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ВСТУП 

Для отримання студентами глибоких знань і дослідницьких навичок у 

навчальному процесі використовуються різні форми аудиторної та 

позааудиторної самостійної роботи. 

У викладенні дисципліни «Стратегічний управлінський облік» важливе 

місце займає виконання та захист розрахункового завдання. 

Ціль розрахункового завдання – поглиблення та закріплення знань, 

отриманих у процесі теоретичних і практичних занять; формування навичок 

творчого мислення і навичок самостійної науково-дослідницької роботи. 

Завдання розрахункового завдання:  

 вироблення навичок роботи зі спеціальною літературою;  

 розвиток здібностей студентів щодо збору, обробки та аналізу 

матеріалів господарської діяльності підприємства;  

 поглиблення знань студентів за конкретними розділами курсу 

відповідно до обраної теми розрахункового завдання;  

 оволодіння навичками самостійної науково-дослідницької роботи. 

У розрахунковому завданні студент повинен показати знання, правильне 

розуміння та вміння працювати з інформаційними джерелами, аналізувати 

цифрові дані, самостійно викладати особисту точку зору, узагальнювати 

теоретичний і практичний матеріал, робити висновки та пропозиції. 

 

ТЕМАТИКА ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ РОЗРАХУНКОВОГО 

ЗАВДАННЯ 

Тематика теоретичної частини розрахункового завдання складається з 17 

запитань (додаток 1), з яких студент відповідно до номера свого варіанта 

повинен дати відповідь на одне запитання. 

Номери теоретичних завдань студент визначає за табл. 1.1. 
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Таблиця 1.1 – Вибір номера варіанта теоретичної частини курсового 

проєкту 

Передостання 

цифра залікової 

книжки 

Остання цифра залікової книжки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Номери теми (див. додаток 1) 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

3 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

6 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

9 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Практична частина складається з комплексного розрахункового 

завдання. Номер варіанта розрахункової частини обирається за останньою 

цифрою номера залікової книжки: 

Варіант 1 – остання цифра залікової книжки 1, 4, 7, 0. 

Варіант 2 – остання цифра залікової книжки 2, 5, 8. 

Варіант 3 – остання цифра залікової книжки 3, 6, 9. 

Робота, яка виконана не за своїм варіантом, не перевіряється. 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОГО 

ЗАВДАННЯ 

Якість виконання розрахункового завдання значною мірою залежить від 

того, наскільки добре студент освоїть методику і прийоми вивчення 

літератури.  

Розрахункове завдання виконується на підставі вивчення спеціальної 

літератури  і повинно мати чітку та логічну структуру, складовими частинами 

якої є: 

1. Титульний аркуш.  

2. Зміст. 

3. Вступ. 
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4. Основна частина (теоретична та практична складова). 

5. Висновки.  

6. Список використаних джерел. 

Приклад оформлення титульного аркуша розрахункового завдання 

наведено у додатку  2. 

Зміст містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів 

та підрозділів.  

Викладаючи вступ, необхідно дотримуватися такої послідовності:  

1. Актуальність обраної теми. 

2. Короткий огляд літературних джерел. 

3. Мета і завдання дослідження. 

4. Використані методи дослідження. 

Обґрунтовуючи актуальність роботи, важливо зазначити, що проблема 

цікавить багатьох спеціалістів, але в ній містяться ще недосліджені питання. 

Мета розрахункового завдання має формулюватися максимально лаконічно, але 

повно. Завдання розрахункового завдання можуть бути подані з нумерацією і 

без неї, але бажано кожне положення починати з абзацу. 

Вступ не повинен перевищувати 2 сторінки. 

Основна частина містить теоретичну та практичну складову. 

Обсяг теоретичної складової становить 15–20 сторінок.  

Практична складова передбачає розв’язок завдань та тестів (завдання 

подано у додатку 4). 

У висновках підводять підсумки виконаного дослідження, узагальнюють 

основні результати. 

У списку використаних джерел наводяться всі використані джерела. 

Доцільно вказувати літературні джерела за темою розрахункового завдання, 

що видані за останні 5 років. Інструктивні матеріали необхідно 

використовувати тільки останніх видань. Використану літературу 

рекомендується наводити в алфавітному порядку. Студенти самостійно 

підбирають літературу відповідно до обраної теми.  
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОЗРАХУНКОВОГО ЗАВДАННЯ 

Роботу набирають за допомогою комп’ютера через 1,5 інтервала. При 

наборі тексту слід використовувати шрифт Times New Roman розміру 14. 

Текст роботи повинен бути надрукований з додержанням полів таких 

розмірів: ліве – 35 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – 20 мм. 

Абзацний відступ має становити 1,25 см. 

Заголовки структурних частин роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ОСНОВНА 

ЧАСТИНА», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» 

друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів 

друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. 

Крапку в кінці заголовку не ставлять. 

Допускається виділяти заголовка структурних частин жирним шрифтом 

без застосування курсиву. 

Номер сторінки проставляють у правому нижньому куті обраним для 

тексту шрифтом на відстані 10 мм від верхнього та правого країв аркуша без 

крапки в кінці. 

Не нумерують, але враховують при нумерації сторінки: титульний аркуш 

та зміст. 

Ілюстрації позначають словом «Рисунок» і нумерують послідовно. Номер 

ілюстрації та її назву розміщують послідовно під ілюстрацією. 

Таблиці нумерують послідовно. У правому верхньому куті над 

відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її 

номера. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і 

друкують симетрично до тексту. 

При написанні теоретичної частини роботи обов’язково необхідно давати 

посилання на літературні джерела. Такі посилання дають змогу відшукати 

документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, 

дають необхідну інформацію щодо нього. 
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Посилання в тексті роботи на джерела слід зазначати порядковим 

номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, 

наприклад, «…у праці [1, с. 7]…». 

Джерела до курсової роботи треба розміщувати в алфавітному порядку. 

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку використаних джерел 

подано в додатку 3. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Оцінювання виконання курсової роботи здійснюється за 100-бальною 

шкалою з наступним переведенням даних 100-бальної шкали оцінювання в 

чотирибальну шкалу та шкалу за системою ECTS.  

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в чотирибальну та 

шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку: 

Оцінка за 

шкалою ECTS 

Оцінка за 

бальною шкалою 

 

Оцінка за національною шкалою 

A 91–100 «5» «Відмінно» 

B 85–90 
«4» 

«Добре» 

C 75–84 

D 65–74 
«3» 

«Задовільно» 

E 55–64 

FX 35–54 

«2» 

«Незадовільно» з можливістю повторного захисту 

курсової роботи 

F 0–34 
«Незадовільно» з обов’язковим повторним виконанням 

курсової роботи 
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ДОДАТКИ 

 

ДОДАТОК 1 

ТЕМИ ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ РОЗРАХУНКОВОГО ЗАВДАННЯ З 

ДИСЦИПЛІНИ «СТРАТЕГІЧНИЙ УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК» 

 

1. Бюджетування (АВВ) як інструмент управління витратами.  

