліку затрат на виробництво та калькулювання 

продукції залежить від: 

- Виду діяльності підприємства, прийнятої структури управління; 

характеру виробництва, номенклатури продукції, регулярності її 

випуску. 

- Накопичення і розподілу витрат. 

- Організації і технології виробництва.  

- Усі відповіді вірні. 

  

?7. Методи обліку витрат на виробництво продукції це: 

- Сукупність способів та прийомів у процесі яких здійснюється 

групування та розподіл виробничих витрат за об’єктами 
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калькулювання для обчислення собівартості окремих видів та 

одиниць продукції. 

- Сукупність способів та прийомів для визначення виду діяльності 

підприємства, прийнятої структури управління. 

- Сукупність способів та прийомів, які пов’язані з виробництвом і 

реалізацією продукції. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?8. Визначіть стадії системи виробничого обліку. 

-  Накопичення витрат, розподіл витрат. 

- Проектування документопотоків, визначення характеру 

виробництва продукції, підхід до постійних витрат. 

- Система калькулювання повних витрат, система калькулювання 

змінних витрат, контроль витрат. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?9. Визначіть систему калькулювання за замовленнями. 

- Калькулювання на основі обліку витрат по кожному 

індивідуальному виробу або окремій партії виробів. 

- Калькулювання собівартості продукції на основі групування 

витрат в межах окремих стадій або процесів виробництва. 

- Калькулювання та розподіл виробничих витрат. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?10. Визначіть систему калькулювання за процесами. 

- Система обліку та контролю матеріальних витрат.  

- Система калькулювання собівартості продукції на основі 

групування витрат в межах окремих стадій або процесів 

виробництва. 

- Система калькулювання на основі даних інвентаризації. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?11. Об’єктом калькулювання є: 

- Одиниця продукції (робіт послуг), кінцевий продукт 

виготовлений на підприємстві. 

- Вид діяльності підприємства, прийнятої структури управління.   
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- Характер виробництва, номенклатура продукції, що 

виробляється, регулярність її випуску. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?12. Елементи процесу калькулювання собівартості:  

- Облік витрат на виробництво; облік виходу продукції; 

обчислення питомої собівартості. 

- Контроль витрат, прийняття управлінських рішень. 

- Групування витрат, віднесення їх на об’єкти обліку. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?13. Переваги калькулювання: 

- Вирішення операційних завдань та прогнозування економічних 

наслідків різних ситуацій. 

- Вибір виробничої стратегії та ціноутворення, оцінка ефективної 

діяльності окремих підрозділів 

- Пов’язані з переходом підприємств на самофінансування.  

- Усі відповіді вірні. 

  

?14. Методичні прийоми калькулювання витрат: 

- Нагромадження (підсумовування) витрат, 

- Розподілу витрат. 

- Прямого розрахунку витрат. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?15. Суть прямого розрахунку витрат:  

- Сукупні витрати виробництва загалом чи за окремими статтями 

калькуляції ділять на кількість одиниць виготовленої продукції. 

- Розмежування витрат і визначення собівартості основної і 

супутньої продукції. 

- Підсумовування витрат за видами продукції, процесами, 

переділами. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?16. Суть нагромадження (підсумовування) витрат: 

- Розмежування витрат і визначення собівартості основної і 

супутньої продукції. 



 29 

- Підсумовування витрат за видами продукції, процесами, 

переділами. 

- Локалізація витрат за місцем їх виникнення, наявності супутніх 

видів продукції. 

- Усі відповіді вірні. 

  
?17. Директивні калькуляції групують: 

- Нормативні, планові, кошторисні. 

- Галузеві, виробничі. 

- Повні та змінні. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?18. За одиницею калькулювання калькуляції групують: 

- Повні та змінні. 

- Загальні і параметричні. 

- Галузеві, виробничі.       

- Усі відповіді вірні. 

  
?19. За рівнем узагальнення витрат калькуляції поділяють на: 

- Внутрішньогосподарські,  

- Технологічні 

- Галузеві, виробничі.       

- Усі відповіді вірні. 

  

?20. Впровадження системи виробничого обліку передбачає: 

- Побудову організаційної структури підприємства, проектування 

документопотоків. 

- Вибір системи калькулювання продукції з врахуванням технології 

виробництва. 

- Визначення підходу до постійних витрат, вибір методу контролю 

витрат. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?21. Основні елементи повної собівартості включають: 

- Прямі матеріальні витрати, прямі трудові витрати з 

відрахуваннями,        загальновиробничі витрат, адміністративні 

витрати, витрати на збут. 
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- Виробничу собівартість, адміністративні витрати, витрати на 

збут. 

- Формування інформаційної бази для планування аналізу витрат та 

прийняття рішень. 

-  Усі відповіді вірні. 

  

?22. Облік та калькулювання за повними витратами базується на: 

- Калькулювання собівартості продукції на основі групування 

витрат в межах окремих стадій. 

- Зборі та видачі інформації про витрати, калькулюванні повної 

собівартості продукції. 

- Облік витрат по кожному індивідуальному виробу. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?23. Для контролю за витрачанням матеріальних цінностей у 

процесі виробництва використовують методи:  

- Метод партіонного розкрою, метод сигнального документування, 

інвентарний метод. 

- Інвентаризаційний метод. 

- Метод “директ-костинг”. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?24. Суть розрахунку повної собівартості полягає в: 

- Розрахунку фінансового результату, прийнятті рішень відносно 

ціни продукції. 

-  Прийнятті рішень відносно ціни продукції. 

- Визначення собівартості за окремими видами продукції. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?25. Визначіть класифікацію матеріалів за ХУZ-аналізом. 

- Споживання має постійний характер, споживання має сезонний 

характер, споживання має нерегулярний характер. 

- Вартість матеріалів фактично використана.  

- Виробничі і невиробничі. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?26. Суть інвентарного методу обліку і контролю витрат.  
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- Списання матеріалів  на витрати виробництва оформляється 

первинними документами. 

- Грунтується на даних інвентаризації матеріалів на робочих 

місцях, незавершеному виробництв. 

- Поступлення наперед визначеної партії матеріалів у виробництво. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?27. Фактичну собівартість матеріалів визначають: 

- Як суму (різницю) вартості матеріалів за обліковими цінами і 

відхилень облікових цін від фактичних. 

- Як суму залишку матеріалів на початок місяця, вартості 

матеріалів, що надійшли протягом місяця, внутрішнє переміщення 

матеріалів, залишок матеріалів на кінець місяця.  

- Як ділення сумарної вартості залишку запасів на початок звітного 

періоду та вартості матеріальних цінностей, які надійшли протягом 

звітного місяця. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?28. Визначіть суть методу сигнального документування 

- Застосовується в разі позапланових змін норм або перевищення 

ліміту споживання виробничих ресурсів. 

- Визначається порівнянням фактичного витрачання з нормативним 

в розрізі кожного робочого місця. 

- Грунтується на даних інвентаризації матеріалів на робочих 

місцях, незавершеному виробництві. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?29. Суть методу партіонного розкрою – це метод обліку і 

контролю матеріальних витрат 

- Коли у виробництво поступає наперед визначена партія 

матеріалів із якої шляхом розкрою, нарізування або штампування 

виготовляється одна або кілька деталей. 

- Визначається списанням використаних на виробництво 

матеріалів. 

- Визначається управлінням операціями, що відбуваються на 

підприємстві. 

- Усі відповіді вірні. 
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?30. Визначіть, якою формулою визначається вартість фактично 

використаних на виробництво матеріальних цінностей 

- НВп + З = Сп +Зб +Вв + НВк. 

- Вф=Зм + Нм +Вп – Зк. 

- Ф = Н + В + З. 

- Усі відповіді вірні. 

  
?31. Для обліку виробітку прямих трудових витрат застосовують 

методи: 

- Інвентарний, за кінцевою виробничою операцією, за кожною 

виробничою операцією, розрахунковий. 

- Метод розрахунковий, партіонного розкрою. 

- Метод директ-костингу, АВС –метод. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?32. Які витрати належать до непрямих витрат? 

- Витрати, що не можуть бути віднесені безпосередньо до 

конкретного об’єкта обліку. 

- Витрати, які безпосередньо можна віднести на об’єкт витрат. 

- Витрати, які пов’язують з конкретною одиницею продукції. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?33. Визначіть бази розподілу загальновиробничих накладних 

витрат 

- Людино-години; основна заробітна плата виробничих робітників; 

машино-години; прямі затрати; прямі матеріальні затрати; 

кошторисні ставки; ринкові ціни; обсяг виробництва. 

- Кошторисні(нормативні) ставки; ринкові ціни; обсяг виробництва 

продукції; 

-  Основна заробітна плата виробничих робітників, машино-

години, прямі затрати, прямі матеріальні затрати, об’єкт витрат. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?34. Основні напрями формування накладних витрат: 

- Виробнича діяльність, діяльність служб, діяльність пов’язана з 

експлуатацією будівель та управлінням. 
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- Витрати, пов’язані з експлуатацією будівель та управлінням 

виробництвом. 

 - Витрати, які пов’язані з перерозподілом. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?35. Визначіть етапи розподілу накладних витрат: 

- Відображення витрат за статтями; виділення центрів витрат і 

розподіл відповідальності, розподіл за центрами витрат; розподіл 

допоміжних цехів, віднесення витрат виробничих центрів на види 

продукції. 

- Виділення центрів витрат і розподіл відповідальності, розподіл за 

центрами витрат, віднесення витрат виробничих центрів на види 

продукції. 

- Розподілу витрат на утримання та експлуатацію обладнання. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?36. На основі чого розробляються кошториси на підприємствах: 

- Кількості годин роботи обладнання відповідних видів та 

величини витрат на його утримання та експлуатацію. 

- В залежності від обсягу діяльності. 

- В розрізі структурних підрозділів – за кожною статтею. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?37. Визначіть бази розподілу витрат на утримання та 

експлуатацію обладнання 

- Час роботи обладнання; кошторисні ставки, заробітна плата 

виробничих робітників без доплат, кількість випущеної продукції; 

витрати    по   переділах. 

- Кількість випущеної продукції; витрати    по   переділах.  

- Кошторисні ставки, людино-години, машино-години.  

- Усі відповіді вірні. 

  

?38. Визначіть формулу методу балансового узагальнення для 

розподілу витрат  

- НВп + З = Сп +Зб +Вв + НВк 

- Вф=Зм + Нм +Вп – Зк 

- Дм = Д – Вз. 
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- Усі відповіді вірні. 

  

?39. Особливість системи обліку витрат та калькулювання за 

повною собівартістю 

- Віднесення частини непрямих витрат до вартості запасів 

незавершеного виробництва. 

-  Розподіл витрат між видами продукції, незавершеним 

виробництвом та готовою продукцією; 

- Розподіл за конкретними об’єктами витрат пропорційно до певної 

бази розподілу. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?40. Недоліки методу обліку за повною собівартістю: 

- Отримана інформація є неоперативною. 

- Знижена точність розрахунків собівартості,  отримана інформація 

неоперативна. 

- Не врахування загальновиробничих затрат. 

- Усі відповіді вірні. 

 

?41. Основні елементи повної собівартості включають: 

- Прямі матеріальні витрати, прямі трудові витрати з 

відрахуваннями,        загальновиробничі витрат, адміністративні 

витрати, витрати на збут. 

- Виробничу собівартість, адміністративні витрати, витрати на 

збут. 

