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ВСТУП 

Навчальна дисципліна «Управлінський облік» є однією із складових комплексної 

підготовки фахівців галузі «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Анотація навчальної дисципліни Навчальна дисципліна «Управлінський облік» 

(Managerial Accounting) має важливе значення в процесі підготовки фахівців з обліку та 

аудиту. Розвиток управлінського обліку в Україні зумовлений конкретною потребою у 

забезпеченні менеджерів конфіденційною інформацією внутрішнього користування, 

необхідною для управління. Ведення управлінського обліку дозволяє розв’язати завдання 

забезпечення інформаційних потреб як внутрішніх, так і зовнішніх користувачів в межах 

однієї облікової системи. 

Управлінський облік здійснюється на основі інформації про діяльність суб’єкта 

господарювання, забезпечуючи єдність управлінських рішень і їх реалізації шляхом 

створення прямих і зворотніх зв’язків, що одночасно сигналізують про хід і стан виконання 

прийнятих рішень. За цих умов побудова управлінського обліку є глибоко творчою роботою 

на кожному підприємстві, і ґрунтується на особливостях технології та організації 

виробництва, потребах інформаційного та аналітичного забезпечення всіх рівнів управління.  

Міждисциплінарні зв’язки Навчальна дисципліна «Управлінський облік» логічно 

продовжує навчальні дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Фінансовий 

облік І» та «Фінансовий облік ІІ», «Облік та оподаткування діяльності малих підприємств», 

«Звітність підприємств» і створює передумови для опанування студентами навчальних 

дисциплін «Облік і звітність в оподаткуванні», «Аудит», «Аналіз господарської діяльності». 

Мета навчальної дисципліни – формування у студентів сучасної системи знань з 

організації і методики управлінського обліку, його удосконалення з урахуванням вимог 

сьогодення. 

Завдання (навчальні цілі) навчальної дисципліни – в рамках навчального процесу 

сформувати у студентів стійкі теоретичні знання та створити умови для набуття вмінь і 

практичних навичок організації управлінського обліку на підприємстві, визначення його 

місця та ролі в управлінні діяльністю підприємства; застосуванні відповідних методів та 

прийомів у процесі обліку і управлінні витратами, собівартістю, доходами підприємства з 

метою досягнення бажаних показників діяльності. 

Предмет навчальної дисципліни – це організація і методика управлінського обліку 

на підприємстві. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати 

навчання: 

1. Знання та критичне осмислення сучасних досягнень, основних теорій, принципів, 

методів і понять у навчанні та професійній діяльності щодо організації та методики ведення 

управлінського обліку на підприємстві; 

2. Уміння вирішувати складні непередбачувані завдання, пов’язані з діяльністю 

підприємства шляхом  збирання та інтерпретації інформації, вибором методів та 

інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів для формування 

управлінських рішень, пов’язаних з оптимізацією витрат, собівартості, доходів, управління 

ними. 

3. Комунікація як здатність працювати самостійно та в команді з урахуванням вимог 

професійної етики, застосовувати професійні навички у сфері обліку для достовірного і 

неупередженого формування обліково-звітної інформації для задоволення інтересів різних 

груп її користувачів; 

4. Автономність та відповідальність через розуміння особистої відповідальності за 

прийняті професійні та управлінські рішення, що впливають на результати господарської 

діяльності підприємства та високу відповідальність за власний  професійний розвиток та 

здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності. 
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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 

ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ  АГРОБІЗНЕСУ 

 

ТЕМА 1. МЕТА, ЗМІСТ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 

Зміст та основи побудови управлінського обліку. Необхідність та значення 

управлінського обліку в управлінні підприємством. Споживачі інформації управлінського 

обліку. Об’єкти управлінського обліку.  

Етапи розвитку управлінського обліку. Сучасні концепції управлінського обліку. 

Розвиток стратегічного управлінського обліку.  

Характеристика управлінського обліку та його взаємозв’язок з фінансовим обліком. 

Схеми організації управлінського (внутрішньогосподарського) обліку. Залежність 

управлінського обліку від принципів побудови плану рахунків.  

Функції та норми етичної поведінки бухгалтерів-аналітиків.  

 

ТЕМА 2. СКЛАД, КЛАСИФІКАЦІЯ І ПОВЕДІНКА  ВИТРАТ 

Економічний зміст витрат на виробництво. Законодавчі та нормативні документи, що 

визначають склад та взаємозв’язок витрат і доходів. Умови визнання витрат. 

Класифікація витрат за економічними елементами. Класифікація витрат за статтями 

калькуляції собівартості . Класифікація витрат за напрямками.  

Витрати, що включаються до виробничої собівартості, і витрати періоду.   

Прямі та непрямі (опосередковані) витрати. Основні та накладні витрати. Вичерпані 

та невичерпані витрати. Релевантні та нерелевантні витрати. Постійні та змінні витрати. 

Маржинальні та середні витрати. Дійсні та можливі витрати. Контрольовані та 

неконтрольовані витрати. Поведінка постійних і змінних витрат при зміні обсягу діяльності 

підприємства.  

Оцінка витрат і побудова їх функції. Методи визначення функції витрат, їх сутність і 

порівняльна характеристика. 

 

ТЕМА 3. ОБ’ЄКТИ І МЕТОДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА  

АГРОПРОМИСЛОВИХ  ПІДПРИЄМСТВ  

Сутність і зміст обліку витрат виробництва. Системи обліку витрат.  

Об’єкти обліку витрат і об’єкти калькулювання. Загальна характеристика методів 

обліку витрат.  

Побудова обліку витрат виробництва на підприємствах агробізнесу. Облік витрат за 

статтями калькулювання собівартості продукції та економічними елементами. 

Записи господарських операцій на рахунках управлінського та бухгалтерського 

обліку. Загальна схема побудови обліку витрат та доходів виробничої діяльності. Схема 

розгорнутого обліку витрат виробництва (інтегрована система обліку).  

Облік та розподіл непрямих витрат. Особливості розподілу загальновиробничих 

витрат в сільському господарстві. 

Зарубіжні системи обліку витрат. 

 

ТЕМА 4. КАЛЬКУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ 

(РОБІТ, ПОСЛУГ) В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ 

Поняття собівартості продукції. Склад собівартості продукції та її види. Методи 

калькулювання собівартості продукції.  

Види калькуляції. Калькуляційні одиниці (натуральні, умовні, умовно-натуральні). 

Основна, супутня та побічна продукція сільськогосподарських підприємств. Періодичність 

та послідовність визначення собівартості продукції, робіт, послуг в сільському господарстві. 

Калькуляційні листи, їх призначення, форма і зміст. Характеристика та сфера застосування 
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методів калькулювання в агропромисловому виробництві. 

Облік витрат, методика і техніка калькуляційних розрахунків в допоміжних 

виробництвах і МТП. Облік та розподіл витрат майбутніх періодів. Облік та розподіл 

загальновиробничих витрат. Облік витрат, методика і техніка калькуляційних розрахунків в 

рослинництві, тваринництві, промислових та обслуговуючих виробництвах аграрних 

підприємств.  

Особливості обліку витрат у рослинництві і тваринництві та визначення справедливої 

вартості сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів. 

Методика визначення фінансових результатів від первісного визнання 

сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів за справедливою 

вартістю. 