2. Бюджетування як система стратегічного управління фінансовими 

ресурсами підприємства. 

3. Вибір системи оцінки діяльності підрозділів компанії, системи обліку і 

внутрішній контроль. 

4. Використання показників економічної доданої вартості та чистої 

теперішньої вартості в стратегічному управлінні підприємством. 

5. Вимоги до звітності підприємств і  рівні застосування обліку в умовах 

реалізації сталого розвитку.  

6. Витрати підприємства, їх групування, класифікація і поведінка. Аналіз 

динаміки витрат виробництва та прийняття управлінських рішень. 

7.  Збалансована система показників у системі стратегічного 

управлінського обліку. 

8. Інформаційна база управлінського аналізу ефективності господарської 

діяльності. 

9. Конкурентна розвідка і маркетингові дослідження в управлінському 

обліку. 

10. Концепція класифікації витрат у стратегічному управлінському 

обліку. 

11. Концепція сталого розвитку компанії і діапазон інформаційних 

потреб. 

12. Методи, етапи та послідовність прийняття рішень з використання 

ресурсів в умовах обмежень. 
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13. Напрями розвитку стратегічного управлінського обліку. 

14. Облік за центрами відповідальності. Оцінка діяльності центрів 

відповідальності та трансфертне ціноутворення. 

15.  Обліково-аналітичне забезпечення у прийнятті довгострокових 

рішень щодо стратегічного розвитку підприємства. 

16. Організація і алгоритм бюджетного планування, контроль виконання 

бюджетів і аналіз відхилень. 

17. Організація стратегічного управлінського обліку на підприємствах. 

18. Оцінка діяльності центрів відповідальності, розподіл витрат між ними. 

19. Планування, регулювання та прийняття рішень щодо управління 

виробничими витратами 

20. Ранжування факторів успіху конкурентної позиції підприємства. 

21. Система калькулювання змінних витрат та її використання для 

прийняття управлінських рішень. 

22. Методи обліку і розподілу виробничих накладних витрат. 

23. Стратегічне управління витратами: концептуальні засади та 

використання в системі підприємства. 

24. Стратегічний облік витрат за центрами відповідальності. 

25. Сутність стратегічного управлінського обліку та його місце в системі 

управління підприємством. 

26. Управлінський аналіз і ціноутворення. Ціна на продукт, зв’язок між 

обсягом виробництва та прибутком. 

27. Управлінський облік і звітність як база управлінського аналізу. 

28. Управлінський облік і прийняття рішень в умовах невизначеності. 

29. Формування системи стратегічного управлінського обліку в 

управлінні вартістю підприємства. 

30. Характеристика і класифікація витрат, практичне застосування 

існуючих класифікацій. 
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ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОГО АРКУША РОЗРАХУНКОВОГО 

ЗАВДАННЯ 

 

Міністерство освіти і науки України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

 

Інститут    ННІ ЕММБ    

Кафедра  економічного аналізу та обліку  

Спеціальність  «Облік і оподаткування»  

 
 

       

 

РОЗРАХУНКОВЕ ЗАВДАННЯ  

з дисципліни «Стратегічний управлінський облік» 

 

Тема роботи Формування системи стратегічного управлінського обліку в 

управлінні вартістю підприємства 

 

Виконавець    Колосова Олена Іванівна, група ….  

     (прізвище, ім’я, по-батькові, шифр групи) 

 

 

 

 

 

 

 

Харків  

202__ 
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ДОДАТОК 3 

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ У СПИСКУ 

ДЖЕРЕЛ, ЯКИЙ НАВОДЯТЬ У РОЗРАХУНКОВОМУ ЗАВДАННІ 

Характеристика 

джерела 

Приклад оформлення 

Книги:  

один автор 

Азаренкова Г. М. Фінансові ресурси та фінансовий потік (теоретичні  аспекти) : 

[монографія] / Г.М. Азаренкова – Харків : ХФ УАБС, 2003. – 100 с. 

Балабанов И. Т. Основы  ед.  ового менеджмента : Как управлять капиталом. / 

И. Т. Балабанов – Москва : Финансы и статистика, 1996. – 400 с.  

Крейнина М. Н. Финансовый менеджмент : [учебное пособие] /  М. Н.  Крейнина – 

Москва : Дело и Сервис, 1998. – 304 с. 

Неруш Ю. М. Логистика : [учеб. для вузов.] / Ю. М. Неруш – [3-е изд., перераб. и доп.] 

– Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 496 с. 

два автори Тридід О. М. Логістичний менеджмент : [навч. посіб. для вищ. навч. закл.] / 

О. М. Тридід, К. М. Таньков. – Харків : ІНЖЕК, 2005. – 222 с. 

Гранатуров В. М. Ризики підприємницької діяльності : Проблеми аналізу / 

В. М. Гранатуров, О. Б. Шевчук. – Київ : Зв’язок, 2000. – 152 с. 

Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : 

підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. – Львів : Растр-7, 

2007. – 375 с. 

три автори Суторміна В. М. Фінанси зарубіжних корпорацій / В. М. Суторміна, В. М. Федосов, 

Я. С. Рязанова. – Київ : Либідь, 1993. – 274 с. 

Лебедев В. М. Современное трудовое право (Опыт трудоправового компаративизма) : 

Кн. 1 / [В. М. Лебедев, Е. Р. Воронкова, В. Г. Мельникова] ; за ред.  В. М. Лебедева. – 

Минск : Статут, 2007. – 301 с. 

чотири 

автори 

Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / 

[Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. – Київ : НДІ 

«Украгропромпродуктивність», 2006. – 106 с.  

п’ять та більше 

авторів 

Трудове право України : академ. курс : [підруч.] / [А. Ю. Бабаскін, Ю. В. Баранюк, 

Ю. В. Дріжчана та ін.] ; за заг. ред. Н. М. Хуторян. – Київ: А.С.К., 2004. – 608 с. 

Советское трудовое право : [учебное пособие] / [Б. А. Архіпова, К. С. Батыгин, 

Е. М. Гершанова и др.] ; под. общ. ред.  К. С.  Батыгина.  – [2-е изд. перераб. и доп.]. – 

Москва : Профиздат, 1983. – 320 с. 

Багатотомні 

видання 

  

Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / 

Н. П. Кучерявенко. – Харків:. Право, 2007. – 534 с. 

Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 

7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. – [Чинний від 2006-01-01]. – Київ : 

Держспоживстандарт України 2006. – ІV, 231 с. – (Національний стандарт України). 

Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 – ДСТУ ISO 6107-9:2004. – 

[Чинний від 2005-04-01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2006. – 181 с. – 

(Національні стандарти України). 