- Формування інформаційної бази для планування аналізу витрат та 

прийняття рішень. 

-  Усі відповіді вірні. 

  

?42. Облік та калькулювання за повними витратами базується на: 

- Калькулювання собівартості продукції на основі групування 

витрат в межах окремих стадій. 

- Зборі та видачі інформації про витрати, калькулюванні повної 

собівартості продукції. 

- Облік витрат по кожному індивідуальному виробу. 

- Усі відповіді вірні. 
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?43. Для контролю за витрачанням матеріальних цінностей у 

процесі виробництва використовують методи:  

- Метод партіонного розкрою, метод сигнального документування, 

інвентарний метод. 

- Інвентаризаційний метод. 

- Метод “директ-костинг”. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?44. Суть розрахунку повної собівартості полягає в: 

- Розрахунку фінансового результату, прийнятті рішень відносно 

ціни продукції. 

-  Прийнятті рішень відносно ціни продукції. 

- Визначення собівартості за окремими видами продукції. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?45. Визначіть класифікацію матеріалів за ХУZ-аналізом. 

- Споживання має постійний характер, споживання має сезонний 

характер, споживання має нерегулярний характер. 

- Вартість матеріалів фактично використана.  

- Виробничі і невиробничі. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?46. Суть інвентарного методу обліку і контролю витрат.  

- Списання матеріалів  на витрати виробництва оформляється 

первинними документами. 

- Грунтується на даних інвентаризації матеріалів на робочих 

місцях, незавершеному виробництв. 

- Коли у виробництво поступає наперед визначена партія 

матеріалів. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?47. Фактичну собівартість матеріалів визначають: 

- Як суму (різницю) вартості матеріалів за обліковими цінами і 

відхилень облікових цін від фактичних. 

- Як суму залишку матеріалів на початок місяця, вартості 

матеріалів, що надійшли протягом місяця, внутрішнє переміщення 

матеріалів, залишок матеріалів на кінець місяця.  
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- Як ділення сумарної вартості залишку запасів на початок звітного 

періоду та вартості матеріальних цінностей, які надійшли протягом 

звітного місяця. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?48. Визначіть суть методу сигнального документування 

- Застосовується в разі позапланових змін норм або перевищення 

ліміту споживання виробничих ресурсів. 

- Визначається порівнянням фактичного витрачання з нормативним 

в розрізі кожного робочого місця. 

- Грунтується на даних інвентаризації матеріалів на робочих 

місцях, незавершеному виробництві. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?49. Суть методу партіонного розкрою – це метод обліку і 

контролю матеріальних витрат 

- Коли у виробництво поступає наперед визначена партія 

матеріалів із якої шляхом розкрою, нарізування або штампування 

виготовляється одна або кілька деталей. 

- Списання використаних на виробництво матеріалів. 

- Управління операціями, що відбуваються на підприємстві. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?50. Визначіть, якою формулою визначається вартість фактично 

використаних на виробництво матеріальних цінностей 

- НВп + З = Сп +Зб +Вв + НВк. 

- Вф=Зм + Нм +Вп – Зк. 

- Ф = Н + В + З. 

- Усі відповіді вірні. 

  
?51. Для обліку виробітку прямих трудових витрат застосовують 

методи: 

- Інвентарний, за кінцевою виробничою операцією, за кожною 

виробничою операцією, розрахунковий. 

- Метод розрахунковий, партіонного розкрою. 

- Метод директ-костингу, АВС –метод. 

- Усі відповіді вірні. 
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?52. Які витрати належать до непрямих витрат? 

- Витрати, що не можуть бути віднесені безпосередньо до 

конкретного об’єкта обліку. 

- Витрати, які безпосередньо можна віднести на об’єкт витрат. 

- Витрати, які пов’язують з конкретною одиницею продукції. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?53. Визначіть бази розподілу загальновиробничих накладних 

витрат 

- Людино-години; основна заробітна плата виробничих робітників; 

машино-години; прямі затрати; прямі матеріальні затрати; 

кошторисні ставки; ринкові ціни; обсяг виробництва. 

- Кошторисні(нормативні) ставки; ринкові ціни; обсяг виробництва 

продукції; 

-  Основна заробітна плата виробничих робітників, машино-

години, прямі затрати, прямі матеріальні затрати, об’єкт витрат. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?54. Основні напрями формування накладних витрат: 

- Виробнича діяльність, діяльність служб, діяльність пов’язана з 

експлуатацією будівель та управлінням. 

- Витрати, пов’язані з експлуатацією будівель та управлінням 

виробництвом. 

 - Витрати, які пов’язані з перерозподілом. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?55. Визначіть етапи розподілу накладних витрат: 

- Відображення витрат за статтями; виділення центрів витрат і 

розподіл відповідальності, розподіл за центрами витрат; розподіл 

допоміжних цехів, віднесення витрат виробничих центрів на види 

продукції. 

- Виділення центрів витрат і розподіл відповідальності, розподіл за 

центрами витрат, віднесення витрат виробничих центрів на види 

продукції. 

- Розподілу витрат на утримання та експлуатацію обладнання. 

- Усі відповіді вірні. 
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?56. На основі чого розробляються кошториси на підприємствах: 

- Кількості годин роботи обладнання відповідних видів та 

величини витрат на його утримання та експлуатацію. 

- В залежності від обсягу діяльності. 

- В розрізі структурних підрозділів – за кожною статтею. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?57. Визначіть бази розподілу витрат на утримання та 

експлуатацію обладнання 

- Час роботи обладнання; кошторисні ставки, заробітна плата 

виробничих робітників без доплат, кількість випущеної продукції; 

витрати    по   переділах. 

- Кількість випущеної продукції; витрати    по   переділах.  

- Кошторисні ставки, людино-години, машино-години.  

- Усі відповіді вірні. 

  

?58. Визначіть формулу методу балансового узагальнення для 

розподілу витрат  

- НВп + З = Сп +Зб +Вв + НВк 

- Вф=Зм + Нм +Вп – Зк 

- Дм = Д – Вз. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?59. Особливість системи обліку витрат та калькулювання за 

повною собівартістю 

- Віднесення частини непрямих витрат до вартості запасів 

незавершеного виробництва. 

-  Розподіл витрат між видами продукції, незавершеним 

виробництвом та готовою продукцією; 

- Розподіл за конкретними об’єктами витрат пропорційно до певної 

бази розподілу. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?60. Недоліки методу обліку за повною собівартістю: 

- Отримана інформація є неоперативною. 
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- Знижена точність розрахунків собівартості,  отримана інформація 

неоперативна. 

- Не врахування загальновиробничих затрат. 

- Усі відповіді вірні. 

 

?61. Суть АВС-методу  

    - Інформаційне забезпечення управління операцій для прийняття 

рішень, збільшення прибутку та формування асортименту 

продукції, реорганізація підприємства. 

     - Формування рекомендацій щодо збільшення прибутку та       

формування асортименту продукції, рішення з реорганізації        

підприємства та виходу на  нові ринки;     

    - Використання виробничих потужностей 

     - Усі відповіді вірні. 

 

 

Тема 4. Система обліку і калькулювання за 

змінними витратами 
1. Особливості системи обліку та калькулювання за змінними 

витратами. 

2. Переваги та недоліки формування собівартості за методом 

„директ-костинг”. 

3. Суть методу простого  директ-костингу. 

4. Особливості методу розвинутого директ-костингу. 

 

Тестові завдання до теми 4. 

?1. Директ-костинг (калькулювання змінних витрат) – це система 

- Обчислення собівартості тільки на основі прямих виробничих 

витрат. 

- Обчислення змінних витрат на виробництво за окремими видами 

продукції; 

- Обчислення собівартості усіх виробничих витрат на її 

виготовлення. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?2. Визначіть основні ознаки директ-костингу 

- Облік і планування собівартості за змінними затратами, 
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визначення взаємозв’язку  між обсягом, затратами і прибутком, 

оцінювання залишків за змінними витратами. 

- Оцінювання залишків готової продукції й незавершеного 

виробництва проводиться за змінними витратами. 

- Збільшення прибутку та формування асортименту продукції. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?3. Ким і коли було запроваджено систему „директ-костинг” 

вперше: 

- Джонатаном Гаррісоном у 1936 р. 

- Т.Джонсон і Р.Каплан, середина XIX ст.  

- Дж.Кларком, 1926 р. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?4.  Маржинальний дохід  – це: 

- Різниця між доходом від реалізації продукції та змінними 

витратами. 

- Різниця постійних витрат та суми покриття. 

- Різниця між ціною реалізації та змінними затратами. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?5. Суть методу  директ-костингу 

- Поділ витрат на постійні та змінні залежно від зміни обсягу 

виробництва. 

- Поділ витрат на прямі та непрямі; 

- Поділ постійних витрат. 

- Усі відповіді вірні. 

      

?6. Переваги методу „директ-костингу”: 

- Визначення собівартості продукції, оцінка економічної 

доцільності виготовлення чи закупівлі їх зі сторони, прогноз щодо 

обсягів виробництва, оптимізація цін, скорочення постійних затрат, 

оптимального співвідношення обсягу та прибутку. 

- Прогноз щодо обсягів виробництва, прогноз, щодо обсягів 

реалізації. 

- Зменшення точності калькулювання. 

- Усі відповіді вірні. 
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?7. Постійні витрати за ступенем специфічності класифікують 

- Загальні постійні витрати, постійні специфічні витрати. 

- Умовно- постійні витрати.  

- Постійні виробничі витрати. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?8. На основі чого формується в системі „директ-костинг” 

показник напівмаржі. 

- Класифікації постійних затрат за ступенем специфічності. 

- Використанні основних показників калькулювання собівартості 

продукції. 

- Відношення маржинального доходу до ціни реалізації. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?9. До постійних специфічних належать витрати: 

- Пов’язані  з виробництвом і реалізацією конкретного продукту. 

- Витрати, що безпосередньо відносяться на той чи інший вид 

виробу. 

- Пов’язані з функціонуванням підприємства в цілому. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?10. До загальних постійних належать витрати: 

- Витрати на управління та організацію підприємства. 

- Пов’язані з функціонуванням підприємства в цілому. 

- Постійні виробничі витрати. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?11. Напівмаржа визначається як: 

- Різниця між сумою покриття та прямими специфічними 

постійними витратами.  

- Відношення величини змінних затрат до ціни реалізації; 

- Різниці планового або фактичного й беззбиткового  обсягу 

реалізації на виручку. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?12. Основні принципи простого директ-костингу: 
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- Групування затрат на змінні та постійні, визначення собівартості 

продукції на основі змінних затрат, зіставлення змінної 

собівартості з ціною реалізації; визначення рентабельності 

конкретного виду продукції. 

- Відшкодування постійних затрат за рахунок маржинального 

доходу для визначення рентабельності продукції. 

- Групування та розподіл виробничих витрат. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?13.  Основні переваги методу простого директ-костингу: 

- Простота розрахунків, відсутність потреби в розподілі постійних 

затрат, визначення мінімальної ціни продукції, визначення 

абсолютних і відносних сум покриття, визначення найбільш 

рентабельних видів продукції, визначення критичної точки. 

- Визначення точки беззбитковості для кожного виду продукції. 

- Складність розподілу витрат на змінні та постійні. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?14. Коефіцієнт маржинальних надходжень – це: 

- Надлишок надходжень після відшкодування змінних витрат за 

конкретним центром відповідальності, сегментом  діяльності, 

окремим видом продукції. 