 

ТЕМА 5. ОБЛІК ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ  

ЗА ПОВНИМИ ВИТРАТАМИ  

Склад витрат, які враховуються для визначення повної собівартості продукції, робіт, 

послуг. Методика розподілу невиробничих (накладних) витрат для формування повної 

собівартості продукції.  

Методика визначення повної собівартості сільськогосподарської продукції. Методика 

визначення повної собівартості продукції, робіт, послуг інших виробництв. 

Історія розвитку методів обліку витрат і калькулювання повної собівартості продукції 

в країнах з ринковою економікою. Механізм використання методів обліку і калькулювання 

собівартості продукції за повними витратами в зарубіжних країнах. Функціонально 

орієнтоване калькулювання. Калькулювання на основі діяльності.  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК В ПРИЙНЯТТІ 

ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ  РІШЕНЬ 

 

 ТЕМА 6. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ 

СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЗА НОРМАТИВНИМИ ВИТРАТАМИ 

Сутність і сфера застосування методу обліку і калькулювання собівартості продукції 

за нормативними витратами.  

Методи визначення нормативних витрат та їх види. Облік і аналіз відхилень від норм і 

зміни норм. Облік і аналіз відхилень змінних загальновиробничих витрат. Облік і аналіз 

відхилень постійних загальновиробничих витрат.  

Система обліку витрат і калькулювання собівартості продукції «стандарт-кост». 

Порівняльна оцінка елементів методу стандарт-кост і нормативного методу.  

 

ТЕМА 7. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ 

СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЗА ЗМІННИМИ ВИТРАТАМИ 

Необхідність та можливість переходу від обліку і калькулювання повної собівартості 

продукції до обліку і калькулювання неповної собівартості.  

Сутність і сфера застосування методу обліку і калькулювання собівартості продукції 

за змінними витратами.  

Характеристика і сфера застосування простого директ-косту. Особливості 

розвиненого директ-косту, його переваги і можливості.   
 

ТЕМА 8. АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ВИТРАТ, ОБСЯГУ ДІЯЛЬНОСТІ 

ТА ПРИБУТКУ 

Сутність і мета аналізу взаємозв’язку “витрати - обсяг діяльності - прибуток”. 

Прийняття рішень і планування діяльності на основі аналізу взаємозв’язку “витрати - обсяг 

діяльності - прибуток”. Припущення, покладені в основу аналізу “витрати - обсяг діяльності -

прибуток”.  
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Методи аналізу “витрати - обсяг діяльності - прибуток”. Сутність аналізу чутливості 

прибутку. Визначення точки беззбитковості; розрахунок обсягу діяльності, необхідного для 

бажаного прибутку; визначення (планування) прибутку за певного обсягу діяльності. 

Графічні методи аналізу “витрати-обсяг-прибуток”. Аналіз взаємозв’язку “витрати-

обсяг-прибуток” за умов асортименту.  
Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та фінансового результату при 

калькулюванні на основі діяльності. 

 

ТЕМА 9. АНАЛІЗ РЕЛЕВАНТНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ 

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

 Релевантний підхід до управління. Поняття про релевантність облікової інформації, її 

характеристика та її вплив на прийняття управлінських рішень. Пошук альтернативних 

варіантів дій і вибір найбільш оптимальних.  

Використання аналізу “витрати-обсяг-прибуток” у процесі прийняття рішень.  

Аналіз типових варіантів альтернативних рішень: виробляти чи купувати, прийняття 

або відмова від спеціального замовлення, припинення діяльності неприбуткового сегмента 

тощо.  
Модель прийняття рішень за умови невизначеності. 

 

ТЕМА 10. ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

Поняття і класифікація центрів відповідальності.  

Принципи обліку, звітності та оцінки діяльності центрів відповідальності. Облік і 

оцінка діяльності центрів витрат. Облік і оцінка діяльності центрів доходів. Облік і оцінка 

діяльності центрів прибутку. Облік і оцінка діяльності центру інвестицій.  

Поняття про трансфертні ціни та їх застосування. Функції та методи визначення 

трансфертних цін. 

Вдосконалення обліку і контролю за центрами відповідальності. 

 

ТЕМА 11. БЮДЖЕТУВАННЯ І КОНТРОЛЬ 

 Бюджет як інструмент системи управлінського контролю, його сутність та функції. Види 

і формати бюджетів. Загальна характеристика операційного і фінансового бюджетів.  

Порядок складання і узгодження бюджету продажів, бюджету виробництва, бюджету 

придбання і використання матеріалів, бюджету трудових витрат, бюджету 

загальновиробничих витрат і витрат на збут.  

Методика і техніка контролю за виконанням бюджетів. Призначення і порядок 

складання гнучких бюджетів. Аналіз відхилень з використанням гнучкого бюджету. 
Особливості бюджетування в умовах калькулювання собівартості за видами діяльності. 
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2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

2.1.Карта навчальної роботи студента 
Таблиця 2.1 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

з дисципліни «Управлінський облік» (обов’язкова) 

для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

 освітньої програми «Облік, аудит та  оподаткування агробізнесу» 

Денна форма навчання 

№ 

заняття 
Тема заняття Види навчальних занять 

Максимальна 

кількість 

балів 

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних) заняттях 

Змістовий модуль №1 

1 
Тема 1. Мета, зміст та організація 

управлінського обліку 
Семінар-розгорнута бесіда 2 

2 
Тема 2. Склад, класифікація та поведінка 

витрат 
Вирішення ситуаційних 

вправ 
2 

3 
Тема 3. Об’єкти, і методи обліку витрат 

виробництва агропромислових підприємств 
Вирішення ситуаційних 

вправ 
2 

4 

Тема 4. Калькулювання виробничої 

собівартості продукції (робіт, послуг) в 

агропромисловому виробництві 

Робота в малих творчих 

групах 

 

2 

5 
Тема 4. Калькулювання виробничої 

собівартості продукції (робіт, послуг) в 

агропромисловому виробництві 

Робота в малих творчих 

групах 2 

6 
Тема 5. Облік витрат  і калькулювання 

собівартості за повними витратами 
Розв’язання проблемних 

завдань  
2 

7 
Тема 5. Облік витрат  і калькулювання 

собівартості за повними витратами 
Розв’язання проблемних 

завдань 
2 

8 
 Контрольна (модульна)  робота №1 Виконання контрольної 

(модульної) роботи № 1 
- 

Змістовий модуль №2 

9 
Тема 6. Особливості обліку витрат і 

калькулювання собівартості за 

нормативними витратами 

Вирішення ситуаційних 

вправ  
2 

10 
Тема 7.  Особливості обліку витрат і 

калькулювання собівартості за змінними 

витратами 

Вирішення ситуаційних 

вправ  
2 

11 
Тема 8.  Аналіз взаємозв’язку витрат, 

обсягу діяльності та прибутку 
Вирішення ситуаційних 

вправ 
2 

12 
Тема 8.  Аналіз взаємозв’язку витрат, 

обсягу діяльності та прибутку 
Семінар «мозговий штурм» 4 

13 
Тема 9.  Аналіз релевантності інформації 

для прийняття управлінських рішень 

Розв’язання проблемних 

завдань 
2 

14 
Тема 10.  Облік і контроль за центрами 

відповідальності  
Вирішення ситуаційних вправ 

 