Матеріали 

конференцій, з’їздів 

Матеріали ІХ з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ. Бюл. – 

Київ : Асоц. банків, 2000. – 118 с.  

Словники Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. – Київ : Карпенко, 

2007. – 219 с. 

Дисертації Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси: за ред. доктора фіз.-мат. наук : 

01.03.02 / Петров Петро Петрович. – Київ, 2005. – 276 с. 
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Автореферати 

дисертацій 

Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких 

гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня екон. наук : спец. 

05.02.08 «Технологія машинобудування» / І. Я. Новосад. – Тернопіль, 2007. – 20 с. 

Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі 

підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня екон. наук : спец. 05.13.06 «Автоматиз. системи упр. та прогрес. 

Інформ. технології» / Нгуен Ші Данг. – Київ, 2007. – 20 с. 

Частина книги, 

періодичного, 

продовжуваного 

видання 

Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов – основа интеллектуализации 

компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // 

Системні дослідження та інформаційні технології. – 2007. − № 1. – С. 39−61. 

Ковальчук А. Законодавчо-правове забезпечення руху фінансового капіталу в ринкових 

системах / А. Ковальчук // Право України. – 2008. − № 1. – С. 41−46. 

Електронні ресурси Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним 

станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. 

Перепису населення 2001 р. / Держ. Ком. Статистики України ; за ред. О. Г. Осауленко. 

– К. : CD-вид-во «Інфодиск», 2004. – 1 електрон. Опт. Диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. 

– (Всеукр. Перепис населення, 2001). – Систем. Вимоги : Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; 

CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з титул. екрана. 

Відомості з 

Інтернету  

Грабинський І. М. Міжнародні економічні відносини : Плани практичних занять для 

студентів 1-го курсу. – Львів, 2000. – [Цит. 2001, 5 січня]. – Режим доступу : 

http://www.geocities.com/ihor hrabynskyi/ier/plan seminar.htm 

Li S., Crane N. Electronic Sources: MLA Style of Citation. – 1996. – [Cited 2000, 12 June].− 

Available from : http://www.uvm.edu/~ncrane/estyles/mla.html 

Нормативні акти з 

офіційного сайту 

ВРУ 

Про банки і банківську діяльність : Закон України № 2121-Ш від 07.12.2000 – Режим 

доступу : http://zakon.rada.gov.ua  

 

Нормативні акти: 

Конституція 

Конституція України від 28.06.1996 / Міністерство юстиції України. – Офіц. Вид. – 

Київ : 2006. – 128 с. 

Кодекси Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 // Офіц. Вісн. України. – 2001. − № 29. – Ст. 

1291. 

Закони Про оплату праці : Закон України № 108/95-ВР від 24.03.1995 // Відом. Верховної Ради 

України. – 1995. – № 17. – Ст. 121. 

Про розміри внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального 

страхування : Закон України від 11.01.2001 № 2213-ІІІ // Офіц. Вісн. України. – 2001. – 

№ 8. – Ст. 309. 

Постанови Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки і коефіцієнтів з оплати 

праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери: 

Постанова КМУ № 1298 від 30.08.2002 // Офіц. Вісн. України. – 2002. – № 36. – Ст. 

1699. 

Про заходи щодо виконання Закону України «Про охорону праці» : Постанова КМУ № 

64 від 27.01.1993 // Урядовий кур’єр. – 1993. – № 17–18. – 4 лют. 

Накази Про затвердження Інструкції про ведення трудових книжок працівників : Наказ 

Мінпраці, Мінюсту, Мінсоцзахист № 58 від 29.07.1993 // Людина і праця : Інформ. 

Бюлетень Міністерства праці України, 1993. – № 9–10; 1996. – № 5. 

http://www/
http://www/
http://zakon/
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ДОДАТОК 4 

ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ РОЗРАХУНКОВОГО 

ЗАВДАННЯ 

ВАРІАНТ 1 

Завдання 1 

На І півріччя 2019 р. прогноз продажу компанії: січень – 12 000 шт., 

лютий – 14 000 шт., березень – 15 000 шт., квітень – 13 500 шт., травень – 

10 000 шт., червень – 11 500 шт. Запаси готової продукції на кінець місяця 

плануються в розмірі 20 % обсягу продажу наступного місяця. 

На 1 січня 2019 р. на складі було 1 000 шт. готової продукції. Для 

виробництва 1 шт. продукції необхідно 11 кг сировини, запас якої підтримується 

в обсязі 30 % виробничої потреби у наступному місяці. Ціна за 1 кг сировини 

становить 5 грн. Запасу сировини на 1 січня 2019 р. на складі немає. 

Необхідно:  

 сформувати бюджет виробництва на І квартал 2019 р.; 

 сформувати бюджет використання та придбання сировини на І квартал 

2019 р.  
 

Завдання 2 

Для виготовлення продукту «А» компанія «СПИРТОВИК» застосовує два 

процеси: змішування і дистиляцію. Нижче наведені дані, що належить до 

процесу змішування за звітний період. 

Незавершене виробництво на початок періоду 0 

Напівфабрикати, що надійшли з процесу змішування (36 000л) 180 000 грн 

Витрати праці за період 41 000 грн 

Виробничі накладні витрати 23 000 грн 

 

На кінець звітного періоду в незавершеному виробництві знаходилось 

8000 л продукту «А», які завершені по напівфабрикатах повністю, а по доданим 

витратам на 50 %. 

У процесі дистиляції нормативні втрати становлять 10 % від повністю 

готової продукції. Фактичні втрати продукту «А» за звітний період становили 

3 500 л. Втрати не мають продажної вартості. 
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Дати відповіді на поставлені запитання. 

1. Розрахуйте очікувану кількість готової продукції без урахування 

нормативних і понаднормативних втрат. 

2. Розрахуйте кількість нормативних втрат. 

3. Розрахуйте кількість понаднормативних втрат. 

4. Розрахуйте фактичну кількість готової продукції, що відповідає 

вимогам якості і готова до реалізації. 

5. Розрахуйте кількість еквівалентних одиниць за напівфабрикатами 

(облік втрат ведеться за повними витратами). 

6. Розрахуйте кількість еквівалентних одиниць по доданих витратах 

(облік втрат ведеться за повними витратами). 

7. Розрахуйте витрати на 1 еквівалентну одиницю за напівфабрикатами. 

8. Розрахуйте суму доданих витрат. 

9. Розрахуйте витрати на 1 еквівалентну одиницю по доданих витратах. 

10. Розрахуйте собівартість незавершеного виробництва на кінець 

звітного періоду. 

11. Розрахуйте собівартість готової продукції. 

12. Розрахуйте собівартість понаднормативних втрат. 

 

Завдання 3 

Виробниче підприємство взяло в лізинг магазин для реалізації продукції у 

роздріб. 