- Відношення різниці між ціною реалізації та змінними витратами, 

маржинального доходу до ціни реалізації. 

- Перевищення маржинального доходу центру відповідальності, 

виробу над специфічними затратами.    

- Усі відповіді вірні. 

  

?15. Коефіцієнт змінних витрат – це: 

- Відношення величини змінних витрат до ціни реалізації; 

- Відношення різниці між ціною реалізації та змінними витратами, 

маржинального доходу до ціни реалізації. 

- Перевищення маржинального доходу центру відповідальності, 

виробу над специфічними затратами. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?16. Визначіть суть методу простого директ-костингу 
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- Включення у собівартість продукції лише прямих змінних витрат. 

- Включення у собівартість продукції крім прямих змінних витрат, 

прямих постійних витрат на виробництво та  реалізацію продукції. 

- Включення у собівартість продукції лише прямих постійних 

витрат. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?17. Визначіть суть методу розвиненого директ-костингу: 

- Включення у собівартість продукції лише прямих змінних витрат. 

- Включення у собівартість продукції крім прямих змінних витрат, 

прямих постійних витрат на виробництво та  реалізацію продукції. 

- Включення у собівартість продукції лише прямих постійних 

витрат. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?18. Основні недоліки простого директ-костингу: 

- Складність розподілу затрат, ризик відшкодування загальних 

постійних затрат, неможливість обчислення повної собівартості, 

врахування витрат щодо ціни продукції.  

- При формуванні ціни враховують змінні  та постійні затрати. 

- Уникнення умовного розподілу постійних витрат. 

- Усі відповіді вірні. 

   

?19. Відмінність розвинутого директ-костингу від простого директ-

костингу: 

- Визначення результатів діяльності за сегментами. 

- Рішення приймаються щодо ціни реалізації, величини  затрат та 

прибутку за кожним видом продукції. 

- Врахування специфічного характеру постійних витрат. 

- Усі відповіді вірні. 

  
?20. Методи обліку за повною та неповною собівартостями 

порівнюють за ознаками: 

- За способом віднесення постійних витрат на собівартість   

продукції, за доцільністю використання. 

- Мети призначення, відповідальності економічній ситуації. 

- Ступінню впливу на фінансовий результат. 
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- Усі відповіді вірні. 

 

?21. Розрахувати маржинальний дохід, якщо дохід від реалізації 

шкільних парт – 100 тис. грн., змінні витрати на виробництво парт 

– 30 тис. грн., постійні витрати – 60 тис. грн. 

         - 90 тис. 

         - 70 тис. 

         - 40 тис. 

         - Усі відповіді вірні. 

     

   ?22. Розрахувати суму покриття, якщо дохід від реалізації 

офісних крісел – 200 грн., змінні витрати на виробництво 

складають – 50 грн., постійні витрати – 95 грн. 

        -145  грн. 

        - 55 грн. 

       - 250 грн. 

       - Усі відповіді вірні. 

 

 ?23. Розрахувати суму покриття, якщо виручка від реалізації чобіт 

на лотку – 200 грн., змінні витрати становили – 50 грн., постійні 

витрати – 150 грн. 

      - 250 грн. 

      - 150 грн. 

     - 50 грн. 

    - Усі відповіді вірні. 

 

?24. Розрахувати результат, використовуючи систему “директ – 

костинг“, якщо дохід від реалізації  крісел складає 3 000 грн., 

змінні витрати на виробництво крісел – 1000 грн., постійні витрати 

– 1500 грн. 

      - 200 грн. 

      - 100грн. 

      - 500 грн. 

       - Усі відповіді вірні. 

   

?25. Розрахувати напівмаржу, використовуючи систему “директ – 

костинг“, якщо виручка від реалізації  пальто складає 2600 грн., 
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змінні витрати на виробництво крісел – 500 грн., постійні витрати – 

2 000 грн. 

       - 160 грн. 

       - 500 грн. 

      - 100 грн. 

       - Усі відповіді вірні. 

 

?26. Запас фінансової міцності (зона безпеки), в грн.: 

      - Різниця між плановим або фактичним та беззбитковим 

обсягом реалізації. 

       - Частка від ділення різниці планового або фактичного й             

беззбиткового  обсягу реалізації на виручку. 

        - Перевищення маржинального доходу центру від-

повідальності, виробу над специфічними затратами. 

   - Усі відповіді вірні. 

 

  ?27. Запас фінансової міцності (зона безпеки), в процентах.: 

       - Різниця між плановим або фактичним та беззбитковим 

обсягом реалізації. 

        - Частка від ділення різниці планового або фактичного й             

беззбиткового  обсягу реалізації на виручку. 

        - Перевищення маржинального доходу центру від-

повідальності, виробу над специфічними затратами. 

   - Усі відповіді вірні. 

 

  ?28. Основні принципи простого директ-костингу: 

          - Групування затрат на змінні та постійні, визначення 

собівартості продукції на основі змінних затрат, постійне 

зіставлення змінної собівартості з ціною реалізації; визначення 

рентабельності конкретного виду продукції. 

        - Відшкодування постійних затрат за рахунок            

маржинального доходу для визначення рентабельності       

продукції. 

          - Групування та розподіл виробничих витрат. 

    - Усі відповіді вірні. 

 

  ?29.  Основні переваги методу простого директ-костингу: 
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          - Простота розрахунків, відсутність потреби в             

розподілі постійних затрат, визначення мінімальної ціни             

продукції, визначення абсолютних і відносних сум покриття, 

визначення найбільш рентабельних видів продукції, визначення 

критичної точки. 

          - Визначення точки беззбитковості для кожного виду 

продукції. 

         - Складність розподілу витрат на змінні та постійні. 

    - Усі відповіді вірні. 

 

   ?30. Коефіцієнт маржинальних надходжень – це: 

          - Надлишок надходжень після відшкодування змінних           

витрат за конкретним центром відповідальності, сегментом            

діяльності, окремим видом продукції. 

         - Відношення різниці між ціною реалізації та змінними              

витратами, маржинального доходу до ціни реалізації. 

          - Перевищення маржинального доходу центру від-

повідальності, виробу над специфічними затратами.    

           - Усі відповіді вірні. 

  

   ?31. Коефіцієнт змінних витрат – це: 

        - Відношення величини змінних витрат до ціни реалізації; 

        -  Відношення різниці між ціною реалізації та змінними             

витратами, маржинального доходу до ціни реалізації. 

         - Перевищення маржинального доходу центру від-

повідальності, виробу над специфічними затратами. 

    - Усі відповіді вірні. 

  

   ?32. Визначіть суть методу простого директ-костингу 

         - Включення у собівартість продукції лише прямих змінних 

           витрат. 

         - Включення у собівартість продукції крім прямих змінних            

витрат, прямих постійних витрат на виробництво та           

реалізацію продукції. 

        - Включення у собівартість продукції лише прямих постійних 

витрат. 

   - Усі відповіді вірні. 
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  ?33. Визначіть суть методу розвиненого директ-костингу: 

         - Включення у собівартість продукції лише прямих змінних 

             витрат. 

         - Включення у собівартість продукції крім прямих змінних 

             витрат, прямих постійних витрат на виробництво та              

реалізацію продукції. 

         - Включення у собівартість продукції лише прямих постійних 

витрат. 

   - Усі відповіді вірні. 

 

 ?34. Основні недоліки простого директ-костингу: 

     - Складність розподілу затрат, ризик відшкодування загальних 

постійних затрат, неможливість обчислення повної собівартості, 

врахування витрат щодо ціни продукції.  

        - При формуванні ціни враховують змінні  та постійні затрати. 

         - Уникнення умовного розподілу постійних витрат. 

    - Усі відповіді вірні. 

 

  ?35. Відмінність розвинутого директ-костингу від простого 

директ-костингу: 

           - Визначення результатів діяльності за сегментами. 

           - Рішення приймаються щодо ціни реалізації, величини             

затрат та прибутку за кожним видом продукції. 

          - Врахування специфічного характеру постійних витрат. 

    - Усі відповіді вірні. 

 

 

Тема 5. Система обліку і калькулювання за 

нормативними витратами 
 

1. Суть системи обліку та калькулювання за нормативними 

витратами. 

2. Організація нормативного методу обліку витрат та 

калькулювання.  

3. Типи нормативних витрат та відхилень. 

4. Особливості системи „стандарт-кост”. 
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5. Переваги та недоліки формування собівартості за методом 

„стандарт-косту”. 

6. Відмінності нормативного методу обліку від системи 

стандарт-кост.   

   

 Тестові завдання до теми 5. 

?1. Визначіть суть системи обліку та калькулювання за 

нормативними витратами: 

- Відображення фактичних витрат,  наявність облікових цін і норм, 

облік відхилень від норм, облік змін норм, формування звітів про 

витрати, аналіз відхилень за причинами і винуватцями. 

- Облік витрат і калькулювання нормативної собівартості продукції 

та надання інформації про відхилення фактичних витрат від 

нормативних.  

- Наявність норм і облікових цін на ресурси..  

- Усі відповіді вірні. 

  

?2. Система обліку та калькулювання за нормативними витратами 

використовується: 

- Для складання кошторисів, спрощення оцінки матеріально-

виробничих запасів, прогнозування витрат майбутніх періодів, 

прийняття рішень, а також для контролю за ефективним 

використанням ресурсів та оцінки діяльності підприємства в 

цілому. 

- Для удосконалення методики прийняття управлінських рішень; 

- Для калькулювання змінних витрат. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?3. Система обліку та калькулювання за нормативними витратами 

застосовується 

- Для технологічних процесів, які складаються з великої кількості 

операцій, що постійно повторюються. 

- Калькулювання собівартості залежно від зміни ринкової 

кон’юнктури та інших  зовнішніх чинників. 

- Для удосконалення методики прийняття управлінських рішень. 

- Усі відповіді вірні. 
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?4. Визначіть суть організації нормативного методу: 

- На підприємстві на кожний виріб складається попередня 

нормативна калькуляція, обчислена по діючих на початок місяця 

нормам витрати матеріалів і трудових витрат. 

- Процес розподілу витрат на змінні та постійні, ризик 

відшкодування загальних постійних затрат, неможливість 

обчислення повної собівартості готової продукції/незавершеного 

виробництва; 

- Виготовлення одиниці продукції за умови використання 

прогресивної технології. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?5. Норма – це: 

- Кількісний вираз ресурсу на виготовлення одиниці продукції за 

умови використання прогресивної технології та організації 

виробництва. 

- Кількісний вираз ціни реалізації, величини затрат та прибутку за         

кожним видом продукції. 

- Кількісний вираз величини затрат та прибутку. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?6. Базові норми – це: 

- Норми, які не змінюються протягом тривалого періоду. 

- Норми, які розробляються відповідно до певних умов. 

- Норми, які розробляють відповідно до ідеальних умов. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?7. Ідеальні норми – це: 

- Норми, які розробляються з врахуванням спеціальних умов 

функціонування підприємства. 

- Норми, які розробляють відповідно до ідеальних умов(не 

включають непродуктивні втрати). 

- Норми, які не змінюються протягом тривалого періоду. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?8. Досяжні норми – це: 
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- Норми, які розробляються з врахуванням нормальних умов 

функціонування підприємства та включають витрати залежно від 

специфіки технології та організації виробництва. 

- Норми, які розробляються з врахуванням спеціальних умов 

функціонування підприємства в залежності від специфіки 

організації виробництва. 