2 

15 
 Контрольна (модульна)  робота №2 Виконання контрольної 

(модульної) роботи № 2 
- 

16 
Тема 11.   Бюджетування і контроль Розв’язання проблемних 

завдань 
2 

Усього балів за роботу  на семінарських (практичних) заняттях 30 

За виконання контрольних (модульних) робіт 
Контрольна (модульна) Написання контрольної (модульної) роботи 5 
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робота №1 

( заняття № 9) 

Контрольна (модульна) 

робота №2 

(заняття №15) 
Написання контрольної (модульної) роботи 5 

Усього балів за виконані контрольні (модульні) роботи 10 

За виконання і захист індивідуальних завдань самостійної роботи 

Види індивідуальних завдань* 

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою 5 

2. Написання реферату (есе) 5 

3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою 5 

4. Підготовка презентації за заданою тематикою 5 

5. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) 10 

6. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою 

проблематикою 
10 

Усього балів за виконання індивідуальних завдань 10 

Разом балів за  СРС 50 

* Студент може обрати вибіркові завдання самостійної роботи за загальною кількістю 

оцінювання не вище 10 балів.  
 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни 

 

Важливим елементом навчального процесу при вивченні дисципліни «Управлінський 

облік» є поточний контроль результатів навчальної діяльності студентів, який свідчить про 

засвоєння вивченого матеріалу, рівень підготовки студентів для виконання передбачених 

завдань.  

Поточний контроль результатів навчальної діяльності студентів денної форми 

навчання здійснюється в наступному порядку: 

Завдання поточного контролю оцінюються в межах від 0 до 50 балів (включно).  

Об’єктами поточного контролю знань студентів бакалаврського рівня підготовки 

денної форми навчання є результати навчання, що виявляються через набуті компетентності 

(знання, уміння, навички тощо), а саме: 

а) відповіді (виступи) на аудиторних(онлайн) заняттях (30 балів) за напрямками: 

 виконання міні контрольних робіт (експрес-контроль) – 0-5 балів; 

 усне опитування – 0-7 балів; 

 виконання і захист практичних завдань – 0-18 балів; 

б) результати виконання  контрольної (модульної) роботи (0-10 балів); 

в) результати виконання і захисту завдань навчальної роботи студента (вибіркових) – 

(0-10 балів). 

При поточному контролі результатів навчальної діяльності студентів під час вивчення 

навчальної дисципліни «Управлінський облік» оцінці підлягають результати навчання, що 

виявляються через набуті компетентності (знання, уміння, навички тощо) (табл. 3). 

Таблиця 2.2 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів денної форми 

навчання з навчальної дисципліни «Управлінський облік» та їх оцінювання 

Форми контролю Максимальна кількість балів 

Усне опитування 7 х 1 бал = 7 балів 

Експрес-контроль 5 х 1 бал = 5 балів 

Виконання практичного завдання 9 х 1 бал = 9 балів 

Захист практичного завдання 9 х 1 бал = 9 балів 

Контрольна модульна робота 1х10 балів = 10 балів 

Виконання і захист індивідуального вибіркового завдання 1х10 балів = 10 балів 
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навчальної роботи студента 

Всього 50 балів 

Науково-дослідна робота студента (участь студентів у роботі 

наукових конференцій, студентських наукових гуртків, підготовці 

публікацій тошо) 

Додаткові (заохочувальні)  бали 

(до 10 балів) 

З 

агальна кількість балів за результатами поточного контролю з навчальної дисципліни 

«Управлінський облік», що вноситься до Електронного журналу обліку успішності 

студентів, не може перевищувати 50 балів. 

 

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

 

3.1.Карта навчальної роботи студента 
Таблиця 3.1 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

з дисципліни «Управлінський облік» (обов’язкова) 

для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

 освітньої програми «Облік, аудит та  оподаткування агробізнесу» 

Заочна форма навчання 

 

№ 

заняття 
Тема заняття Види навчальних занять 

Макс. 

кіл-ть 

балів 

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях 

Змістовий модуль №1 

1. Тема 1. Мета, зміст та організація управлінського 

обліку.  

Тема 2. Склад, класифікація та поведінка витрат  

1. Міні-лекція  

2. Виконання практичних 

завдань 

 

2 

2 Тема 3. Об’єкти і методи обліку витрат 

виробництва агропромислових підприємств 

1. Міні-лекція  

2. Виконання практичних 

завдань 

2 

3. Тема 4. Калькулювання виробничої собівартості 

продукції (робіт, послуг) в агропромисловому 

виробництві 

1. Міні-лекція  

2. Виконання практичних 

завдань 

4 

4. Тема 5. Облік витрат і калькулювання 

собівартості за повними витратами 

1. Міні-лекція  

2. Виконання практичних 

завдань 

2 

Змістовий модуль №2 

5. Тема 6. Особливості обліку витрат і 

калькулювання собівартості за нормативними 

витратами  

Тема 7. Особливості обліку витрат і 

калькулювання собівартості за змінними 

витратами  

1. Міні-лекція  

2. Виконання практичних 

завдань 

4 

6. Тема 8. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу 

діяльності та прибутку.  

Тема 9. Аналіз релевантності інформації для 

прийняття управлінських рішень 

1. Міні-лекція  

2. Виконання практичних 

завдань 

4 

7. Тема 10. Облік і контроль за центрами 

відповідальності 

Тема 11. Бюджетування і контроль. 

1. Міні-лекція  

2. Виконання практичних 

завдань контрольна робота 

 

2 

8. Контрольна (модульна)  робота Написання контрольної 

(модульної) роботи 

* 
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Усього балів за систематичність і активність роботи на контактних заняттях 20 

За виконання контрольної модульної роботи  

Контрольна 

модульна робота  

(заняття № 8) 

Написання контрольної модульної роботи  

5 

Усього балів за роботу на контактних заняттях 25 

МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД 

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи 

Обов'язкові завдання самостійної роботи 

Види завдань Форма 

подання 

 

Термін подання і 

реєстрація 

Форма 

контролю 

Макс. 

кіл-ть 

балів 

Виконання і захист 

індивідуальної розрахункової 

роботи 

(письмова) За 10 днів до 

початку сесії 

(графік)подати на 

кафедру 

Захист і 

обговорення 

результатів за 

графіком «Дня 

заочника» 

15 

Усього балів за виконання і захист обов’язкових завдань самостійної роботи 15 

Вибіркові індивідуальні завдання самостійної роботи (за вибором – 1 завдання)* 

1. Виконання завдань в рамках 

дослідницьких проектів кафедри 

(факультету) 

2. Аналітичний огляд наукових 

публікацій 

(письмова або 

електронна) 

Індивідуально 

викладачу за 

графіком «Дня 

заочника» 

Захист і 

обговорення 

результатів за 

графіком «Дня 

заочника» 

10 

Усього балів за виконання і захист індивідуальних завдань самостійної роботи 25 

РАЗОМ БАЛІВ: 50 

Додаткові бали  

1. Науково-дослідна діяльність студента 10 

Студент ________________________ (                                               ) 
                                                      підпис                                                                П.І.Б. 