Початковий платіж становив 10 000 грн. За умовами лізингової угоди 

річна плата по лізингу становить 10 000 грн. Якщо лізинг анулювати, то 

початковий платіж не повертається. 

Бухгалтером пораховано, що операційні показники по магазину за 

наступні 12 місяців будуть такі: 
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Чиста виручка від продажів 135000 грн 

Собівартість реалізованих товарів 70 000 грн 

Заробітна плата з податками на оплату праці 27 000 грн 

Лізинговий платіж з урахуванням  (з урахуванням початкового внеску) 20 000 грн 

Комунальні платежі 15 000 грн 

Інші витрати  (аудит, юристи та ін.) 3 000 грн 

 

Підприємству запропонували здати магазин у суборенду за 1 200 грн за місяць. 

Дати відповіді на поставлені запитання. 

1. Розрахуйте альтернативні витрати від суборенди. 

2. Розрахуйте релевантні витрати від суборенди. 

3. Розрахуйте прибуток від продажу (використовуючи релевантну інформацію). 

4. Зробіть висновок на підставі інформації, що буде більш вигідно: а) здавати 

магазин у суборенду; б) продавати в ньому товари власного виробництва. 

 

Завдання 4 

Компанія формує бюджет руху грошових коштів на наступний рік. Дебіторська 

заборгованість на початок наступного року очікується в розмірі 240 000 грн, що 

повинна бути погашена в наступному році. Планові продажі становлять 3 000 000 грн, 

і очікується, що вони будуть відбуватися рівномірно протягом усього року. 80 % 

планованих продажів буде здійснено в кредит, а інші будуть чисті продажі. Покупці 

оплачують кредит у місяці, наступному за місяцем продажу. Визначити планові 

грошові надходження від покупців у наступному році. 

 

Завдання 5 

Компанія визначає ціну на одноразову роботу, для якої буде потрібно 1 200 кг 

матеріалу B. На складі є 900 кг матеріалу B, придбаного за ціною 3 грн за кг. 

Компанія не має інших варіантів використання даного матеріалу. Наявний на складі 

матеріал може бути проданий за ціною 3,50 грн за 1 кг. Поточна ціна придбання 

матеріалу B становить 4,50 грн за 1 кг. 

Визначити релевантні витрати на матеріал B, які потрібно врахувати при оцінці 

обсягу витрат. 
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Тести   

1. Процес виявлення, вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки, 

інтерпретації та передачі інформації, що використовується управлінською 

ланкою в процесі управління діяльністю підприємства, – це: 

А. Управлінська бухгалтерська звітність. 

Б. Бухгалтерський облік. 

В. Управлінський облік. 

Г. Податковий облік. 

Д. Статистичний облік. 

2. Управлінський облік надає інформацію для: 

А. Визначення стратегії та планування майбутніх операцій підприємства. 

Б. Контролювання поточної діяльності підприємства. 

В. Оптимізації використання ресурсів. 

Г. Оцінки ефективності діяльності. 

Д. Усі відповіді правильні. 

3. Вимірники, що використовуються в управлінському обліку, бувають: 

А. Грошові.      

Б. Натуральні. 

В. Трудові.      

Г. Якісні. 

Д. Усі відповіді правильні. 

4. Не є завданням управлінського обліку: 

А. Інформаційне забезпечення процесу прийняття управлінських рішень. 

Б. Перевірка показників фінансової звітності. 

В. Збереження майна власника. 

Г. Максимізація вартості підприємства. 

Д. Усунення асиметрії інформації. 
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5. Об’єктами витрат може бути: 

А. Продукція.     

Б. Роботи. 

В. Послуги.      

Г. Підрозділи підприємства. 

Д. Усі відповіді правильні. 

6. З метою оцінки запасів та визначення фінансового результату 

витрати класифікують на: 

А. Спожиті, неспожиті. 

Б. Релевантні, нерелевантні. 

В. Прямі, непрямі. 

Г. Постійні, змінні. 

Д. Правильна відповідь А і В. 

7. Витрати, які не можливо контролювати, є: 

А. Нерелевантними.    

Б. Маржинальними. 

В. Дійсними. 

Г. Диференційними. 

Д. Неконтрольованими. 

8. У спрощеному вигляді функцію витрат можна описати за формулою 

(де У – загальні витрати; а – загальні постійні витрати; b – змінні витрати 

на одиницю діяльності (фактора); х – значення фактора витрат): 

А. У = а + bх. 

Б. У = а – bх. 

В. У = аbх. 

Г. У = а + b + х. 

Д. У = а – b – х. 

9. Методами вивчення поведінки витрат є: 

А. Метод аналізу облікових даних, метод вищої-нижчої точки. 
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Б. Технологічний аналіз, метод візуального пристосування. 

В. Метод найменших квадратів. 

Г. Спрощений статистичний аналіз. 

10. Метод визначення функції витрат, що передбачає розподіл 

показників на 2 групи, виходячи зі зростання значення х, та розрахунок 

постійних витрат на основі середніх значень х і у: 

А. Метод аналізу облікових даних. 

Б. Технологічний аналіз. 

В. Метод найменших квадратів. 

Г. Спрощений статистичний аналіз. 

Д. Метод вищої-нижчої точки. 

11. Звітність з управлінського обліку за частотою подання є: 

А. Місячною. 

Б. Квартальною. 

В. Річною. 

Г. Частота подання звітності залежить від потреб управлінського персоналу. 

12. Змінні витрати на одиницю продукції є: 

А. Постійною величиною. 

Б. Змінною величиною. 

В. В окремих випадках – постійною величиною, в інших – змінною. 

Г. Напівзмінними витратами. 

Д. Напівпостійними витратами. 

13. Витрати, які змінюються ступінчасто (поступово) при зміні обсягу 

діяльності або виробництва, називаються: 

А. Напівзмінними витратами. 

Б. Напівпостійними витратами. 

В. Постійними витратами. 

Г. Змінними витратами. 
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Д. Маржинальними витратами. 

14. Релевантні витрати є: 

А. Сумою дійсних та альтернативних витрат. 

Б. Різницею дійсних та альтернативних витрат. 

В. Сумою маржинальних та альтернативних витрат. 

Г. Різницею маржинальних та альтернативних витрат. 

Д. Сумою основних та альтернативних витрат. 

15. Бюджет виробництва належить до: 

А. Операційних бюджетів. 

Б. Фінансових бюджетів. 

В. Інвестиційних бюджетів. 

Г. Зведених бюджетів. 

 

ВАРІАНТ 2 

Завдання 1 

Бюджет продажу підприємства на І півріччя 2019 становив: 

Місяць Обсяг продажу, одиниць 

1 10 500 

2 17 000 

3 25 000 

4 15 500 

5 12 000 

6 10 500 

 

Запаси готової продукції плануються в розмірі 30 % обсягу продажу 

наступного періоду. 