-   Норми, які не змінюються протягом тривалого періоду. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?9. Нормальна   виробнича  потужність – це: 

- Очікуваний середній обсяг діяльності, що може бути досягнутий 

за умови звичайної діяльності протягом кількох років або 

операційних циклів. 

- Обсяг діяльності з врахуванням спеціальних умов 

функціонування підприємства в залежності від специфіки 

організації виробництва; 

- Обсяг,  який не змінюється протягом тривалого періоду. 

-Усі відповіді вірні. 

  

?10. На основі чого  розраховується нормативна калькуляція: 

- Технічно обґрунтованих норм витрат матеріальних і трудових 

ресурсів. 

- Визначення критичної точки для кожного виду продукції та 

всього асортименту продукції. 

- З врахуванням спеціальних умов функціонування підприємства. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?11. Нормативна калькуляція використовується: 

- Для визначення фактичної собівартості продукції, оцінки браку у 

виробництві і розмірів незавершеного виробництва, складають на 

всі види продукції. 

- Для визначення критичної точки для кожного виду продукції та 

всього асортименту продукції. 

- Для визначення рентабельності підприємства. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?12. Як здійснюють розрахунок нормативної собівартості товарної 
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продукції: 

- Як добуток кількості відвантаженої продукції на діючі в звітному 

періоді норми витрат по кожній статті калькуляції. 

- Як відношення фактичної собівартості продукції до нормативної. 

- Визначають за допомогою індексів відхилень, розрахованих як 

відношення фактичної собівартості продукції до нормативної. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?13. Нормативні витрати – це: 

- Витрати для виготовлення конкретного продукту. 

- Витрати для визначення фактичної собівартості продукції, оцінки 

браку у виробництві, розмірів незавершеного виробництва. 

- Витрати, необхідні для виробництва певної продукції або послуг 

за нормальних умов діяльності. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?14. Нормативний метод обліку витрат передбачає класифікацію 

обліку відхилень за ознаками: 

- За видами витрат та причинами відхилень. 

- Відхилення за рахунок зміни цін, відхилення за рахунок зміни 

норм, відхилення за рахунок зміни обсягу виробництва. 

- Відхилення за рахунок зміни норм, відхилення за рахунок зміни 

обсягу виробництва. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?15. Базові     стандарти    –    це: 

- Стандарти    витрат, які встановлюються на строк від двох до 

п’яти років, щоб вивчити динаміку цін та продуктивності праці. 

- Стандарти, які відображають рівень, що його можна досягти за 

наявних умов діяльності. 

- Стандарти, що відображають витрати, необхідні для   

виготовлення   продукції   у   звітному   періоді.   

- Усі відповіді вірні. 

  

?16. Теоретичні стандарти – це: 

- Стандарти, що відображають витрати, необхідні для   

виготовлення   продукції   у   звітному   періоді. 
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- Стандарти, які відображають рівень, що його можна досягти за 

наявних умов діяльності. 

- Стандарти витрат, які можуть бути досягнуті лише за ідеальних 

умов діяльності. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?17. Поточні стандарти – це: 

- Стандарти, необхідні для виготовлення   продукції   у звітному   

періоді   за   наявних   умов діяльності. 

- Стандарти, які відображають рівень витрат, що його можна 

досягти за наявних умов діяльності. 

- Стандарти витрат, які можуть бути досягнуті лише за ідеальних 

умов діяльності. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?18. Мотивуючі стандарти – це: 

- Нормативи витрат, які можна витримувати, докладаючи розумних 

зусиль в нормальних виробничих умовах. 

- Нормативи    витрат, які встановлюються на строк від двох до 

п’яти років, щоб вивчити динаміку цін та продуктивності праці. 

- Стандарти витрат, які можуть бути досягнуті лише за ідеальних 

умов діяльності. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?19. Реальні   стандарти – це: 

- Стандарти витрат, які можуть бути досягнуті лише за ідеальних 

умов діяльності. 

- Нормативні   витрати, які можна витримувати, докладаючи 

розумних зусиль в нормальних виробничих умовах; 

- Нормативні   витрати,   яких   можна очікувати при даних 

ймовірних умовах функціонування виробництва.  

- Усі відповіді вірні. 

  

?20. Відхилення від норм витрат матеріалів за рахунок цін – це: 

- Різниця між фактичною і стандартною ціною, помноженою на 

фактичну кількість витрачених на виробництво матеріалів. 
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- Сума (різниця)нормативної собівартості та відповідної питомої 

ваги відхилень від норм за кожною статтею. 

- Відхилення фактичної собівартості від нормативної.  

- Усі відповіді вірні. 

  

?21. Система стандарт-кост – це: 

-  Заздалегідь визначені або передбачені кошториси витрат на 

виробництво одного виробу або декілька виробів одного виду 

протягом певного звітного і попереднього періоду, з якими 

порівнюють фактичну собівартість. 

- Заздалегідь визначена нормативна собівартість та відповідна 

питома ваги відхилень від норм за кожною статтею. 

- Включення у собівартість лише змінних виробничих витрат. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?22. Особливості системи „стандарт-кост”:  

- Контроль за виробництвом і управління. 

- Встановлення суттєвості в разі виявлення відхилень. 

- Використання спеціальних рахунків для обліку відхилень, 

відсутність документування відхилень, виявлення суттєвості 

відхилень. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?23. Напрями  підвищення доходності підприємства за системою 

стандарт-кост: 

- Виявлення несприятливих відхилень, мінімізація облікової 

роботи, надання даних про собівартість. 

- Надання менеджерам точних даних про собівартість виробництва, 

на підставі яких відділ збуту плануватиме обсяги продажу та 

встановлюватиме оптимальні ціни. 

- Контроль за витратами. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?24. Недоліки методу стандарт-кост: 

- Складання стандартів згідно з технологічною картою 

виробництва. 

- Незручність в  обчисленні стандартів на кожне замовлення,       
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- Неможливість встановлення стандартів на усі витрати. 

- Усі відповіді вірні.  

  

?25. Нормативний метод обліку щодо системи стандарт-кост 

порівнюють за ознаками: 

- За обліком зміни норм, ступенем регламентації. 

- За обліком відхилень від норм прямих витрат. 

- Варіантом ведення обліку. 

- Усі відповіді вірні. 

  

 

 

?26. Відхилення від норм витрат матеріалів за рахунок цін – це: 

      - Різниця між фактичною і стандартною ціною, помноженою на 

фактичну кількість витрачених на виробництво матеріалів. 

      - Сума (різниця)нормативної собівартості та відповідної 

питомої ваги відхилень від норм за кожною статтею. 

     - Відхилення фактичної собівартості від нормативної.  

     - Усі відповіді вірні. 

 

?27. Обчислити перевитрату фонду заробітної плати, якщо на 

оббивку крісел було фактично витрачено 640 год, а стандартний 

робочий час складає – 571,20 год. Стандартна тарифна ставка на 

оббивку крісел складає – 5грн. 

     - 320 грн. 

     - 334 грн. 

      - 640 грн. 

      - Усі відповіді вірні. 

 

?28. Обчислити перевитрату на підприємстві за рахунок зміни 

тарифних ставок, врахувавши, що на початок місяця затверджено 

стандартну тарифну ставку на оббивку крісел – 5грн., 

підприємство працювало 80 днів, а також було змінено тарифну 

ставку і фактично вона склала – 5,50грн. 

     - 640 грн.  

     - 320 грн. 

     - 334 грн. 
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    - Усі відповіді вірні. 

 

?29. Перевірити чи правильно обчислено відхилення від норм 

витрат матеріалів за рахунок ціни, якщо фактична кількість 

тканини на оббивку  крісел  складає 50 м, а відхилення ціни за 1м 

тканини  складає 5грн. 

     - 250  грн.  

     - 130  грн. 

     - 55грн. 

      - Усі відповіді вірні. 

 

?30. Система стандарт-кост – це: 

     -  Заздалегідь визначені або передбачені кошториси витрат на 

виробництво одного виробу або декілька виробів одного виду 

протягом певного звітного і попереднього періоду, з якими 

порівнюють фактичну собівартість. 

    - Заздалегідь визначена нормативна собівартість та відповідна 

питома ваги відхилень від норм за кожною статтею. 

      - Включення у собівартість лише змінних виробничих витрат. 

      - Усі відповіді вірні. 

 

  ?31.Визначіть методи включення непрямих витрат в стандартну 

собівартість: 

       - Ставки розподілу на кожний станок цеху, ставки, 

встановленої для кожного цеху; загальної ставки. 

       - Загальної (уніфікованої) ставки. 

       - Ставки розподілу непрямих витрат. 

       - Усі відповіді вірні. 

 

  ?32. Особливості системи „стандарт-кост”:  

      - Використання спеціальних рахунків  для обліку відхилень, 

відсутність документування відхилень,  

      - Встановлення суттєвості в разі виявлення відхилень. 

      - Контроль за виробництвом і управління. 

     - Усі відповіді вірні. 

 

 ?33. Напрями  підвищення доходності підприємства за системою 
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       стандарт-кост: 

       - Виявлення несприятливих відхилень, мінімізація облікової 

роботи, надання даних про собівартість. 

        - Надання менеджерам точних даних про собівартість 

виробництва, на підставі яких відділ збуту плануватиме обсяги 

продажу та           встановлюватиме оптимальні ціни. 

        - Контроль за витратами. 

       - Усі відповіді вірні. 

 

 ?34. Недоліки методу стандарт-кост: 

      - Складання стандартів згідно з технологічною картою        

виробництва. 

      - Незручність в  обчисленні стандартів на кожне замовлення,       

       - Неможливість встановлення стандартів на усі витрати. 

      - Усі відповіді вірні.  

 

?35. Базисною стандартною собівартістю є: 

     - Стандарти, які застосовуються протягом тривалого часу 

незалежно від істотних змін в методах виробництва. 

     -  Ставки розподілу на кожний станок цеху та ставки, 

встановленої для кожного цех. 

     - Стандарти розподілу непрямих витрат. 

      - Усі відповіді вірні. 

 

?36. Визначити суму відхилень у використанні матеріалів, якщо  

стандартна ціна за 1м тканини складає 30 грн, а перевитрата 

матеріалу – 10 м. 

    - 300 грн. 

    - 200 грн. 

    - 40 грн. 

    - Усі відповіді вірні. 
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Тема 6. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та 

прибутку 

 

1. Суть, мета, принципи та значення аналізу взаємозв’язку 

витрат, обсягу діяльності і прибутку. 

2. Аналіз беззбитковості як елемент аналізу взаємозв’язку 

витрат, обсягу діяльності і прибутку підприємства. 

3. Методи визначення точки беззбитковості. 

4. Аналіз чутливості прибутку до зміни витрат, ціни та обсягу 

реалізації. 

5. Аналіз взаємозв’язку „витрати – обсяг – прибуток” в умовах 

багатопродуктового виробництва.   

 

Тестові завдання до теми 6. 

?1.Операційний аналіз – це частина управлінського обліку, 

елементами якого є: 

- Операційний важель, точка беззбитковості, запас фінансової 

міцності. 

- Поріг рентабельності, запас фінансової міцності підприємства. 

- Структура витрат, напівмаржа. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?2. Передумовою здійснення операційного аналізу є : 

- Прогнозування величини доходу, призначеного для 

відшкодування поточних витрат; 

- Поділ витрат на постійні та змінні. 