Викладач ______________________   (                                               ) 
                                                      підпис                                                                П.І.Б. 

 
3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни 

 

Поточний контроль результатів навчальної діяльності студентів заочної форми 

навчання: 
Результати поточного оцінювання результатів навчальної діяльності студентів з 

дисципліни «Управлінський облік» заочної форми навчання оцінюються в діапазоні від 0 до 

50 балів. 

Об’єктами поточного контролю знань студентів бакалаврського рівня підготовки 

заочної форми навчання є результати навчання, що виявляються через набуті компетентності 

(знання, уміння, навички тощо), а саме : 

а) відповіді (виступи) на аудиторних (онлайн) заняттях (20 балів) за напрямками: 

 виконання міні контрольних робіт (експрес-контроль) – 0-6 бали; 

 усне опитування – 0-8 балів; 

 виконання практичних завдань – 0-6 балів; 

б) результати виконання  контрольної (модульної) роботи (0-5 балів); 

в) результати виконання і захисту завдань навчальної роботи студента (обов’язкових) 

(0-15 балів) 

г) результати виконання і захисту завдань навчальної роботи студента (вибіркових) (0-

10 балів). 
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Таблиця 3.2 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів заочної форми 

навчання з навчальної дисципліни «Управлінський облік» та їх оцінювання 

Форми контролю Максимальна кількість балів 

Експрес-контроль 3 х 2 бали = 6 балів 

Усне опитування 4 х 2 бали = 8 балів 

Виконання практичних завдань 3 х 2 бали = 6 балів 

Контрольна модульна робота 1х5 балів = 5 балів 

Виконання і захист індивідуального обов'язкового завдання 

самостійної роботи студента 

1х15 бали = 15 бали 

Виконання і захист індивідуального вибіркового завдання 

самостійної роботи студента 

1х10 балів = 10 балів 

Всього 50 балів 

Науково-дослідна робота студента (участь студентів у роботі 

наукових конференцій, студентських наукових гуртків, 

підготовці публікацій тошо) 

Додаткові (заохочувальні)  бали (до 

10 балів) 

 

Водночас загальна кількість балів за результатами поточного контролю з навчальної 

дисципліни «Управлінський облік», що вноситься до Електронного журналу обліку 

успішності студентів, не може перевищувати 50 балів. 

 

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ 

НАВЧАННЯ 

4.1. Карта навчальної роботи студента 

Таблиця 4.1 
КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

з дисципліни «Управлінський облік» (обов’язкова) 

для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

 освітньої програми «Облік, аудит та  оподаткування агробізнесу» 

Дистанційна форма навчання 

№ 

заняття 
Тема заняття Види навчальних занять 

Максимальна 

кількість 

балів 

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних) заняттях 

Змістовий модуль №1 

1 

Тема 1. Мета, зміст та організація 

управлінського обліку 

Установча міні-лекція; 

виконання практичних 

завдань у дистанційному 

режимі 

4 

2 
Тема 2. Склад, класифікація та поведінка 

витрат 

Виконання практичних 

завдань у дистанційному 

режимі   
4 

3 
Тема 3. Об’єкти, і методи обліку витрат 

виробництва агропромислових підприємств 

Виконання практичних 

завдань у дистанційному 

режимі 
4 

4 
Тема 4. Калькулювання виробничої 

собівартості продукції (робіт, послуг) в 

агропромисловому виробництві 

Виконання практичних 

завдань у дистанційному 

режимі 
4 

5 
Тема 4. Калькулювання виробничої 

собівартості продукції (робіт, послуг) в 

агропромисловому виробництві 

Виконання практичних 

завдань у дистанційному 

режимі 
4 

6 
Тема 4. Калькулювання виробничої 

собівартості продукції (робіт, послуг) в 

агропромисловому виробництві 

Виконання практичних 

завдань у дистанційному 

режимі 
4 
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7 
Тема 5. Облік витрат  і калькулювання 

собівартості за повними витратами 

Виконання практичних 

завдань у дистанційному 

режимі 
4 

8 
Тема 5. Облік витрат  і калькулювання 

собівартості за повними витратами 

Виконання практичних 

завдань у дистанційному 

режимі 
4 

Змістовий модуль №2 

9 
Тема 6. Особливості обліку витрат і 

калькулювання собівартості за 

нормативними витратами 

Виконання практичних 

завдань у дистанційному 

режимі 
4 

10 
Тема 7.  Особливості обліку витрат і 

калькулювання собівартості за змінними 

витратами 

Виконання практичних 

завдань у дистанційному 

режимі 
4 

11 
Тема 8.  Аналіз взаємозв’язку витрат, 

обсягу діяльності та прибутку 

Виконання практичних 

завдань у дистанційному 

режимі 
4 

12 
Тема 8.  Аналіз взаємозв’язку витрат, 

обсягу діяльності та прибутку 

Виконання практичних 

завдань у дистанційному 

режимі 
4 

13 
Тема 9.  Аналіз релевантності інформації 

для прийняття управлінських рішень 

Виконання практичних 

завдань у дистанційному 

режимі 
4 

14 
Тема 10.  Облік і контроль за центрами 

відповідальності  

Виконання практичних 

завдань у дистанційному 

режимі 

 

4 

15 
 Тема 11.   Бюджетування і контроль Виконання практичних 

завдань у дистанційному 

режимі 
4 

16 
Підсумкова контрольна робота Виконання контрольної 

(модульної) роботи № 2 
- 

Усього балів за роботу  на семінарських (практичних) заняттях 60 

За виконання підсумкової контрольної роботи 
Підсумкова контрольна 

робота ( заняття № 16) 
Написання підсумкової контрольної роботи 30 

Усього балів за підсумкову контрольну роботу 30 

За виконання і захист індивідуальних завдань самостійної роботи 

Види індивідуальних завдань* 

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою 5 

2. Написання реферату (есе) 5 

3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою 5 

4. Підготовка презентації за заданою тематикою 5 

5. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) 10 

6. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою 

проблематикою 
10 

Усього балів за виконання індивідуальних завдань 10 

Разом балів за  СРС 100 

* Студент може обрати 2 вибіркові завдання самостійної роботи за загальною 

кількістю оцінювання не вище 10 балів.  

 

4.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни 

Навчання студентів за дистанційною формою з дисципліни «Управлінський облік» 

здійснюється у відповідності до навчального плану за розробленим курсом в програмі для 

дистанційного навчання Moodle. 
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Результати поточного оцінювання результатів навчальної діяльності студентів з 

дисципліни «Управлінський облік» дистанційної форми навчання (дистанційний 

екзамен) оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів. 

Об’єктами поточного контролю знань студентів бакалаврського рівня підготовки 

дистанційної форми навчання є результати навчання, що виявляються через набуті 

компетентності (знання, уміння, навички тощо), а саме : 

1. виконання завдань та відповіді на дистанційних  заняттях – від 0 до 60 балів, в тому 

числі: 

а) активність студента на дистанційних заняттях (за результатами тестування, експрес-

контролю) – від 0 до 40 балів; 

б) виконання та захист індивідуальних практичних завдань - від 0 до 20 балів; 

2. Виконання і захист підсумкової контрольної роботи – 30 балів; 

3. Виконання вибіркових об’єктів поточного контролю (студент може обрати не більше 

двох завдань в межах відведених балів) – від 0 до 10 балів; 

4. За участь у науково-дослідній роботі студент може отримати - від 0 до 10 балів.  