На 1 січня 2019 р. на складі було 2000 од. готової продукції. Для 

виробництва од. продукції необхідно 9 кг сировини, запас якої підтримується в 

обсязі 20 % виробничої потреби в наступному місяці. Ціна за 1 кг 55 грн. 

Необхідно скласти бюджет використання сировини і бюджет 

виробництва на І квартал 2019 р. 



 22 

 

ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТКУ 4 

Завдання 2 

Компанія за минулий період подала дані про витрати: 

Нормативні машино-години, год. 10 000 

Нормативні людино-години прямої праці, год. 20 000 

Нормативна ставка оплати прямої праці, грн / год. 14 

Нормативні накладні витрати, грн 370 000 

Фактичні машино-години, год. 11 000 

Фактичні людино-години прямої праці, год. 18 000 

Фактична ставка оплати прямої праці, грн / год. 15 

Фактичні накладні витрати, грн 340 000  

 

Необхідно: 

1. Розрахувати нормативні ставки розподілу накладних витрат на основі: 

– нормативних людино-годин; 

– нормативних машино-годин; 

– нормативного фонду оплати праці виробничих робітників. 

2. За кожним варіантом розрахувати суми відхилень фактичних 

накладних витрат від їх нормативних величин. 

3. Пояснити, як може бути списане відхилення фактичних витрат від 

нормативних. 

 

Завдання 3 

Фірма «Сонечко» займається розробкою й пошиттям жіночих купальних 

ансамблів, що полягають із трьох предметів. Найвищий попит і обсяг продажів 

цієї продукції припадає на літні місяці. Складанням бюджету займається 

бухгалтер-менеджер, який розробляє кошторис на майбутній рік з розбивкою 

по кварталах, при цьому враховує специфіку й сезонний характер продукції. 

Основні показники кошторису наведені нижче: 

Виручка від реалізації в кредит збирається на такій основі: 75 % протягом 

кварталу, в якому продукція була продана, а інші 25 % у наступному кварталі. 

На 01.01.15 р. сальдо дебіторської заборгованості очікується в сумі 70 000 грн. 

Сумнівні борги дуже незначні й можуть бути зігноровані.  
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Бюджет продажів (од.) 

 Квартал  20 х 5 р.  20 х 6 р. 

 1  4 000  5 000 

 2  6 000  10 000 

 3  8 000  

4  5 000  

Ціна реалізації одного купального ансамблю – 200 грн. 

Витрати робочого часу на одиницю продукції – 3 год. 

Оплата однієї години робочого часу – 10 грн. 

Накладні витрати, розподілені на 1 годину прямої праці – 9 грн. 

Фірмі необхідно підтримувати запас готової продукції на кінець кожного 

кварталу в розмірі 20 % продажів, запланованих по бюджету на наступний 

квартал. На початок планованого року залишки на складі будуть у розмірі 800 од. 

Для пошиття одного ансамблю необхідно 3 м тканини. Фірма повинна 

підтримувати запаси матеріалів на кінець кожного кварталу в обсязі 10 % 

виробничих потреб у наступному кварталі. Ця вимога була виконана також і на 

31.12.01 р., при цьому фірма мала запас тканини 1 320 м для використання у 

виробництві в новому році. Вартість тканини дорівнює 20 грн за 1 м. Оплата 

закупівель проводиться на таких умовах: 60 % оплачується протягом кварталу, 

в якому проводилися закупівлі, а інші 40 % оплачуються в наступному 

кварталі. На 01.01.01 р. кредиторська заборгованість передбачається 80 500 грн.  

Потрібно підготувати: 

 1. Бюджет продажів у вартіснім вираженні.  

2. Кошторис очікуваних грошових надходжень. 

3. Бюджет виробництва та бюджет витрат на закупівлю матеріалів. 

5. Бюджет очікуваних виплат за закупом матеріалів. 

6. Калькуляцію виробничої собівартості одиниці продукції на рік. 
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Завдання 4 

Будівельно-монтажне  управління за  контрактом  виконує  обсяг  БМР 

(будівельно-монтажних робіт)  по  кошторисній  вартості  на  будівництво  

панельного  житлового  будинку:  800 млн грн. 

Прибуток  підприємства 8 % кошторисної  вартості  будівництва;  

планове  завдання  зі  зниження  собівартості  БМР = 5 % до  обсягу  робіт  

кошторисної  вартості. Загальновиробничі  витрати  = 14,5 %. 

Визначити: 1) величину  прибутків  підприємства; 2) економію  засобів  

від  зниження  собівартості  БМР; 3) планову  собівартість БМР. 

 

Завдання 5 

Компанія оцінює релевантні витрати на виконання разового контракту. 

Такі дані ставляться до потреб у матеріалах і праці за цим контрактом: 

Матеріали: 

Для виконання контракту буде потрібно 2 500 кг матеріалу Х, який 

регулярно використовується компанією в іншому виробництві. У цей час 

запаси матеріалу Х у компанії становлять 4 000 кг. Половина цих запасів 

куплено 2 місяця назад за ціною 24 грн за кг, а інша половина – минулого 

місяця за ціною 25 грн  за кг. Постачальник недавно сповістив компанію про те, 

що ціна матеріалу Х підвищилася на 8 % у порівнянні з минулим місяцем. 

Праця: 

Для виконання контракту потрібно 600 годин кваліфікованої праці, яка 

оплачується за ставкою 10 грн за годину. Увесь наявний у компанії кваліфікована 

праця задіяна у виробництві продукту Альфа й додаткової робочої сили не є. Такі 

дані відносяться до продукту Альфа: продажна ціна – 100 грн, основні матеріали – 

40 грн, кваліфікована праця – 25 грн, витрати по збуту – 5 грн. 

Необхідно розрахувати (пояснити свій вибір) релевантні витрати за 

контрактом відносно матеріалу Х і кваліфікованої праці  
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Тести   

1. Цілями бюджетування є: 

А. Забезпечення керівництва своєчасною та повною інформацією про 

фінансовий стан підприємства. 

Б. Гарантування виконання фінансових зобов’язань перед внутрішніми та 

зовнішніми суб’єктами. 

В. Ув’язка параметрів розвитку підприємства з власними та залученими 

ресурсами. 

Г. Мотивація працівників. 

2. За ступенем ієрархії бюджети бувають: 

А. Статистичний, гнучкий. 

Б. Генеральний бюджет, фінансові та операційні бюджети. 

В. Бюджет з нуля, бюджет через прирощення. 

Г. Бюджет згори-вниз, знизу-вгору. 

3. Першим кроком у методиці складання бюджетів є: 

А. Складання бюджету продаж. 

Б. Розробка бюджету виробництва продукції. 

В. Розробка бюджету накладних витрат. 

Г. Розробка бюджету прямих матеріальних витрат. 

Д. Розробка бюджету грошових коштів. 

4. Ведення управлінського обліку регулюється: 

А. Керівництвом підприємства. 