- Визначення напівмаржі. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?3. Аналіз „витрати – обсяг – прибуток”– це метод: 

- Впливу зміни величини витрат, обсягу та ціни реалізації на 

прибуток підприємства. 

- Системного дослідження взаємозв’язку витрат, виручки(доходу) 

та прибутку підприємства. 

- Визначення неповної собівартості продукції. 

- Усі відповіді вірні.   
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?4. Принципи аналізу беззбитковості 

- Поділ витрат на постійні та змінні, обсяг діяльності, лінійний 

зв’язок між витратами, ціною та обсягом, ґрунтується на методі 

калькулювання змінних витрат.  

- Розрахунку точки беззбитковості, що визначає критичний обсяг 

реалізації (виробництва). 

- Розподіл витрат  за конкретними об’єктами. 

- Усі відповіді вірні. 

  

  

?5. Точка беззбитковості (критична точка) – це обсяг реалізації , 

при якому: 

- Доходи підприємства дорівнюють його витратам, а прибуток 

відповідно рівний нулю.  

- Здійснюється прогнозування величини доходу, призначеного для 

відшкодування поточних витрат. 

- База для прогнозу ”поведінки” витрат у майбутньому. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?6. Аналіз беззбитковості побудований на основі: 

- Поділу витрат на постійні та змінні та розрахунку точки 

беззбитковості. 

- Співвідношення окремих видів продукції. 

- Прогноз ”поведінки” витрат у майбутньому. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?7. Які дії необхідно здійснити для зменшення точки 

беззбитковості? 

- Прогнозування величини доходу. 

- Скорочувати витрати або збільшувати обсяги та підвищувати 

ціну реалізації продукції. 

- Оптимізацію виробничої програми підприємства. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?8. Якими методами розраховується критична точка? 

- Математичними і графічними методами. 
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- Графічними методами. 

- Методом маржинального доходу і методом рівнянь. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?9. Розрахунок точки беззбитковості за допомогою рівнянь 

-  ТБ гр. од. = Пв + Зв   і  ТБ н.од. = ТБ Гр.Од. / Ц од.   

-  ТБ н.од.
=
 Пв / (Ц од. - Зв од)   

-  ТБ н.од. = ТБ Гр.Од. / Ц од. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?10. Розрахунок точки беззбитковості за допомогою показника 

маржинального доходу в натуральних та грошових одиницях: 

- ТБН.ОД. = Пв / Мд од.,  ТБ гр.од.
=
 Пв / Кмд. 

- МдОд. * ТБн од. = ПВ. 

- ТБ гр.од.
=
 Пв / Кмд. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?11. Маржинальний дохід обчислюють: 

- Мд = Вр – Зв 

- МдОд.х ТБн од. = ПВ 

- П= Мд – Зв. 

- Усі відповіді вірні. 

 

?12. Середньозважений маржинальний дохід – це: 

- Співвідношення окремих видів продукції в загальному обсязі 

реалізації.  

- Сума величин маржинального доходу різних виробів, зважених за 

допомогою комбінації  їх продажу. 

- База для прогнозу ”поведінки” витрат у майбутньому. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?13. Коефіцієнт запасу міцності (Кзм) – це : 

- Відносна величина та вимірник ризику нерентабельної роботи 

підприємства. 

- Гранична величина можливого зменшення обсягу реалізації без 

ризику зазнати збитків. 
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- Міра використання постійних витрат у структурі витрат 

підприємства. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?14. Якими графічними методами проводять аналіз взаємозв’язку 

„витрат – обсяг – прибуток” ?: 

- Графік беззбитковості.  

- Графік маржинального доходу. 

- Графік взаємозв’язку “обсяг реалізації-прибуток”. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?15. Графік беззбитковості відображає: 

- Взаємозв’язок виручки від реалізації, обсягу виробництва та 

прибутку. 

- Прибуток, який зростатиме по мірі збільшення обсягу реалізації. 

- Залежність прибутку від обсягу реалізації. 

- Усі відповіді вірні. 

      

?16. Графік взаємозв’язку “обсяг реалізації-прибуток” відображає: 

- Залежність прибутку від обсягу реалізації. 

- Прибуток, який зростатиме по мірі збільшення обсягу реалізації. 

- Маржинальний дохід збільшується по мірі збільшення обсягу 

реалізації. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?17. Графік маржинального доходу відображає 

- Зону маржинального доходу, яка знаходиться між лінією доходу 

від реалізації та лінією змінних витрат підприємства; 

- Зону маржинального доходу, яка зростатиме по мірі збільшення 

обсягу реалізації. 

- На графіку спершу проводиться лінія змінних втрат, до якої 

додаються постійні витрати. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?18. Запас міцності (Зм) – це величина, на яку: 

- Прибуток, зростатиме по мірі збільшення обсягу реалізації. 
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- Фактичний або запланований обсяг реалізації продукції (ОРПф) 

перевищує критичний обсяг реалізації(ТБ). 

- Ціна на продукцію зменшується. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?19. Операційний важіль – це: 

- Міра використання постійних витрат у структурі витрат 

підприємства. 

- Співвідношення постійних та змінних витрат, яке забезпечує 

більший відсоток зростання прибутку, ніж відповідний відсоток 

зростання обсягу реалізації. 

- Співвідношення постійних та змінних витрат підприємства. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?20. Які методи доцільно використовувати для аналізу чутливості 

прибутку до зміни витрат, ціни та обсягу реалізації ?  

- Порівняння показників звітів про фінансові результати, 

диференціальний аналіз, порівняння маржинального доходу. 

- Порівняння маржинального доходу, порівняння звітів про 

фінансові результати. 

- Диференціальний аналіз. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?21. Розрахувати точку беззбитковості в грошових одиницях (ТБ 

гр.од.), якщо ціна одного м’якого крісла – 2,5 грн., змінні витрати 

на одиницю продукції – 2,0 грн., загальні постійні витрати на 

виробництво м’яких крісел – 35 грн. 

     - 175 грн. 

     - 70 грн. 

     - 37 грн. 

     - Усі відповіді вірні. 

 

?22. Визначити запас міцності, якщо ціна одиниці продукції – 10 

грн., змінні витрати на одиницю продукції – 7 грн., загальні 

постійні витрати – 240 грн., врахувавши, що підприємство бажає 

отримати прибуток 210 грн. 

     - 700 грн. 
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     - 150 грн. 

     - 467 грн. 

     - Усі відповіді вірні. 

 

 ?23. Визначити чи правильно обчислено коефіцієнт запасу 

міцності, якщо ціна одиниці продукції – 10 грн., змінні витрати на 

одиницю продукції – 7 грн., загальні постійні витрати – 240 грн., 

врахувавши, що підприємство бажає отримати прибуток 210 грн. 

      - 0,47.  

      - 0,41. 

      - 0,43.  

     - Усі відповіді вірні. 

 

?24. Визначити чи правильно обчислено фактор операційного 

важеля для підприємства, якшо валовий дохід склав 250 000 грн., 

змінні витрати – 200 000 грн., постійні витрати – 25 000 грн.:  

      - 9 од.  

       - 2 од. 

       - 20 од. 

       - Усі відповіді вірні. 

 

?25. Підрахувати, який необхідний обсяг реалізації продукції, щоб 

одержати прибуток – 210 грн, врахувавши що ціна одиниці 

продукції – 10 грн., змінні витрати на одиницю продукції – 7 грн., 

загальні постійні витрати – 240 грн.: 

        - 150 шт. 

        - 120 шт. 

        - 210 шт. 

        - Усі відповіді вірні. 

  

?26. Обчислити обсяг реалізації продукції в грошових одиницях, 

щоб одержати прибуток – 210 грн, врахувавши що ціна одиниці 

продукції – 10 грн., змінні витрати на одиницю продукції – 7 грн., 

загальні постійні витрати – 240 грн.: 

       - 1 500 грн. 

       - 700 грн. 

       - 1050 грн 
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       - Усі відповіді вірні. 

 

?27. Якими графічними методами може бути здійснений аналіз 

взаємозв’язку „витрат – обсяг – прибуток” ?: 

     - Графік беззбитковості.  

     - Графік маржинального доходу. 

    - Графік взаємозв’язку “обсяг реалізації-прибуток”. 

     - Усі відповіді вірні. 

 

?28. Графік беззбитковості відображає: 

     - Взаємозв’язок виручки від реалізації, обсягу виробництва та 

прибутку. 

       - Прибуток, який зростатиме по мірі збільшення обсягу 

реалізації. 

       - Залежність прибутку від обсягу реалізації. 

       - Усі відповіді вірні. 

 

?29. Графік взаємозв’язку “обсяг реалізації-прибуток” відображає: 

     -  Залежність прибутку від обсягу реалізації. 

     - Прибуток, який зростатиме по мірі збільшення обсягу 

реалізації. 

     - Маржинальний дохід збільшується по мірі збільшення обсягу 

реалізації. 

      - Усі відповіді вірні. 

 

?30. Графік маржинального доходу відображає 

      - Зону маржинального доходу, яка знаходиться між лінією 

доходу від реалізації та лінією змінних витрат підприємства; 

      - Зону маржинального доходу, яка зростатиме по мірі 

збільшення обсягу реалізації. 

      - На графіку спершу проводиться лінія змінних втрат, до якої 

додаються постійні витрати. 

     - Усі відповіді вірні. 

 

 ?31. Завдяки чому можна досягнути зменшення обсягу критичної 

точки?: 
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       - Шляхом збільшення обсягу реалізації, тобто ціни на 

продукцію, або зменшення загальних витрат. 

       - Найшвидшому досягненні критичного обсягу реалізації 

(діяльності). 

       - Шляхом визначення результату діяльності. 

       - Усі відповіді вірні. 

 

?32. Запас міцності (Зм) – це величина, на яку: 

       - Прибуток, зростатиме по мірі збільшення обсягу реалізації. 

       - Фактичний або запланований обсяг реалізації продукції 

(ОРПф) перевищує критичний обсяг реалізації(ТБ). 

       - Ціна на продукцію зменшується. 

       - Усі відповіді вірні. 

 

?33. Коефіцієнт запасу міцності (Кзм) 

      - Відносна величина та вимірник ризику нерентабельної роботи 

підприємства; 

      - Гранична величина можливого зменшення обсягу реалізації 

без ризику зазнати збитків; 

      - Співвідношення маржинального доходу і ціни. 

      - Усі відповіді вірні. 

 

?34. Які методи доцільно використовувати для аналізу чутливості 

прибутку до зміни витрат, ціни та обсягу реалізації ?  

     -Порівняння звітів про фінансові результати, диференціальний 

аналіз, порівняння маржинального доходу. 

     - Порівняння маржинального доходу, порівняння звітів про 

фінансові результати. 

     - Диференціальний аналіз. 

      - Усі відповіді вірні. 

 

?35. Метод порівняння звітів про фінансові результати дозволяє 

проаналізувати:  

      -  Прибуток до і після змін. 

      - Лише релевантні витрати. 

      - Фактичну величину маржинального доходу з маржинальним 

доходом обчисленим із врахуванням прогнозованих змін. 
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     - Усі відповіді вірні. 

 

?36. Метод диференціального аналізу дозволяє проаналізувати: 

     - Фактичний та прогнозований звіт про прибуток. 

     - Лише релевантні витрати. 

     - Фактичну величину маржинального доходу з маржинальним 

доходом обчисленим із врахуванням прогнозованих змін. 

     - Усі відповіді вірні. 