Таблиця 4.2 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів дистанційної 

форми навчання з навчальної дисципліни «Управлінський облік» та їх 

оцінювання 

Форми контролю Максимальна кількість балів 

Експрес-контроль( тестування) від 0 до 40 балів; 

Виконання і захист індивідуального індивідуальних 

практичних завдань 

від 0 до 20 балів 

Виконання підсумкової контрольної роботи від 0 до 30 балів 

Виконання вибіркових об’єктів поточного контролю (студент 

може обрати не більше двох завдань в межах відведених балів)  

від 0 до 10 балів 

Всього 100 балів 

Науково-дослідна робота студента (участь студентів у роботі 

наукових конференцій, студентських наукових гуртків, 

підготовці публікацій тошо)*  

Додаткові (заохочувальні)  бали (до 

10 балів) 

 

*Студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі, можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) 

бали в діапазоні від 0 до 10 балів за кожне належним чином виконане завдання. При цьому їх кількість не 

повинна перевищувати 10 балів за семестр. 

 

Водночас загальна кількість балів за результатами поточного і підсумкового контролю 

з навчальної дисципліни «Управлінський облік» для студентів дистанційної форми 

навчання не може перевищувати 100 балів. 

 

 

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи 

 
Вимоги до структури та оформлення  роботи вибіркової частини 

Робота виконується на аркушах паперу формату А4, які підшиваються в теку та 

підписуються студентом за загальновстановленою формою (назва навчального закладу, 

кафедри, тема роботи, ПІБ викладача, ПІБ студента, напрям підготовки та курс, на якому 

навчається студент, рік виконання роботи). 

Обсяг роботи залежить від обраного виду вибіркової роботи та в середньому становить  

10-12 аркушів машинописного тексту, Times New Roman, інтервал – 1,5, розмір кегля  – 14.  

При написанні роботи повинно бути використано не менше 4 літературних джерел з 

обов’язковим посиланням за змістом на список використаної літератури. Робота має бути 
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побудована за такою структурою: 

 Вступ (актуальність обраної теми); 

 Основна частина (3-4 питання), де розкривається зміст обраної теми; 

 Висновки щодо проведених досліджень; 

 Список використаних джерел;  

 Додатки ( ксерокопії статей тощо). 

 

Теми самостійних робіт вибіркової частини 

1. Управлінський облік і його місце в системі управління підприємством. 

2. Інтеграція фінансового і управлінського обліку (теоретичні і практичні проблеми). 

3. Історичні етапи розвитку управлінського обліку. 

4. Особливості побудови управлінського обліку в сільськогосподарських підприємствах. 

5. Побудова обліку витрат виробництва  в аграрних формуваннях. 

6. Економічний зміст витрат виробництва і собівартості продукції. 

7. Класифікація витрат виробництва і її використання в управлінському обліку. 

8. Склад витрат виробництва та їх характеристика. 

9. Склад адміністративних витрат та їх характеристика. 

10. Склад витрат на збут і їх характеристика. 

11. Системи “стандарт-кост” і її порівняння з нормативним обліком. 

12. Системи “директ-костинг”, можливості її застосування в Україні. 

13. Зарубіжні методи калькулювання виробничої собівартості сільськогосподарської 

продукції. 

14. Методи калькулювання собівартості продукції та сфера їх застосування. 

15. Облік за центрами відповідальності та прийняття управлінських рішень 

16. Вплив методу обліку витрат і калькулювання собівартості на прибуток. 

17. Основні правила трансфертного ціноутворення. 

18. Релевантність, ціноутворення і процес прийняття управлінських рішень. 

19. Нефінансові показники виробничої діяльності підприємства та їх використання в 

управлінні сільськогосподарським підприємством. 

20. Якість продукції та її вплив на виробничу політику сільськогосподарського підприємства 

21. Аналіз співвідношення витрат, обсягу виробництва і  прибутку з метою визначення 

обсягів реалізації. 

22. Звітність про витрати виробництва в сільськогосподарських підприємствах і методика її 

складання (ф.50-с.г.). 

23. Внутрішній контроль і його використання в управлінні. 

24. Облік і розподіл загальновиробничих витрату промисловому та сільськогосподарському 

виробництвах. 

25. Організація обліку витрат виробництва в дрібних фермерських господарствах. 

26. Шляхи вдосконалення методів калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) в 

сільському господарстві. 

27. Формування повної собівартості продукції у внутрішньогосподарському 

(управлінському) обліку. 

28. Сутність та місце бюджетування в системі управління підприємством. 

29. Предмет і метод бюджетування на підприємстві. 

30. Організація бюджетного процесу на підприємстві. 

31. Організація і методика складання та взаємоузгодження операційних бюджетів  

підприємства. 

32. Технологія розроблення фінансових бюджетів підприємства. 

33. Відповідальність та мотивація в  бюджетуванні. 

34. Контроль за виконанням бюджетів на підприємстві. 

35. Методика калькулювання виробничої собівартості продукції, робіт, послуг 

обслуговуючих виробництв сільськогосподарського підприємства 
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36. Методика калькулювання виробничої собівартості продукції, робіт, послуг допоміжних 

виробництв сільськогосподарського підприємства 

37. Сучасний стан та перспективи розвитку управлінського обліку. 

38. Облік витрат на біологічні перетворення. 

39. Методика калькулювання виробничої собівартості продукції, робіт, послуг промислових 

виробництв сільськогосподарського підприємства 

40. Методи аналізу “витрати-обсяг-прибуток”. 

41. Графічний метод аналізу “витрати-обсяг-прибуток”. 

42. Класифікація систем і методів обліку витрат. 

 

Зразок титульного листа до есе, критичного огляду 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ДВНЗ “КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА“ 

 

КАФЕДРА ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ 
Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» 

Навчальна дисципліна “Управлінський облік (загальна теорія)” 

 

 

Петренко Петро Петрович 
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5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної 

роботи 

 

Об’єктом поточного контролю знань студентів денної форми навчання є виконання 

індивідуальних вибіркових завдань для самостійної роботи студента.  

Результати виконання і захисту завдань індивідуальної самостійної роботи студента 

оцінюються наступним чином. 

Підготовка і публікація статті чи тез, а також підготовка тез і виступ на конференції 

оцінюються, як правило, в 10 балів. 

Виконані інші завдання самостійної роботи студента (вибіркові) оцінюються: 

на «відмінно» - 5  балів; 

на «добре» - 4 бали; 

на «задовільно» - 3 бали; 

на «незадовільно» - 0 балів. 

Додаткові (заохочувальні) 10 балів нараховується студенту за науково-дослідну 

діяльність (або роботу) і в межах одного семестру. Науково-дослідною діяльністю студентів 

є участь у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, 
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підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних 

конкурсах тощо понад обсяги завдань, які встановлені Робочою навчальною програмою з 

дисципліни. Водночас загальна сума балів, що вноситься до відомості за поточну роботу, не 

може перевищувати 50 балів. 

 Об’єктом поточного контролю знань студентів заочної форми навчання є виконання 

завдань індивідуальної самостійної роботи студента.  