Б. Аудиторською палатою України. 

В. Міністерством фінансів України. 

Г. Державною податковою службою України. 

Д. Кабінетом Міністрів України. 

5. Інформація, яку надає управлінський облік, є: 

А. Загальнодоступною інформацією. 
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Б. Доступною лише податковим органам. 

В. Конфіденційною інформацією. 

Г. Доступною лише кредиторам, інвесторам і керівникам підприємства. 

Д. Правильна відповідь відсутня. 

6. Витрати, що не включаються до собівартості конкретного виду 

продукції і розглядаються як витрати того періоду, в якому вони були 

здійснені, – це: 

А. Маржинальні витрати. 

Б. Витрати на продукцію. 

В. Непрямі витрати. 

Г. Нерелевантні витрати. 

Д. Витрати періоду. 

7. Диференційні витрати – це: 

А. Витрати, величина яких може бути змінена внаслідок прийняття рішення. 

Б. Сукупність прямих витрат на виробництво продукції. 

В. Витрати, загальний розмір яких прямо пропорційно залежить від 

обсягу виробництва. 

Г. Різниця між витратами, які виникають при прийнятті альтернативних 

рішень. 

Д. Витрати, які вимагають сплати грошей чи витрачання інших активів. 

8. Характер регулювання витрат на зміни діяльності підприємства, – це: 

А. Поведінка витрат. 

Б. Оцінка витрат. 

В. Функція витрат. 

Г. Фактор витрат. 

9. Які з перерахованих методів не належать до методу вивчення 

поведінки витрат: 

А. Технологічний аналіз. 
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Б. Метод вищої-нижчої точки. 

В. Метод середньозваженої собівартості. 

Г. Метод аналізу облікових даних. 

Д. Метод найменших квадратів. 

10. Користувачами інформації управлінського обліку є: 

А. Зовнішні контрагенти підприємства. 

Б. Працівники підприємства. 

В. Обмежене коло працівників управлінського персоналу підприємства. 

Г. Правильні відповіді А, Б та В. 

11. Витрати на здійснення діяльності, що понесені на виробничі та 

обслуговуючі підрозділи, – це: 

А. Спільні витрати 

Б. Загальні витрати. 

В. Накладні витрати. 

Г. Маржинальні витрати. 

Д. Релевантні витрати. 

12. Ціна продажу одиниці продукції – 30 грн, обсяг продажу – 250 000 шт., 

а загальний маржинальний дохід – 375 000 грн. Знайти змінні витрати на 

одиницю продукції: 

А. 28,50. 

Б. 30,00. 

В. 24,80. 

Г. 15,40. 

Д. 18,00. 

13. Ціна продажу одиниці продукції становить 25 грн, обсяг продажу – 

3 000 од, змінні витрати на одиницю – 17 грн, а оперативний прибуток 

4 000 грн. Чому дорівнюють постійні витрати підприємства? 

А. 24 000. 
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Б. 20 000. 

В. 51 000. 

Г. 75 000. 

Д. 71 000. 

14. Положеннями Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» управлінський облік розглядається як: 

А. Синонім внутрішньогосподарського обліку. 

Б. Синонім фінансового обліку. 

В. Синонім виробничого обліку. 

Г. Синонім господарського обліку. 

15. Управлінський облік щодо того, хто його організовує та щодо 

обов’язковості: 

А. Організовується керівництвом підприємства та не є обов’язковим. 

Б. Організовується державними органами (міністерствами і відомствами) 

та є обов’язковим. 

В. Організовується керівництвом підприємства  та є необов’язковим з 

окремих питань. 

Г. Організовується керівництвом підприємства  та є обов’язковим за 

вимогами Податкового кодексу України. 

 

ВАРІАНТ 3 

Завдання 1 

Постійні витрати на виробництво певного виду товару становлять 

25 000 грн на місяць. Змінні витрати на одиницю товару – 2 100 грн /од., але 

будуть зростати на 100 грн при прирості виробництва на 5 одиниць. При ціні 

реалізації 5 000 грн за одиницю підприємство планує продавати 5 одиниць 

продукції в місяць. При зниженні ціни на 100 грн за одиницю обсяг реалізації 

зросте ще на 5 одиниць і т.д. 
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Необхідно: На основі вихідних даних визначити оптимальний обсяг 

реалізації продукції та оптимальну ціну продажу, які забезпечать одержання 

максимального прибутку, використовуючи економічну модель ціноутворення. 

 

Завдання 2 

Компанія FCS виготовляє два складних продукти Alpha та Beta, працює 5 

днів на тиждень (як для виробництва, так і для продажу). Для виробництва 

продуктів використовують однаковий матеріал та кваліфікацію робітників, 

проте продукт Beta вимагає для виробництва більше матеріалів та витрат 

оплати праці, ніж продукт Alpha. Компанія розподілила бюджетний рік на 

періоди тривалістю по шість тижнів. До ваших обов’язків входить підготовка 

бюджетів для продуктів Alpha та Beta. Ціна реалізації продуктів становить: 

Alpha – 650 грн/од. та Beta – 965 грн/од. Ви володієте такою інформацією для 

підготовки бюджетних показників на Період 8: 

Прогноз обсягів продаж, од. Днів у періоді Alpha Beta 

Період 8 30 10460 10025 

Період 9 30 12575 14635 

 

Залишок запасів 

● на початок Періоду 8 залишки продукту Alpha становили 3692 одиниці, а 

продукту Beta – 5 610 од.; 

● рівень залишків продуктів Alpha та Beta на кінець періоду залежить від 

прогнозу обсягів продажів у Періоді 9; 

● залишок запасів продукту Alpha  на кінець Періоду 8 повинен бути на 

рівні 7 днів продаж даного продукту у Періоді 9; 

● залишок запасів продукту Beta  на кінець Періоду 8 повинен бути на рівні 

10 днів продаж цього продукту у Періоді 9; 

● для оцінки залишків запасів компанія використовує метод FIFO. 
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Матеріали 

● для виробництва одиниці Alpha потрібно 30 кг матеріалу, а для 

виробництва Beta – 60 кг; 

● залишок запасів матеріалів на початок Періоду 8 становив 74 600 кг; 

● залишок запасів матеріалів на кінець Періоду 8 повинен становити 32 800 кг; 

● ціна матеріалу – 0,65 грн за кг. 

Витрати праці 

● для виробництва одиниці Alpha потрібно 3 люд.-год, а для виробництва 

Beta – 5 люд.-год; 

● у компанії FCS працює 400 осіб, графік роботи яких становить 35 год на 

п’ятиденний робочий тиждень; 

● ставка оплати праці одного робітника становить 50 грн / люд.-год, а за 

понаднормову роботу доплачується надбавка у розмірі 20 грн /люд.-год; 

● понаднормові належать до складу виробничих накладних витрат та не 

включаються до собівартості продукції. 