 

?37. Метод  порівняння маржинального доходу  передбачає 

зіставлення: 

     - Фактичної величини маржинального доходу з маржинальним 

доходом обчисленим із врахуванням прогнозованих змін; 

     - Прибутку до і після змін. 

     - Лише релевантних витрат.  

     - Усі відповіді вірні. 

 

?38.  Операційний важіль – це: 

       - Міра використання постійних витрат у структурі витрат 

підприємства. 

      - Співвідношення постійних та змінних витрат, яке забезпечує 

більший відсоток зростання прибутку, ніж відповідний відсоток 

зростання обсягу реалізації. 

       - Співвідношення постійних та змінних витрат підприємства. 

       - Усі відповіді вірні. 

 

?39. Фактор операційного важеля(Фов) (кількісний показник 

операційного важеля): 

       - Маржинальний дохід(Мд) / прибуток (П). 

       - МдОд.х ТБн од. = ПВ. 

       - СМД = £МДІ Х КПІ.   . 

       - Усі відповіді вірні. 

 

?40. Аналіз беззбитковості на підприємствах, які виробляють 

декілька видів продукції, можна здійснити двома методами: 

      - Середньозваженого маржинального доходу та рівнянь 

      - Порівняння маржинального доходу та рівнянь. 
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     - Співвідношення окремих видів продукції в загальному обсязі 

реалізації. 

      - Усі відповіді вірні. 

 

?41. Комбінація продажу виробів – це: 

     - Співвідношення окремих видів продукції в загальному обсязі 

реалізації. 

    - Сума величин маржинального доходу різних виробів, зважених 

за допомогою комбінації  їх продажу. 

     - Співвідношення постійних та змінних витрат підприємства. 

      - Усі відповіді вірні. 

 

?41. Середньозважений маржинальний дохід – це: 

     - Співвідношення окремих видів продукції в загальному обсязі 

реалізації.  

      - Сума величин маржинального доходу різних виробів, 

зважених за допомогою комбінації  їх продажу. 

      - Співвідношення постійних та змінних витрат підприємства. 

       - Усі відповіді вірні. 

 

  

Тема 7. Аналіз релевантності інформації для прийняття 

управлінських рішень 

 

1. Характеристика релевантної та нерелевантної інформації. 

2. Прийняття управлінських рішень(їх види та роль) . 

3. Прийняття рішень в процесі постачання. 

4. Прийняття рішень в процесі виробництва. 

5. Прийняття рішень в процесі реалізації. 

 

Тестові завдання до теми 7. 

 

?1.  Релевантні витрати – це 

-  Витрати, величина яких може бути змінена внаслідок прийняття 

рішення. 
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-  Фактичні витрати  як база для прогнозу ”поведінки” витрат у 

майбутньому. 

- Витрати, величина яких не зміниться внаслідок прийняття 

рішення. 

- Усі відповіді вірні. 

  

? 2. Релевантний діапазон – це 

- Діапазон діяльності для визначення структури витрат. 

- Діапазон діяльності, в межах якого величина витрат може бути 

змінена внаслідок прийняття рішення. 

- Діапазон діяльності, в межах якого зберігається взаємозв’язок між 

величиною витрат та їх фактором. 

-  Усі відповіді вірні. 

  

? 3. Вибрати найточніше визначення сутності стратегії управління  

- Вибір та обґрунтування політики залучення та ефективного 

розміщення ресурсів підприємства. 

- Конкретизація поставлених цілей у вигляді системи планів та їх 

ресурсного забезпечення за різноманітними параметрами. 

-  Вибір найбільш вигідної альтернативи. 

- Усі відповіді вірні. 

  

? 4. Вибрати найточніше визначення сутності тактики управління  

- Конкретизація поставлених цілей у вигляді системи планів та їх 

ресурсного забезпечення за різноманітними параметрами. 

- Вибір та обґрунтуванні політики залучення та ефективного 

розміщення ресурсів підприємства. 

- Вибір найбільш вигідної альтернативи. 

- Усі відповіді вірні. 

  

? 5. Виберіть найточніше визначення сутності основної функцієї 

управління 

- Обґрунтуванні політики залучення та ефективного розміщення 

ресурсів підприємства. 

- Забезпечення наявності необхідних матеріалів (сировини) в 

момент, коли в них виникає потреба.  



 68 

-  Забезпечення в будь-який момент часу необхідної кількості 

матеріалу. 

- Усі відповіді вірні. 

  

? 6. Визначіть сутність оптимізації процесу постачання 

- Зниження витрат на виконання замовлення. 

- Визначення величини партії сировини та матеріалів, яка 

надходить від постачальника. 

- Придбання основних засобів та їх експлуатації у визначеному 

процесі. 

- Усі відповіді вірні. 

  

? 7. Виявити серед зазначених витрати на виконання замовлення 

- Канцелярські витрати по оформленню замовлення на придбання 

або виробництво, транспортні витрати та витрати по прийманню 

вантажів.  

- Зростання обсягу матеріальних запасів, поточних витрат. 

- Збільшення витрат на утримання складських примішень. 

- Усі відповіді вірні. 

 

?8. Вибрати найточніше визначення сутності методу ”економічного 

розміру замовлення”           

 - Досягнення мінімальних витрат, пов’язаних з утриманням 

запасів, оформленням замовлення. 

- Відмова від виробництва великими партіями і створення 

безперервного циклу виробництва. 

- Виявлення ключової інформації в процесі постачання сировини. 

- Усі відповіді вірні. 

  

? 9. Резервний (страховий ) запас – це 

- Досягнення мінімальних витрат, пов’язаних з утриманням 

запасів. 

- Запас інформації в процесі постачання сировини. 

-Додатковий запас, який зберігається на випадок 

непередбачуваного попиту або раптової відсутності запасів у 

постачальників. 

- Усі відповіді вірні. 
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?10. Вибрати найточніше визначення сутності методу „АВС”- 

аналізу 

- Відмова від виробництва великими партіями і створення 

безперервного циклу виробництва. 

 - Виявлення ключової інформації в процесі постачання сировини 

та встановлення натуральних показників, які відповідають 

вартісним характеристикам. 

- Досягнення мінімальних витрат, пов’язаних з утриманням 

запасів. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?11. Вибрати найточніше визначення сутності методу „точно в 

строк”(JIT) 

- Відмова від виробництва великими партіями і створення 

безперервного циклу виробництва. 

- Виявлення ключової інформації в процесі постачання сировини.  

- Досягнення мінімальних витрат, пов’язаних з утриманням 

запасів.    

- Усі відповіді вірні. 

  

?12. Вибрати найточніше визначення сутності оптимізації розміру 

партії  

- Вибір варіанта між власним виробництвом 

напівфабрикатів(деталей) чи закупівлею їх зі сторони. 

- Мінімізація складських витрат, витрат на переналагодження та 

оплату процентів за капітал. 

- Відшкодування сумарних витрат підприємства. 

- Усі відповіді вірні. 

  

? 13. Вибрати найточніше визначення сутності оптимізації рішень 

“виробляти чи купувати“  

- Стимуляція власного виробництва або відмови від нього, чи 

закупівля зі сторони, що впливатиме на фінансові результати 

діяльності. 

-  Максимальне задоволення попиту. 
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-  Для визначення за якою ціною підприємство може продавати 

власну продукцію. 

- Усі відповіді вірні. 

  

? 14. Рішення про оптимальне використання обмежених ресурсів – 

це 

- Рішення спрямоване на складання виробничої програми 

підприємства, яка забезпечить йому отримання максимального 

прибутку за умови існування обмежень виробництва і реалізації 

продукції. 

- Рішення, яке залежить від ступеня завантаження потужностей, 

наявності „вузьких місць”, укладеної угоди. 

- Рішення, яке залежить від зіставлення витрат і доходів та 

визначені ціни реалізації продукції. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?15. Вибрати найточніше визначення сутності моделі 

ціноутворення на основі аналізу витрат 

- Передбачає, що основою формування ціни на продукцію є її 

собівартість. 

- Визначення витрат на виготовлення одиниці продукції чи послуги 

(змінні виробничі, постійні виробничі, змінні виробничі та 

операційні, загальні виробничі тощо).. 

- Грунтується на зіставленні витрат і доходів та визначені такої 

ціни реалізації продукції, яка забезпечить максимальний прибуток. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?16. Вибрати найточніше визначення сутності економічної моделі 

ціноутворення 

- Грунтується на зіставленні витрат і доходів та визначені такої 

ціни реалізації продукції, яка забезпечить максимальний прибуток.  

- Визначають на основі обчислення і аналізу сукупних релевантних 

витрат. 

-  Передбачає, що основою формування ціни на продукцію є її 

собівартість. 

- Усі відповіді вірні. 
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? 17. Визначіть основні моделі ціноутворення 

- Аналітична, витратна. 

- Аналітична, конкурентна. 

- Економічна, витратна. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?18. Визначіть основне завдання управління дебіторською 

заборгованістю 

- Зменшення її величини і тривалості оплати. 

- Обчислення і аналізу сукупних релевантних витрат. 

- Визначення собівартості продукції чи послуг. 

- Усі відповіді вірні. 

  

? 19. Альтернативні  управлінські рішення це 

- Рішення, пов’язані з вибором альтернативних варіантів дії. 

- Рішення пов’язані із розглядом отриманої підприємством 

пропозиції. 

- Рішення про оптимальне використання обмежених ресурсів. 

- Усі відповіді вірні. 

  

? 20. В процесі реалізації підприємства приймають рішення щодо 

- Підвищення прибутковості продукції, надання знижок покупцям; 

вибір найвигідніших покупців та системи оплати праці. 

- Вибір найвигідніших покупців та видів продукції на основі „АВС-

аналізу”, вибору системи оплати праці. 

- Вибір постачальників. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?21. Виберіть найточніше визначення сутності гнучкої цінової 

політики 

- Зменшення ціни на один вид продукції компенсується 

збільшенням ціни на інші види продукції. 

- Встановлення мінімальної ціни за якої підприємство може 

дозволити собі продавати власну продукцію. 

- Вибір системи оплати праці. 

- Усі відповіді вірні. 
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?22. Визначіть суть ефективності методу функціонально-вартісного 

аналізу 

   - Оптимальне співвідношення між витратами та ефектом, який 

полягає у постійному посиленому контролю та вдосконаленню. 

-         Процес оцінки наслідків впровадження тієї чи іншої 

альтернативи. 

-         Підвищення прибутковості продукції. 

-         Усі відповіді вірні. 

  

 

 

Тема 8. Бюджетування та контроль. 
  

1. Сутність бюджетування та його організації. 

2. Складання та взаємоузгодження бюджетів. 

3. Контроль виконання бюджетів та аналіз відхилень.  

4. Зведений бюджет торгового підприємства. 

5. Зведений бюджет виробничого підприємства. 

 

Тестові завдання до теми 8. 

 

? 1. Бюджет – це 

- Короткострокові завдання в межах загальної стратегії. 

- План майбутніх дій і заходів, виражених у грошовому або 

натуральному вимірах. 

- Процес планування майбутньої діяльності. 

- Усі відповіді вірні. 

  

? 2. Бюджетний період це період 

- Для якого підготовлений і використовується бюджет. 

- Короткострокових завдань в межах загальної стратегії. 

-  Процес планування майбутньої діяльності. 

- Усі відповіді вірні. 

  

? 3. До об’єктів бюджетування належать 

- Певні види діяльності, певні види продукції, конкретні проекти 

чи програми, структурні підрозділи підприємства. 
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- Бюджети, складені для кількох можливих рівнів діяльності. 