Протягом семестру за якісне виконання та захист у встановлений термін завдань 

самостійної роботи студента (обов’язкових) студент може отримати 15 балів, тобто якщо у 

викладача не було суттєвих зауважень щодо їх змісту та оформлення за таких умов: 

15 балів – виконано 85-100% передбачених завдань 

12 балів – виконано 70-84 % передбачених завдань 

9 балів – виконано 60-69% передбачених завдань 

Результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента 

(вибіркових) оцінюється, як правило, в 10 балів. 

Об’єктом поточного контролю знань студентів дистанційної форми навчання є 

виконання завдань індивідуальної самостійної роботи студента.  

Протягом семестру за якісне виконання та захист у встановлений термін завдань 

самостійної роботи студента (обов’язкових) студент може отримати 20 балів, тобто якщо у 

викладача не було суттєвих зауважень щодо їх змісту та оформлення за таких умов: 

20 балів – виконано 85-100% передбачених завдань 

15 балів – виконано 70-84 % передбачених завдань 

10 балів – виконано 60-69% передбачених завдань 

Підготовка і публікація статті чи тез, а також підготовка тез і виступ на конференції 

оцінюються, як правило, в 10 балів. 

Виконані інші завдання самостійної роботи студента (вибіркові) оцінюються: 

на «відмінно» - 5  балів; 

на «добре» - 4 бали; 

на «задовільно» - 3 бали; 

на «незадовільно» - 0 балів. 

Додаткові (заохочувальні) 10 балів нараховується студенту за науково-дослідну 

діяльність (або роботу) і в межах одного семестру. Науково-дослідною діяльністю студентів 

є участь у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, 

підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних 

конкурсах тощо понад обсяги завдань, які встановлені Робочою навчальною програмою з 

дисципліни. Водночас загальна сума балів, що вноситься до відомості за поточну роботу, не 

може перевищувати 100 балів. 

 

 

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю — екзамен) 

6.1. Структура екзаменаційного білета 

 
ДВНЗ “КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА“ 

КАФЕДРА ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ 

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» 

Навчальна дисципліна “Управлінський облік” 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №_____ 

 

1. Собівартість продукції: її склад та  види. 

2. Методика розподілу невиробничих витрат для формування повної собівартості продукції. 
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3. СИТУАЦІЯ. Визначити фактичну собівартість продукції основного молочного стада. 

Відобразити на схематичному рахунку наведені дані, відкоригувати планову собівартість до 

фактичної. Розрахунки оформити калькуляційним листом. 

Загальна сума витрат за рік на утримання основного молочного стада – 4 900 000 грн., 

кількість кормо-днів утримання – 55 100. Одержано 6 100 ц молока плановою собівартістю 

490,00  грн. за 1 ц, 150 голів приплоду за плановою собівартістю 730,00 грн. за 1 гол., гною 

на 16 000,00  грн. за нормативно-розрахунковою вартістю.  

4. СИТУАЦІЯ. Визначити виробничу собівартість ярої пшениці. Розрахунки оформити 

калькуляційним листом. 

Всього витрат на вирощування, збирання та доробку ярої пшениці за поточний рік склали 

1 118 650,00 грн. Одержано зерна бункерною масою 3 440 ц. Нормативно-розрахункова 

вартість соломи становить 13 750,00 грн. Після доробки пшениці одержано мертвих відходів 

110 ц та 300 ц  зерновідходів, в яких за даними лабораторного аналізу вміст зерна складає 

60%. Планова собівартість зерна – 340,00 грн., зерновідходів – 205 грн. Розрахунки 

оформити калькуляційним листом. 

5. СИТУАЦІЯ. Використовуючи рівняння точки беззбитковості, знайти критичний обсяг 

продаж та обсяг продажу для отримання прибутку 100000,00 грн., маючи наступні дані: 

- змінні витрати на одиницю – 90,00 грн.; 

- загальні постійні витрати – 49 800,00 грн.; 

- ціна одиниці продукції – 150,00 грн. 

 

Затверджено на засіданні кафедри обліку і оподаткування 

Протокол №    від___________20___р. 

Зав. кафедри __________________ Шигун М.М. 

 

6.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента 

 
Екзамен – форма підсумкового контролю засвоєності студентами теоретичного і 

практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни, що проводиться як контрольний 

захід за екзаменаційними білетами, складеними за програмою дисципліни і затвердженими 

кафедрою. 

Метою екзамена є перевірка рівня засвоєння студентом програмного матеріалу з усієї 

дисципліни, здатності творчого використання накопичених знань, формувати власне 

ставлення до проблеми.  

На екзамен виносяться вузлові питання, типові та комплексні задачі, ситуації, 

завдання, що потребують творчої відповіді та уміння синтезувати отримані знання і 

застосовувати їх при вирішенні практичних задач тощо. 

На екзамені оцінюванню підлягають: 

- володіння категорійним апаратом, фаховою термінологією та теоретичними 

знаннями; 

- вміння демонструвати практичні навички при розв’язуванні задач, вирішенні 

ситуацій; 

- вміння продемонструвати креативність та системність знань, володіння сучасними 

методами, методиками при вирішенні практичних питань. 

Студент вважається таким, що не виконав вимоги Робочої навчальної програми з 

дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує незадовільну 

підсумкову оцінку з навчальної дисципліни, якщо за результатами поточного контролю він 

набрав від 0 до 20 балів (включно). 

Екзамен проводиться в письмовій формі за екзаменаційними білетами, складеними за 

програмою дисципліни і затвердженими кафедрою. Екзаменаційні білети з дисципліни 

«Управлінський облік» містять 5 екзаменаційних завдань, кожне з яких оцінюється в 

діапазоні 0 - 10 балів. Відповідно загальний результат екзамену оцінюється 0 - 50 балів. 
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Перелік питань, що виносяться на екзамен з дисципліни, критерії оцінювання 

екзаменаційних завдань визначаються кафедрою, включаються до Робочої програми 

дисципліни і доводяться до студентів на початку семестру. Відповідь студента на кожне із 

завдань екзаменаційного білета залежно від рівня її повноти й коректності відповіді, 

оцінюється різною кількістю балів ( табл.6.1,6.2): 

Таблиця 6.1 

Характеристика рівнів відповідей на екзаменаційні білети 
Характеристика відповіді на окремий пункт 

екзаменаційного білета 

Оцінка в балах 

10 8 6 4 2 0 

Правильне визначення змісту й суті економічних явищ, 

господарських процесів, ключових понять, категорій, 

термінів, загальних принципів тощо: 

 ґрунтовне 

 ґрунтовне з незначними зауваженнями 

 не зовсім повне 

 поверхневе, але правильне 

 мінімальне 

 незадовільне 

 

 

 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

+ 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

+ 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

+ 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Правильне вирішення завдань, визначення бухгалтерських 

записів (кореспондуючих рахунків), тощо: 

 повне 

 повне з незначними зауваженнями 

 не зовсім повне 

 неповне, але правильне 

 мінімальне 

 відсутнє 

 

 

+ 

- 

- 

 

 

- 

+ 

- 

 

 

- 

- 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

+ 

- 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Правильний виклад методики обліку, документального 

оформлення господарських операцій, розподілу витрат, 

калькулювання собівартості тощо: 