Виробничі накладні витрати 

● планова сума накладних витрат розподіляється на продукти на базі 

людино-годин; 

● для Alpha планова ставка розподілу накладних витрат становить 82 грн/ 

люд.-год, для Beta – 78 грн/люд.-год. 

Необхідно підготувати таку інформацію для періоду 8: 

❏ загальну планову суму виробничих витрат на обидва продукти; 

❏ собівартість одиниці кожного з продуктів; 

❏ знайти точку беззбитковості для кожного з видів продуктів у 

натуральному та вартісному вираженні. 

 

Завдання 3 

Компанія випускає один продукт Х. 
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Нижче наведені дані про фактичний вихід продукції, витрати і відхилення 

за звітний місяць. Показники по незавершеному виробництву на початок і 

кінець періоду одні й ті ж. 

Фактичне виробництво продукту Х, од. 20 000 од 

Фактичні витрати:  

– закупка і використання основних виробничих матеріалів (160 000 кг) 280 000 грн 

– заробітна плата основних робітників за 35 000 год 170 000 грн 

– змінні виробничі накладні витрати 40 000 грн 

Відхилення за:  

– ціною основних виробничих матеріалів 16 000 грн. (позитивне) 

– використанням основних виробничих матеріалів 10 000 грн. (негативне) 

– ставкою заробітної плати основних робітників 7 000 грн. (негативне) 

– продуктивністю праці основних робітників (відпрацьованому часу) 18 000 год. (позитивне) 

– змінними виробничими накладними витратами 7 000 грн. (негативне) 

 

Змінні виробничі накладні витрати змінюються залежно від кількості 

годин праці основних робітників. 

Компанія використовує систему калькулювання собівартості за змінними 

нормативними витратами. 

Дати відповіді на поставлені запитання. 

1. Розрахуйте вартість фактичних закуплених матеріалів за нормативною 

ціною. 

2. Розрахуйте нормативну ціну матеріалів. 

3. Розрахуйте відхилення за використанням матеріалів, в кілограмах. 

4. Розрахуйте нормативну кількість матеріалів для фактичного 

виробництва, в кілограмах. 

5. Розрахуйте нормативну кількість матеріалів на одиницю в кілограмах. 

6. Розрахуйте нормативну ставку за годину праці основних виробничих 

робітників. 

7. Розрахуйте нормативний час у годинах на одиницю продукції. 

8. Розрахуйте нормативну ставку розподілу змінних накладних витрат.  

9. Розрахуйте нормативну вартість основних виробничих матеріалів на 

одиницю продукції. 
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10. Розрахуйте нормативну вартість праці основних робітників на 

одиницю продукції. 

11. Розрахуйте нормативну вартість змінних накладних витрат на 

одиницю продукції. 

12. Розрахуйте собівартість одиниці продукції за нормативними 

витратами. 

 

Завдання 4 

Бюджетний департамент Компанії «Вісту» формує бюджет на 201Х рік на 

основі наявної планової інформації, яка подана нижче: 

Виріб А 

  Кількість Вартість за од., грн Усього, грн 

Матеріал Х, кг 10 1,80 18,00 

Матеріал Y, кг 5 4,00 20,00 

Основна праця, годин 10 3,00 30,00 

Усього прямі витрати 
  

68,00 

 

Виріб Б    

  Кількість  Вартість за од., грн Усього, грн 

Матеріал Х, кг 8 1,80 14,40 

Матеріал Y, кг 9 4,00 36,00 

Основна праця, годин 15 3,00 45,00 

Усього прямі витрати 
  

95,40 

 

Готова продукція    

  Виріб А Виріб Б 
 

Кошторисні продажі, од. 8 500 1 600 
 

Ціна реалізації од. продукції, грн 100 140 
 

Плановані запаси на кінець облікового періоду, од. 1 870 90 
 

Запаси на початок облікового періоду, од. 170 85 
 

    
 

Основні матеріали    

 
Х Y 

Запаси на початок облікового періоду, од. 8 500 8 000 

Плановані запаси на кінець облікового періоду, од. 10 200 1 700 
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Виробничі накладні витрати (ВНВ) 

 Цех 1 Цех 2  Разом 

Змінні накладні витрати 81 600 16 854 98 454 

Постійні накладні витрати 71 400 31 298 102 698 

Усього 153 000 48 152 201 152 

Ставка розподілу ВНР, грн/год праці ЗВВ 1,5 2,0  
 

   
Потрібно: Підготувати прогнозну фінансову звітність, використовуючи 

наведені нижче форми. 

1. Прогнозний Звіт про прибутки й збитки 

Дохід від реалізації   

виріб А   

виріб Б   

Собівартість реалізованої продукції   

Готова продукція на початок   

Собівартість виробленої продукції   

Готова продукція на кінець   

виріб А   

виріб Б   

Валовий прибуток   

Операційні витрати   

Прибуток до оподатковування   

 Податок на прибуток (18 %)   

 Чистий прибуток   

  
2. Прогнозний баланс    

  на поч.   на кін. 

Поточні активи:   Поточні зобов’язання:   

 Кошти 8 500    Рахунку до оплати 62 200    

Рахунку до одержання 72 250    Заборгованість за з/п 28 000    

Сировина 47 300        

мат. Х 15 300        

мат. Y 32 000        

Готова продукція 24 769        

 Разом поточні активи 152 819     Разом поточні зобов’язання  90 200    

Довгострокові активи:   Власний капітал:   

Земля 70 500     Статутний капітал 300 000    

Будинок і обладнання 323 000    Нерозпод. прибуток 92 369    

Амортизація 63 750        

Чиста вартість  259 250        

 Разом поточні активи 329 750     Разом власний капітал 392 369    

 РАЗОМ АКТИВИ 482 569     РАЗОМ ПАСИВИ 482 569    
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3. Прогнозний Звіт про рух грошей (непрямий метод)  

Операційна діяльність   

 Чистий прибуток   

Коригування Чистого прибутку:   

Амортизація   

Рахунку до одержання   

Сировина   

Готова продукція   

Рахунку до оплати   

Заборгованість за з/платою   

 Разом операційна діяльність   

Фінансова діяльність   

Зміна в статутному капіталі   

 Разом фінансова діяльність   

Інвестиційна діяльність   

Придбання / продаж осн. засобів   

 Разом інвестиційна діяльність   

 Кошти на початок періоду   

Зміна в ден. засобах   

 Кошти на кінець періоду   

 

Завдання 5 

Компанія продає один продукт, стандартні витрати на який становлять: 

Показники Розрахунок  Сума за 1, грн 

Основні матеріали 11 л х 2 грн 22 

Основна заробітна плата 5 годин х 6 грн 30 

Змінні накладні витрати − 10 

Постійні накладні витрати − 20 

Стандартні виробничі витрати на 1 − 82 

Стандартний валовий прибуток − 38 

Стандартна ціна − 120 

 