- Бюджети, у яких конкретні значення показників установлюють на 

початок планового періоду. 

- Усі відповіді вірні. 

  

? 4. Бюджетування – це 

- Процес для якого підготовлений і використовується бюджет. 

- Процес планування майбутніх операцій фірми та оформлення 

його результатів у вигляді системи бюджетів. 

- Бюджети, у яких конкретні значення показників установлюють на 

початок планового періоду. 

- Усі відповіді вірні. 

  

? 5.  Визначіть мету бюджетування  

- Здійснення періодичного планування; забезпечення координації; 

кількісне обґрунтовування планів менеджерами; мотивація 

працівників. 

- Усвідомленості витрат на діяльність підприємства.  

- Створення основи для оцінки і контролю виконання вимог 

законів та контрактів. 

- Усі відповіді вірні. 

  

? 6. За цільовим призначенням бюджети поділяють 

- Статичні, гнучкі. 

- Операційні, гнучкі. 

- Операційні, фінансові. 

- Усі відповіді вірні. 

  

? 7. Визначіть напрямки бюджетування 

- Підготовка функціональних бюджетів і розробка стандартів 

(норм) витрат на виробництво окремих виробів. 

- Розробка стандартів (норм) витрат на виробництво окремих 

виробів (або послуг). 

- Плановий рух грошових коштів і фінансовий стан підприємства. 

- Усі відповіді вірні. 

  

? 8. Бюджетний центр – це 
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-  Підрозділ підприємства для підготовки функціональних 

бюджетів. 

- Розробка стандартів (норм) витрат на виробництво окремих 

виробів (або послуг). 

- Підрозділ підприємства, для якого може бути складений окремий 

бюджет і здійсненний контроль за його виконанням. 

- Усі відповіді вірні. 

  

? 9.  Визначіть операційні бюджети 

- Бюджет продажу та  запасів, бюджет прямих матеріальних витрат 

та прямих витрат на оплату праці, бюджет накладних витрат.  

- Бюджетний звіт про прибуток. 

- Бюджет собівартості готової та реалізованої продукції; бюджет 

витрат на збут та витрат на управління. 

- Усі відповіді вірні. 

  

? 10. Визначіть фінансові бюджети 

- Бюджет капітальних вкладень, бюджет грошових коштів, 

бюджетний баланс. 

- Бюджетний звіт про прибуток. 

- Бюджет собівартості готової та реалізованої продукції; бюджет 

витрат на збут та витрат на управління. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?11. Визначіть стадії процесу бюджетування 

- Визначення напрямків діяльності, підготовка бюджету продажу, 

попереднє складання бюджетів, обговорення бюджетів,        

координація та аналіз, затвердження бюджетів. 

- Контроль бюджетів. 

- Складання бюджетів на основі фактичних результатів. 

- Усі відповіді вірні. 

  

? 12. Визначіть підходи щодо складання бюджетів  

- Бюджетування через прирощення, бюджетування „з нуля”. 

-  Бюджетування нижчих рівнів, бюджетування „з нуля”. 

- Бюджетний контроль, бюджетування „з нуля”. 

- Усі відповіді вірні. 
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? 13. Бюджет продажу – це 

- Операційний бюджет, що містить інформацію про запланований 

обсяг продажу, ціну та очікуваний доход від реалізації продукції. 

- Визначення напрямків діяльності, підготовка бюджету. 

- Складання бюджетів на основі фактичних результатів. 

- Усі відповіді вірні. 

  

? 14. Бюджетування через прирощення – це 

- Складання бюджетів на основі фактичних результатів, досягнутих 

у попередньому періоді. 

- Складання бюджетів, що містять інформацію про запланований 

обсяг продажу. 

 - Складання бюджетів на основі фактичних результатів. 

- Усі відповіді вірні. 

  

? 15. Визначіть переваги підходу бюджетування через прирощення 

- Можуть у наступному періоді надати додаткові ресурси. 

- Фактичні показники попереднього періоду коригуються з 

урахуванням цінової та податкової політики держави та інших 

чинників. 

-  Не потребує значних розрахунків. 

- Усі відповіді вірні. 

  

? 16. Визначіть недоліки підходу бюджетування через прирощення: 

- Не аналізується ефективність витрат, а досягнуті результати 

автоматично переносяться на наступний період. 

- Складання бюджетів на основі фактичних результатів. 

- Можуть у наступному періоді надати додаткові ресурси. 

- Усі відповіді вірні. 

  

? 17. Бюджетування „з нуля” — це 

- Обґрунтування запланованих витрат так, ніби діяльність 

здійснюється вперше. 

- Не аналізується ефективність витрат. 

- Можуть у наступному періоді надати додаткові ресурси. 

- Усі відповіді вірні. 
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? 18. Визначіть переваги підходу бюджетування „з нуля” 

- Можуть у наступному періоді надати додаткові ресурси. 

- Потребує значних витрат часу та коштів. 

- Дає змогу виявити проблеми і розв’язати їх на стадії планування.  

-  Усі відповіді вірні. 

  

? 19.  Бюджетний контроль – це  

- Зіставлення фактичних результатів з бюджетними, аналіз 

відхилень та внесення необхідних корективів. 

- Потребує значних витрат часу та коштів. 

- Порівняння запланованих та фактичних показників. 

- Усі відповіді вірні.  

  

? 20. Визначіть на основі якого документу здійснюється 

бюджетний контроль 

-   Зведеного бюджету; 

- Звіт про виконання бюджету; 

- Фінансового бюджету. 

- Усі відповіді вірні. 

  

? 21. Звіт про виконання бюджету – це  

- Порівняння запланованих та фактичних показників та розрахунок 

відхилень із зазначенням їх причини. 

- Контролю за значними відхиленнями, які вимагають детального 

аналізу. 

- Зіставлення фактичних та бюджетних показників. 

- Усі відповіді вірні. 

  

? 22. Зведений бюджет – це 

- Сукупність бюджетів, що узагальнюють майбутні операції всіх 

підрозділів підприємства. 

- Сукупність бюджетів витрат і доходів. 

- Сукупність бюджетів, що відображають заплановані грошові 

кошти та фінансовий стан підприємства. 

- Усі відповіді вірні. 
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? 23. Операційні бюджети – це 

- Сукупність бюджетів витрат і доходів, що забезпечують 

складання бюджетного звіту про прибуток. 

- Сукупність бюджетів, що відображають заплановані грошові 

кошти. 

- Сукупність бюджетів, що узагальнюють майбутні операції всіх  

підрозділів підприємства. 

- Усі відповіді вірні. 

  

? 24. Фінансові бюджети — це 

- Сукупність бюджетів витрат і доходів, що забезпечують 

складання бюджетного звіту про прибуток. 

- Сукупність бюджетів, що узагальнюють майбутні операції всіх 

підрозділів підприємства. 

- Сукупність бюджетів, що відображають заплановані грошові 

кошти та фінансовий стан підприємства. 

- Усі відповіді вірні. 

  

? 25. Статичний бюджет – це 

- Бюджет доходів і витрат, розрахований  виходячи із очікуваного 

обсягу діяльності. 

- Зіставлення фактичних результатів з бюджетом, скоригованим з 

урахуванням фактичного обсягу діяльності. 

-  Бюджет, складений на підставі бюджетних витрат і доходів для 

фактичного обсягу діяльності або для кількох релевантних рівнів 

діяльності. 

- Усі відповіді вірні. 

   

? 26. Визначіть суть відхилення від гнучкого бюджету  

     - Різниця між фактичними результатами діяльності та 

показниками гнучкого бюджету при фактичному обсязі діяльності. 

     - Різниця між показниками гнучкого та статичного бюджетів. 

     - Відхилення за рахунок витрат та ціни. 

     - Усі відповіді вірні. 

  

? 27. Визначіть суть відхилення за рахунок обсягу діяльності 
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- Оцінка діяльності підприємства з точки зору ефективності та 

результативності. 

- Різниця між показниками гнучкого та статичного бюджетів. 

- Відхилення за рахунок обсягу продажу. 

- Усі відповіді вірні. 

  

? 28. Визначіть складові зведеного бюджету  виробничого 

підприємства  

- Операційного та фінансового бюджетів, допоміжних бюджетів. 

- Бюджету собівартості, бюджету витрат на маркетинг. 

- Генерального бюджету. 

- Усі відповіді вірні. 

  

? 29. Визначіть складові виробничого бюджету 

- Бюджет закупівлі матеріалів, бюджет витрат праці та бюджет 

загальновиробничих витрат. 

- Бюджет витрат з маркетингу та бюджет комерційних витрат. 

-  Бюджет продаж. 

- Усі відповіді вірні. 

  

       

 

Тема 9. Облік і  контроль за центрами 

відповідальності.  
 

1. Концепція центрів та обліку відповідальності. 

2. Типи центрів відповідальності. 

3. Організація обліку за центрами відповідальності.  

4. Оцінка діяльності центрів відповідальності . 

 

Тестові завдання до теми 9. 

 

?1.Визначіть суть концепції центрів відповідальності 

- Кожна структурна одиниця підприємства несе відповідальність 

лише за ті витрати або доходи, які перебувають під її контролем. 

- Власна організаційна структура, яка визначається наявністю та 

взаємодією його підрозділів. 
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- Можливість появи конкуренції. 

- Усі відповіді вірні. 

  

? 2. Функції центрів відповідальності 

- Виробництво, контроль, маркетинг, облік.  

-  Контроль, прогнозування, аналіз, регулювання. 

- Інформаційна, контрольна, прогнозна, аналітична, комунікаційна. 

- Усі відповіді вірні. 

   

? 3. Облік відповідальності – це 

-  Система обліку, яка забезпечує контроль та оцінку діяльності 

кожного центру відповідальності. 

-  Система обліку, яка делегує повноваження централізованого 

керівництва.  

-  Система обліку, яка оперативно приймає рішення на відповідних 

рівнях         управління. 

- Усі відповіді вірні. 

  

? 4. Децентралізація управління – це 

- Делегування повноважень приймати рішення. 

- Оперативне прийняття рішень на відповідних рівнях  управління. 

- Збільшення витрат на утримання персоналу. 

- Усі відповіді вірні. 

  

? 5. Визначіть переваги децентралізації управління 

- Вирішення стратегічних рішень, прийняття рішень по суті, 

набуття менеджерами досвіду управління. 

- Ускладнення процесу координації діяльності.  

- Поява внутрішньої конкуренції. 

- Усі відповіді вірні. 

  

? 6. Визначіть недоліки децентралізації управління 

- Поява внутрішньої конкуренції, ускладнення процесу координації 

діяльності, збільшення витрат на утримання обслуговуючого 

персоналу. 

- Ускладнення процесу координації діяльності. 

-  Вирішення стратегічних рішень, прийняття рішень по суті, 



 80 

набуття менеджерами досвіду управління. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?7. Основні напрями формування бухгалтерської інформації в 

сучасних умовах 

- Співставлення собівартості продукції з очікуваним доходом від 

реалізації, використання інформації для прогнозування майбутніх 

витрат та прийняття рішень, організація обліку за центрами 

відповідальності. 

- Забезпечення інформацією керівників усіх рівнів для прийняття 

оптимальних рішень. 

- Вирішення стратегічних рішень, прийняття рішень по суті, 

набуття менеджерами досвіду управління. 

- Усі відповіді вірні. 