 повний 

 повний з незначними зауваженнями 

 не зовсім повний 

 неповний, але правильний 

 поверхневий 

 відсутній 

 

 

 

+ 

- 

- 

 

 

 

- 

+ 

- 

 

 

 

- 

- 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

+ 

- 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Глибокий, логічно послідовний виклад матеріалу з 

належним рівнем деталізації загальних положень: 

 глибокий, логічний виклад 

 глибокий з незначними зауваженнями 

 недостатньо глибокий 

 неповний виклад, але правильний 

 поверхневий виклад  

 відсутній 

 

 

+ 

- 

- 

 

 

- 

+ 

- 

 

 

- 

- 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

+ 

- 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Ілюстрація теоретичного матеріалу прикладами, 

розрахунками тощо: 

 ґрунтовна з вірними розрахунками 

 ґрунтовна з незначними зауваженнями 

 недостатньо обгрунтована 

 неповна ілюстрація, з помилками 

 поверхневий приклад без обґрунтувань 

 відсутня 

 

 

+ 

- 

- 

 

 

- 

+ 

- 

 

 

- 

- 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

+ 

- 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Відсутність: 

 методичних помилок у розрахунках  

 грубих помилок у визначеннях 

 грубих помилок у розрахунках 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Правильні посилання на чинні нормативні документи       
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 ґрунтовні та логічні 

 ґрунтовні з незначними зауваженнями 

 неповні 

 неповні з помилками 

 поверхневі 

 відсутні 

+ 

- 

- 

- 

+ 

- 

- 

- 

+ 

 

 

 

+ 

- 

- 

 

 

 

 

+ 

- 

 

 

 

 

 

+ 

Висновки за даними розв’язаної задачі: 

 правильні та логічні 

 правильні з незначними зауваженнями 

 недостатньо обґрунтовані  

 неповні 

 поверхневі  

 неправильні 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

Відповідь не зовсім повна, але все, що викладене, не 

містить помилок 
+ + + - - - 

Наявність незначних механічних помилок у методично 

правильних розрахунках чи записах 
- + + - - - 

Хід вирішення завдання (ситуації) правильний, але 

розрахунки і записи не доведено до кінця або допущено 

помилки при обчисленнях 

- - + + 

 

- - 

Дано правильні загальні визначення, але виклад 

поверхневий, без деталізації 
- - + + + - 

Таблиця 6.2 

Шкала оцінювання відповідей у балах 

Кількість балів за 10-бальною шкалою Рівень повноти й коректності відповіді 

10 Відмінний 

8 Добрий 

6 Задовільний 

4 Недостатній 

2 Мінімальний 

0 Незадовільний 

Загальна підсумкова оцінка вивчення дисципліни складається із суми результатів 

поточного та підсумкового контролю, яка фіксується в екзаменаційній відомості.  

Студенти, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі 

екзамену набрали від 21 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право 

повторно скласти екзамен. 

Перескладання екзамену з дисципліни дозволяється двічі (в друге – комісії за 

білетами, які містять 10 завдань). У загальному підсумковому оцінювання рівня результатів 

навчальної діяльності цих студентів враховується результат поточного контролю рівня знань, 

умінь та навичок. 

Студент, який під час опанування дисципліни понад обсяг, встановлений навчальним 

планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної 

роботи набрав менше 20 балів (включно), не допускається до повторного складання екзамену 

і вважається таким, що має академічну заборгованість. 

До Відомості обліку поточної і підсумкової успішності заносяться сумарні результати 

в балах поточного контролю та екзамену з урахуванням вищевикладеного. 

Переведення даних 100-бальної  шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою 

ECTS здійснюється в такому порядку (табл.6.3): 

Таблиця 6.3 

Шкала підсумкового оцінювання знань студентів 
Оцінка за 

шкалою ECTS 

Оцінка за бальною шкалою, що 

використовується в КНЕУ 
Оцінка за 4-х бальною шкалою 

A 90-100 5 (відмінно) 

B 80-89 4 (добре) 

 



 21 

C 70-79 

D 66-69 
3 (задовільно) 

E 60-65 

FX 21-59 2 (незадовільно) з можливістю повторного складання іспиту 

F 0-20 

2 (незадовільно) з можливістю вивчення дисципліни за 

індивідуальним графіком у формі додаткової 

індивідуально-консультативної роботи і складання іспиту 

 

6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен 

 

Завдання 1. У наведеній нижче таблиці слід визначити невідомі показники 

Показник Значення 

Виручка від реалізації продукції 190 000 

Початковий запас готової продукції 24 000 

Початковий запас незавершеного виробництва 18 000 

Прямі матеріали 44 000 

Пряма зарплата ? 

Виробничі накладні витрати 34 000 

Кінцевий запас незавершеного виробництва 36 000 

Собівартість виробленої продукції 114 000 

Кінцевий запас готової продукції 34 000 

Собівартість реалізованої продукції ? 

Валовий прибуток ? 

Операційні витрати ? 

Прибуток (збиток) 18 000 

 

Завдання 2. Наведено інформацію про час роботи магазинів та витрати на їх утримання за 

останні шість місяців. Необхідно: визначити функцію витрат на утримання магазинів 

різними методами (вищої-нижчої точки, візуального пристосування, найменших квадратів); 

передбачити витрати на утримання магазинів, якщо в липні вони працюватимуть 750 годин, 

скориставшись функціями витрат. 

 

Місяць Час роботи, годин Витрати 

Січень 450 9350 

Лютий 400 9300 

Березень 500 9600 

Квітень 550 9620 

Травень 600 9700 

Червень 700 9900 

 

Завдання 3. Визначити фактичну собівартість роботи вантажного автотранспорту. 

Розрахунки оформити калькуляційним листом.  

 Фактичні витрати на утримання вантажного автотранспорту становили 88 304,00 грн. 

За звітний період всіма машинами відпрацьовано 415 машино-днів. За цей час було виконано 

робіт з перевезення вантажів 64200 т*км, в тому числі для тваринництва 20 000 т*км, для 

рослинництва 15 000 т*км, для електропостачання 600т*км, роботи на сторону 28 600 т*км. З 

перевезення людей було виконано 30 машино-днів. 

 

Завдання 4. На підставі наведених даних здійснити калькулювання собівартості 

продукції за повними витратами. Скласти звіт про прибуток підприємства. Діяльність 

підприємства за січень 200_року характеризується наступними даними: вироблено 1 200 од. 

продукції, реалізовано 1 000 од. по 120,00 грн. за од. Змінні витрати на одиницю: виробничі – 



 22 

80,00 грн., на управління та збут – 25,00 грн. Постійні витрати: виробничі – 10 000,00 грн., на 

управління та збут – 4000,00 грн. 