Змінні накладні витрати нараховуються пропорційно кількості 

відпрацьованих годин прямої праці. Ставка нарахування постійних накладних 

витрат базується на очікуваному річному випуску 24 000 одиниць і нарахування 

здійснюється рівномірно протягом року. Бюджетний обсяг продажу в травні 

становить 2 000 одиниць. Протягом травня були зафіксовані такі фактичні 

результати діяльності: кількість виготовлених і реалізованих виробів – 1 750 од.; 

дохід від реалізації – 218 750 грн; основні матеріали (19 540 л закуплено і 

використано) – 41 034 грн; основна заробітна плата (8 722 год) – 47 971 грн; 

змінні накладні витрати – 26 166 грн; постійні накладні витрати – 37 410 грн; 

валовий прибуток – 66169 грн. Розрахувати операційні відхилення. 
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Тести   

1. При збільшенні обсягу діяльності постійні витрати з розрахунку на 

одиницю продукції: 

А. Збільшуються. 

Б. Зменшуються. 

В. Залишаються незмінними. 

Г. Змінюються залежно від виду діяльності. 

2. При збільшенні обсягу діяльності загальна сума змінних витрат: 

А. Зменшується. 

Б. Збільшується. 

В. Не змінюється. 

Г. Змінюється залежно від виду діяльності. 

3. Центром відповідальності називають: 

А. Підрозділ, керівник якого несе особисту відповідальність за результати 

його діяльності. 

Б. Усі виробничі підрозділи підприємства. 

В. Підрозділи управління, постачання та збуту. 

4. Підрозділ, керівник якого несе особисту відповідальність за доходи і 

витрати підрозділу, називають центром: 

А. Доходів.   

Б. Витрат. 

В. Прибутку. 

Г. Інвестицій. 

5. Компанія розпочала свою діяльність у 20х7 році. За вказаний період 

придбано товарів на суму 350 000 грн. Продаж товарів клієнтам відбувався у 

кредит з 40 % надбавкою. У 20х7 році від клієнтів за реалізовані їм товари 

надійшло 200 000 грн. На кінець року 20 % товарів залишилося на складі 

компанії нереалізованими. Чому дорівнює залишок дебіторської заборгованості 

клієнтів, якщо у компанії немає сумнівних боргів? 
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А. 80 000 грн. 

Б. 192 000 грн. 

В. 280 000 грн. 

Г. 392 000 грн. 

6. Компанія виготовляє один вид продукції. Є така кошторисна 

інформація про прямі витрати праці компанії за квітень: 

Ставка оплати праці 10 грн за год 

Години праці основних виробничих робітників 15 000 год 

Норма часу на виробництво одиниці продукції 3 год 

 

Чому дорівнюють відхилення з витрат праці: 

За рахунок ставки     За рахунок продуктивності 

А. 26 000 грн несприятливе  25 000 грн сприятливе 

Б. 26 000 грн несприятливе  10 000 грн сприятливе 

В. 36 000 грн несприятливе  25 000 грн несприятливе 

Г. 36 000 грн несприятливе  25 000 грн сприятливе 

7. Нормативні прямі матеріальні витрати на одиницю продукції 

становлять 12,5 кг по 4 грн за 1 кг. У звітному періоді було фактично закуплено і 

використано 45 600 кг матеріалів на загальну суму 173 280 грн. При цьому було 

виявлено несприятливе відхилення з використання матеріалів у сумі 15 200 грн. 

Чому дорівнюють відхилення за матеріалами за рахунок ціни: 

А. 8 800 грн. несприятливе. 

Б. 8 800 грн. сприятливе. 

В. 9 120 грн. несприятливе. 

Г. 9 120 грн. сприятливе. 

8. Нормативні прямі матеріальні витрати на одиницю продукції 

становлять 12,5 кг по 4 грн за 1 кг. У звітному періоді було фактично закуплено і 

використано 45 600 кг матеріалів на загальну суму 173 280 грн. При цьому було 

виявлено несприятливе відхилення з використання матеріалів у сумі 15 200 грн. 
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Скільки склали фактичні обсяги виробництва: 

А. 3 344 од. 

Б. 3 520 од. 

В. 3 952 од. 

Г. 4 160 од. 

9. Найпоширенішими методами складання бюджетів є:  

А. Бюджетування через прирощення. 

Б. Підхід «зверху – вниз» і підхід «знизу – вверх». 

В. Керівництво з бюджетування. 

Г. Комбінований підхід «знизу – вверх, зверху – вниз». 

10. Підрозділ, керівник якого несе особисту відповідальність за доходи, 

витрати і використання прибутку, називають центром: 

А. Доходів. 

Б. Витрат. 

В. Прибутку. 

Г. Інвестицій. 

11. Релевантні витрати – це: 

А. Витрати, що можуть бути змінені внаслідок прийняття певного рішення. 

Б. Витрати, що не залежать від прийняття рішення. 

В. Витрати, які менеджер може безпосередньо контролювати або значно 

впливати на них. 

Г. Витрати, які менеджер не може контролювати або не може на них 

впливати. 

12. Основні витрати – це: 

А. Сукупність прямих витрат на виробництво продукції. 

Б. Вартість витрачених матеріалів, які стають частиною готової продукції 

і які можна віднести до певного виробу економічно доцільним шляхом. 
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В. Витрати, пов’язані з процесом виробництва, які не можна віднести до 

певних виробів економічно доцільним шляхом. 

Г. Витрати, пов’язані з процесом виробництва, які можна віднести до 

певних виробів економічно доцільним шляхом. 

13. Витрати, які менеджер може безпосередньо контролювати або 

чинити на них значний вплив, – це: 

А. Контрольовані витрати. 

Б. Обов’язкові витрати. 

В. Дійсні витрати. 

Г. Можливі витрати. 

14. Підприємство розглядає альтернативу: реалізувати урожай 

помідорів чи направити частину врожаю на переробку з метою виготовлення 

томатного соку – це: 

А. Рішення «продавати чи обробляти далі». 

Б. Рішення «виробляти чи купувати». 

В. Рішення про спеціальне замовлення. 

Г. Рішення про розширення або скорочення  сегмента діяльності. 

15. Рішення «виробляти чи купувати?» – це: 

А. Рішення, пов’язане з розглядом альтернативи: виробляти самостійно 

окремі компоненти продукції (деталі, складники тощо) чи купувати їх у 

зовнішніх постачальників. 

Б. Рішення спрямоване на складання виробничої програми, що 

забезпечить максимізацію прибутку за умов наявних обмежень. 

В. Рішення щодо того, які напрями діяльності розширювати, а які 

скорочувати залежно від їх прибутковості. 

Г. Рішення про розширення або скорочення послуг, виробів, підрозділів 

та інших сегментів на підставі аналізу їх прибутковості. 
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