  

? 8. Центр відповідальності – це 

- Сфера (сегмент) діяльності, в межах якої встановлено 

персональну відповідальність менеджера за показники діяльності, 

які він контролює. 

- Контролювання й оцінювання роботи менеджерів нижчого рівня. 

-  Прийняття рішень по суті, набуття менеджерами досвіду 

управління. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?9. Визначіть основні принципи організації системи обліку за 

центрами відповідальності     

- Облік функціонує паралельно з традиційною системою 

бухгалтерського обліку.   

- Облік організовується на невеликих підприємствах зі складною 

організаційною та виробничою структурою. 

- Облік можна впровадити тільки за умови чіткого розмежування 

сфер відповідальності і конкретизованої відповідальності та 

формування звітів про діяльність центрів відповідальності. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?10. За рівнем контрольованості показників виділяють види 

центрів відповідальності 
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- Центри витрат, центри прибутку, центри інвестицій, центри 

доходу. 

- Функціональні, управлінські, обслуговуючі. 

- Виробничі, управлінські, збутові. 

- Усі відповіді вірні.  

  

? 11. Центри витрат – це підрозділ  

- Керівник якого відповідає (контролює) тільки витрати підрозділу. 

- Керівник якого контролює витрати, але не контролює доходів, 

прибутку та інвестицій. 

- Підрозділи, керівники яких контролюють тільки доходи, але не 

контролюють витрати, прибуток та інвестиції. 

- Усі відповіді вірні. 

  

? 12. Місця виникнення витрат – це 

- Структурні одиниці, які характеризуються просторовою або 

функціональною відокремленістю. 

- Одиниці, які характеризуються єдністю функцій і виробничих 

операцій, рівнем технічної оснащеності. 

- Обслуговуючі одиниці, які забезпечують ефективність 

капіталовкладень виробничих операцій. 

- Усі відповіді вірні. 

  

? 13. Визначіть види місць виникнення витрат 

- Виробничі, обслуговуючі, умовні. 

- Основні та обслуговуюч. 

- Обслуговуючі та умовні. 

- Усі відповіді вірні. 

  

? 14. Виробничі центри відповідальності поділяються 

- Основні та обслуговуючі. 

- Обслуговуючі та умовні. 

- Виробничі, обслуговуючі, умовні. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?15. Центр прибутку – це підрозділ 
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- Керівник якого відповідає  не лише за витрати, а й за фінансові 

результати діяльності. 

- Керівник якого відповідає за величину витрат, доходів та 

контролює інвестиції у власні активи. 

- Керівник якого відповідає за величину витрат і зацікавленість в 

скороченні собівартості. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?16. Центр капітальних вкладень – це підрозділ 

- Керівник якого забезпечують ефективність використання 

капітальних вкладень, контроль за витратами й результатами, 

колективну та індивідуальну відповідальність за величину витрат і 

зацікавленість в скороченні собівартості. 

- Керівник якого відповідає не лише за витрати, а й за фінансові 

результати. 

- Керівник якого відповідає за величину витрат, доходів та 

контролює інвестиції у власні активи. 

- Усі відповіді рівні. 

  

? 17. Центри доходу – це підрозділ  

- Керівники відповідають за дохід, одержаний даним підрозділом, 

але не можуть контролювати прибуток, якщо центр реалізації 

перебуває поза їх компетенцією. 

- Керівники відповідають за дохід, одержаний даним підрозділом. 

- Підрозділ, керівник якого відповідає за величину витрат, доходів 

та контролює інвестиції у власні активи. 

- Усі відповіді вірні. 

  

? 18. Центр інвестицій – це підрозділ 

- Керівники відповідають за дохід, одержаний даним підрозділом. 

- Керівник підрозділу відповідає за величину витрат, доходів та 

контролює інвестиції у власні активи. 

- Керівник якого відповідає не лише за витрати, а й за фінансові 

результати. 

- Усі відповіді вірні. 

  

? 19. Трансфертна ціна – це 
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- Внутрішня ціна, за якою один підрозділ підприємства передає 

іншому продукцію чи послуги. 

- Внутрішня ціна, за якою один підрозділ підприємства відповідає 

за дохід, одержаний даним підрозділом. 

- Внутрішня ціна, за якою один підрозділ відповідає за величину 

витрат. 

- Усі відповіді вірні. 

  

? 20. Визначіть методи встановлення трансфертних цін 

- Порядок встановлення нормативів. 

- Орієнтація на ринкові ціни на аналогічні товари, на основі витрат 

чи надання послуг, встановлення договірної трансфертної ціни. 

- На договірній ціні. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?21. Оцінка діяльності центрів відповідальності здійснюється на 

основі 

- Аналізі відхилень бюджетних і фактичних фінансових і не 

фінансових показників та аналізі нефінансових показників 

діяльності центру. 

- Використання бюджетного показника прибутку. 

- Систематизації та кодування витрат і доходів по кожному центру 

відповідальності в розрізі бюджетних  статей. 

- Усі відповіді вірні. 

  

  

?22. Визначіть суть концепції доданої вартості (ланцюга цінностей) 

- Досліджуються складові витрат на всіх стадіях доданої вартості, 

починаючи з закупівлі сировини і закінчуючи          реалізацією 

продукції (робіт, послуг). 

- Розрахунок реальної собівартості продукції (робіт, послуг)          

за видами діяльності. 

- Прийняття будь-якого фінансового рішення в результаті 

порівняння альтернативних витрат і реалізація одного з них при 

відмові від інших. 

- Усі відповіді вірні. 
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?23. Визначіть суть концепції альтернативності витрат (витрат 

втраченої вигоди) 

- Розрахунок реальної собівартості продукції (робіт, послуг) за 

видами діяльності. 

- Прийняття будь-якого фінансового рішення в результаті 

порівняння альтернативних витрат і реалізація одного з них  при 

відмові від інших. 

-  Досліджуються складові витрат на всіх стадіях доданої вартості, 

починаючи з закупівлі сировини і закінчуючи реалізацією 

продукції (робіт, послуг). 

- Усі відповіді вірні. 

  

?24. Визначіть суть концепції стратегічного позиціонування 

- Зведення до мінімуму відхилень у межах існуючих технологічних 

обмежень. 

- Оцінка системи та методології обліку з позиції їх відповідності чи 

невідповідності стратегії розвитку. 

- Порівняння альтернатив і реалізація одного з них пов’язана з 

відмовою від інших. 

- Усі відповіді вірні. 

  

?25. Визначіть суть стратегії збалансованих показників BSC 

- Охоплює зв’язки між минулими й майбутніми показники, 

стратегічним і операційним рівнями управління, внутрішніми і         

зовнішніми аспектами діяльності підприємства. 

- Оцінка системи та методології обліку з позиції їх  відповідності 

чи невідповідності стратегії розвитку. 

- Розрахунок реальної собівартості продукції за видами діяльності. 

- Усі відповіді вірні.  

  

? 26.  Визначіть суть концепції диференціації 

- Створення більшої цінності, ніж у конкурентів. 

- Розрахунок реальної собівартості продукції за видами діяльності. 

- Зведення до мінімуму відхилень в межах існуючих технологічних 

обмежень. 

- Усі відповіді вірні. 
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?27. Визначіть напрями розвитку системи управлінського обліку  

- Одночасне забезпечення попиту. 

- Вирішення проблем клієнтів (споживачів). 

- Вирішення потреб споживачів у зовнішньому середовищі. 

- Усі відповіді вірні.   

  

?28. Організація управлінського обліку на підприємстві залежить 

від чинників 

- Організаційної структури, обсягу діяльності, структури 

управління, політики керівництва. 

- Централізація фінансового обліку та організаційної структури 

підприємства. 

- Структури управління та політики керівництва. 

- Усі відповіді вірні.   

  

?29. Визначіть основні етапи процесу прийняття управлінських 

рішень. 

- Облік і створення інформаційної бази прийняття управлінських 

рішень. 

- Визначення мети та основних завдань, пошук альтернативних 

варіантів завдань, вибір варіанта вирішення завдань, реалізація 

прийнятого рішення, контроль і регулювання дій під час реалізації 

рішення. 

- Контроль і регулювання дій під час реалізації прийнятого 

рішення. 

-   Усі відповіді вірні.   

  

?30. Визначіть сутність функції фахівця з управлінського обліку 

-  Збирання даних про альтернативні варіанти вирішення завдань. 

- Аналіз витрат  та оцінка чинників, що їх формують. 

- Обґрунтування розміру витрат на плановий період. 

- Усі відповіді вірні.   

  

?31. Визначіть етапи процесу управління підприємством 

- Перегляд планів, коригування діяльності. 

- Планування , організація, мотивація; контроль і регулювання,  

перегляд планів, коригування діяльності. 
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- Планування , організація, мотивація. 

-   Усі відповіді вірні.  

  

?32. Визначіть найголовніші цілі управлінської бухгалтерії 

- Персоніфікація відповідальності керівників усіх рівнів управління 

за одержаний рівень витрат чи за досягнутий рівень доходів. 

- Розгляд обліку як складову управлінського обліку. 

- Розкриття за допомогою деталізації відповідність фактичних 

показників показникам передбаченим у планах. 

- Усі відповіді вірні.   

  

?33. Визначіть основні порівнювані критерії відмінностей між 

фінансовим та управлінським обліком 

- Залежність від внутрішньої побудови діяльності, періодичність 

звітності, користувачі, відкритість даних. 

- Обов’язковість ведення, базисна теорія, звітність. 

- Свобода вибору обліку, відображення часу, критерії точності, 

обмеження , використання вимірників. 

-  Усі відповіді вірні. 

  

? 34. Визначіть суть концепції «кайзен» 

- Покращання процесу виробництва не за рахунок інновацій, а 

невеликими порціями. 

- Постійна орієнтація на потреби споживачі. 

- Ситуація, коли всі бізнес-функції спрямовані на забезпечення 

постійного підвищення якості. 

- Усі відповіді вірні.   

  

? 35. Визначіть суть концепції комплексного управління якістю 

- Постійна орієнтація на потреби споживача: підвищення якості 

продукції, її надійності, своєчасності поставки. 

- Ситуація, коли всі бізнес-функції спрямовані на забезпечення 

постійного підвищення якості. 

- Якість продукції стає одним з ключових конкурентних 

показників, що вимагає дослідження інформації про витрати на 

якість та їх ефективність. 

- Усі відповіді вірні.   
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?36. Суть концепції доданої вартості (ланцюга цінностей) 

          - Досліджуються складові витрат на всіх стадіях доданої         

вартості, починаючи з закупівлі сировини і закінчуючи          

реалізацією продукції (робіт, послуг). 

          - Розрахунок реальної собівартості продукції (робіт, послуг)          

за видами діяльності. 

          - Прийняття будь-якого фінансового рішення в результаті           

порівняння альтернативних витрат і реалізація одного з них          

при відмові від інших. 

          - Усі відповіді вірні. 

 

?37. Концепція альтернативності витрат (витрат втраченої вигоди) 

           - Розрахунок реальної собівартості продукції (робіт, послуг) 

за видами діяльності. 

          - Прийняття будь-якого фінансового рішення в результаті           

порівняння альтернативних витрат і реалізація одного з них          

при відмові від інших. 

          -  Досліджуються складові витрат на всіх стадіях доданої         

вартості, починаючи з закупівлі сировини і закінчуючи          

реалізацією продукції (робіт, послуг). 

          - Усі відповіді вірні. 

 

   

 