 

Завдання 5. На підставі наведених даних здійснити калькулювання собівартості 

продукції за змінними витратами. Скласти звіт про прибуток підприємства за наведеною 

формою. Діяльність підприємства за січень 200_року характеризується наступними даними: 

вироблено 1200 од. продукції, реалізовано 1000 од. по 120,00 грн. за од. Змінні витрати на 

одиницю: виробничі – 80,00 грн., на управління та збут – 25,00 грн. Постійні витрати: 

виробничі – 10000,00 грн., на управління та збут – 4000,00 грн.Витрати пилорами за 

календарний рік складають 10750,00 грн., з них 1000,00 грн. – вартість 200 м3 розпилених 

колод підприємства. Крім того, розпилено 50 м3 колод для населення. Одержано від 

розпилювання 150 м3 пиломатеріалів, 30 м3 обаполів по 12,00 грн. за 1 м3, дров – 20 м3 по 

8,00 грн., тирси – 15 м3 по 2,00 грн. Визначити фактичну собівартість робіт пилорами і 

одержаного матеріалу.  

 

Завдання 6. Загальна сума витрат за рік на утримання основного молочного стада – 292 

000грн., кількість кормо-днів утримання – 146 000. Одержано 6 100 ц молока за плановою 

собівартістю 35 грн., 350 голів приплоду за плановою собівартістю 130 грн.за голову. 

Нормативно-розрахункова собівартість отриманого гною становить 6 000 грн. Із вказаної 

кількості 100 ц молока використано на випоювання телят, решта реалізовано. Всі телята 

залишились на вирощуванні. Визначити виробничу собівартість 1 ц молока в управлінському 

обліку. Розрахунки оформити калькуляційним листом. 

 

Завдання 7. За інформацією про діяльність підприємства необхідно: 

1. Обчислити відхилення за ціною матеріалів; 

2. Розрахувати відхилення за використанням матеріалів; 

3. Обчислити відхилення за ставкою оплати праці та за продуктивністю праці. 

 

Обсяг виробництва – 300 од. 

Норма витрат матеріалів на одиницю продукції – 5м по 20 грн. 

Фактично використано матеріалів – 1 520 м загальною вартістю 30 096 грн. ( залишки на 

початок і кінець місяця відсутні) 

Норма витрат на оплату праці – 0,5 год./од. за ставкою 10 грн./год. 

Фактичні витрати на оплату праці – 160 год , нараховано 1 552 грн. 

 

Завдання 8. Для кожного з наведених нижче варіантів необхідно визначити пропущені дані: 

 

Продаж, 

грн. 

Змінні 

витрати, 

грн. 

Маржинальний 

дохід на 

одиницю, грн. 

Постійні 

витрати, грн. 

Операційний 

прибуток, грн. 

Обсяг продажу, 

од. 

? 300 000 50 ? 62 500 10 000 

630 000 ? ? 157 500 105 000 17 500 

240 000 ? 12 60 000 36 000 ? 

 

Завдання 9. Використовуючи рівняння точки беззбитковості, знайти критичний обсяг 

продаж та обсяг продажу для отримання прибутку 100 000,00 грн., маючи наступні дані: 

- змінні витрати на одиницю – 90,00 грн.; 

- загальні постійні витрати – 49 800,00 грн.; 

- ціна одиниці продукції – 150,00 грн. 

 

Завдання 10. Визначити виробничу собівартість продукції цукрових буряків в 
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управлінському обліку. Розрахунки оформити калькуляційним листом. 

Витрати на вирощування та збирання цукрових буряків за звітний рік складають 960 000,00 

грн. Одержано 6 000 ц коренеплодів за плановою собівартістю 14,00 грн./ц. Витрати на 

збирання та транспортування гички становили 4 000,00 грн. Всі корені реалізовані, гичка 

засилосована. 
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7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА 

7.1. Основна література 

1. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16 

липня 1999 року. 

2. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”, 16 “Витрати”.  

3. Методичні рекомендації з планування, обліку та калькулювання собівартості 

продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств. Затверджені наказом 

Мінагрополітики № 132 від 18.05.01 р. 

4. Атамас П.Й. Управлінський облік.: 2-ге вид. Посібник.-К.: Центр учбової літератури, 

2009.-440с. 

5. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. –3-тє вид.- К.: Лібра, 2006. – 704 с. 

6. Добровський В.М., Гнилицька Л.В., Коршикова Р.С. Управлінський облік: Навч. 

посіб. М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. 

Гетьмана". - Вид. 2-ге, без змін. - К. : КНЕУ, 2008. – 275 с.  

 

7.2. Додаткова література 

7. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських 

операцій підприємств та організацій. Затверджений наказом Міністерства фінансів 

України від 30.11.99 р. № 291. 

8. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій. Затверджена 

наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291. 

9. Методичні рекомендації з обліку витрат і калькулювання собівартості продукції 

(робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств. Рекомендовані до застосування 

Методологічною Радою з питань фінансів і обліку в АПК Міністерства аграрної 

політики України, протокол № 1/5 від 30.11.05 р. 

10.  Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 1–34.  

11.  Управлінський облік : навч. посіб. [для студ. вищих навч. закл.] / За ред. В. Я. 

Плаксієнка. – Полтава : ПП «Астрая» 2018. – 250 с. 

12.  Лень В.С. Управлінський облік : підручник / В.С. Лень. — Тернопіль : Навчальна 

книга – Богдан, 2015. — 328 с.  

13.  Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський управлінський облік. Навчальний посібник / 

Ф.Ф.Бутинець, Л.В.Чижевська, Н.В.Герасимчук. – Ж.: ЖІТІ, 2000. – 448 с. 

14.  Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами : підручник / М. 

Ф. Огійчук, М. І. Беленкова, В. Я. Плаксієнко та ін..За ред. М. Ф. Огійчука. – 6-те 

вид., переробл. і доповн. - К. : Алерта, 2011. – 1042 с.  

15. Управлінський облік: практикум : навч. посібник / Л. В. Гнилицька, Р. С. Коршикова, 

А. М. Поплюйко та ін. За заг. ред. В. М. Добровського ; М-во освіти і науки України, 

ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – К. : КНЕУ, 2010. – 288 с. 

16. Лишиленко О.В. Бухгалтерський управлінський облік. Навчальний посібник. – К.: В-

во "Центр навчальної літератури", 2004. – 254 с. 

17. Нападовська Л.В. Управлінський облік [Текст] : підручник / Л. В. Нападовська; М-во 

освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - 2-ге вид., доопрац. та доповн. - К. 

: КНТЕУ, 2010. - 647 с. 

18. Курс управлінського обліку: навч. посібник / П. М. Гарасим, Г. П. Журавель, П. Я. 

Хомин. - К. : Знання, 2007. – 315 с. 

19. Іванюта П.В., Левченко З.М. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік у 

виробничих підрозділах сільськогосподарських господарюючих суб’єктів: 

Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. –368с. 

20. Карпенко О.В. Управлінський облік: навч.посіб./ О.В.Карпенко, Д.В.Карпенко – К.: „ 

Центр учбової літератури”, 2012. – 296с. 

21. Неповна собівартість: теорія і практика обліку, аналізу, контролю: монографія / 
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О.В.Карпенко, Г.О.Соболь. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. – 241с. 

 

7.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси 

22. Дистанційний курс «Управлінський облік для  спеціалізації «Облік, аудит та 

оподаткування агробізнесу» http://do-m.kneu.kiev.ua/course/view.php?id=2422 

23. Інтерактивна бухгалтерія. URL:http://www.interbuh.com.ua/ua/ 

24. Бухгалтер 911. URL: https://buhgalter911.com/ 

25. ЛІГА: ЗАКОН. URL: https://ligazakon.net/ 
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