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ВСТУП 

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Управлінський облік» 

розроблені відповідно до Положення «Про порядок оцінювання результатів навчання 

здобувачів вищої освіти в ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана», затвердженого Вченою радою 

університету 27.05.2021 (протокол № 10) та введеного в дію наказом ректора від 27.05.2021 р. 

№ 305; Додатку 2 до «Положення про робочу програму навчальної дисципліни в ДВНЗ «КНЕУ 

ім. В. Гетьмана» та Рекомендацій щодо підготовки та оформлення методичних матеріалів з 

вивчення навчальної дисципліни, затверджених Науково-методичною радою 27.05.2021 

(протокол № 6),  що введені в дію наказом ректора від 27.05.2021 р. №306. 

Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна «Управлінський облік» є однією із профілюючих навчальних 

дисциплін комплексної підготовки фахівців спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

першого (бакалаврського) півня вищої освіти. Вона присвячена вивченню: системи 

взаємозв’язків доходів, витрати  і фінансових результатів діяльності підприємства та його 

структурних підрозділів (центрів відповідальності); порядку застосування різних систем та 

методів калькулювання собівартості продукції та послуг; інструментів формування обліково-

аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень; методів бюджетування та оцінці 

отриманих результатів. Отримані знання дозволять здобувачам побудувати ефективну систему 

задоволення  інформаційних потреб керівництва підприємства в сучасних умовах 

господарювання.   

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Управлінський облік»  тісно 

пов’язані з такими навчальними дисциплінами першого (бакалаврського) рівня освіти як 

«Підприємництво», «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Статистика», «Менеджмент», 

«Фінансовий облік активів», «Фінансовий облік пасивів», «Облікова політика підприємства», 

«Звітність підприємств» завдяки використанню базових понять, методів та прийомів 

зазначених дисциплін з циклів загальної та професійної підготовки.  

Мета вивчення навчальної дисципліни полягає в формуванні у здобувачів системи 

знань про концептуальні засади управлінського обліку, а також отриманні ними теоретичних 

основ та практичних навичок щодо побудови та організації управлінського обліку на 

підприємстві та застосування основних методичних прийоми збору та аналізу інформації 

необхідної для планування, управління, оцінки та контролю отриманих результатів.   

Завдання навчальної дисципліни полягають в оволодінні здобувачами принципами та 

методами управлінського обліку, забезпечення засвоєння підходів, що використовуються при 

організації управлінського обліку; у формуванні уявлення про систему центрів фінансової 

відповідальності та основ бюджетування; у набутті навичок застосування технічних та 

методичних прийомів збору та обробки інформації необхідної для керівників різних рівней 

управління підприємством для прийняття поточних та інвестиційних рішень, основних підходів 

щодо оцінки отриманих результатів та здійснення план/ факт аналізу причин виявлення 

відхилень.    

Предмет навчальної дисципліни – організація та методика обліку доходів та витрат 

підприємства та його структурних підрозділів (центрів фінансової відповідальності) для 

забезпечення керівництва релевантною інформацією з метою підвищення ефективності 

управління та результативності діяльності.  
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ 

СОБІВАРТОСТІ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ  (ПОСЛУГ) 

Тема 1. Мета, зміст та організація управлінського обліку 

Роль обліку в управлінні діяльністю підприємства. Сутність, задачі та функції управлінського 

обліку. Етапи розвитку управлінського обліку. Предмет і об’єкти управлінського обліку. 

Взаємозв’язок і відмінності фінансового та управлінського обліку. Схеми організації 

управлінського обліку за різних систем обліку. Залежність управлінського обліку від принципів 

побудови плану рахунків. Особливості організації управлінського обліку в  Україні. 
 

Тема 2.  Класифікація, поведінка та функція витрат 

Класифікація  витрат за різними ознаками. Місце та роль витрат виробництва у складі витрат 

діяльності підприємств. Склад витрат виробництва за П(С)БО 16 «Витрати». Характер реагування 

витрат при змінах обсягу діяльності підприємства. Поведінка змінних, постійних  та змішаних 

витрат при змінах обсягу діяльності підприємства. Визначення коефіцієнта реагування витрат. 

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

характеристика. 
 

Тема 3.  Системи і методи обліку  витрат і калькулювання  собівартості продукції (робіт, 

послуг). Облік і калькулювання за повними витратами 

Сутність і зміст обліку виробничих витрат. Об’єкти витрат і об’єкти калькулювання. Класифікація 

систем і методів обліку витрат і калькулювання та їх коротка характеристика. Особливості обліку 

і розподілу витрат допоміжних виробництв. Проблема розподілу виробничих накладних витрат. 

Організація зведеного обліку витрат за різних методів обліку. Методика і техніка калькуляційних 

розрахунків. 

Характеристика і сфера застосування вітчизняних методів обліку витрат і калькулювання: 

простого, позамовного, попередільного та нормативного методів обліку і калькулювання. Історія 

розвитку методів обліку витрат і калькулювання повної собівартості продукції в країнах з 

ринковою економікою.  Характеристика позамовного і попроцесного зарубіжних методів обліку і 

калькулювання. Порівняльна оцінка вітчизняних і зарубіжних методів обліку повної собівартості 

продукції. Перехід від методів обліку, які грунтуються на об’ємних показниках діяльності до 

методів обліку витрат на основі видів діяльності . 
 

Тема 4. Облік і калькулювання за змінними витратами 

Проблеми сучасного управлінського обліку витрат. Необхідність і можливість переходу від обліку 

і калькулювання повної собівартості продукції до обліку і калькулювання неповної собівартості 

(за змінними витратами). Характеристика і сфера застосування простого директ-косту. Поняття 

про маржинальний дохід (прибуток)  та можливості його використання в управлінні діяльністю 

підприємства. Особливості розвиненого директ-косту, його переваги і можливості. Залежність 

величини операційного прибутку від складу собівартості реалізації. 
 

Тема 5. Облік і калькулювання за нормативними витратами 

Історія розвитку і впровадження нормативного методу обліку витрат і калькулювання. 

Порівняльна оцінка елементів методу стандарт-кост і нормативного методу. Організація 

нормативного господарства підприємства і складання нормативних калькуляцій. Облік зміни 

норм. Методика і техніка обліку відхилень від норм. Аналіз відхилень від норм та його 

використання його результатів при застосуванні методу управління „за відхиленнями”.  
 

Тема 6. Калькулювання собівартості за видами діяльності (АВС костинг) 

Сутність методу калькулювання собівартості продукції за функціональною ознакою витрат. 

Ієрархія видів діяльності підприємства в системі АВС костинга. Переваги та недоліки системи 
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АВС костинга. Основні методичні прийоми системи АВС костинга. Проблеми впровадження 

функціонального калькулювання на підприємстві.   
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ, ОЦІНЮВАННЯ 

ТА КОНТРОЛЬ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 
 

Тема 7. Облік і контроль результатів діяльності 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 прибутку. Облік і оцінка діяльності центру інвестицій. Поняття про трансфертні ціни та їх 

застосування. Функції та методи визначення трансферних цін. Особливості обліку і звітності по 

сегментах бізнесу. 

 

Тема 8. Бюджетування і контроль витрат, доходів і фінансових 

результатів діяльності підприємства 

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

бюджетів. Загальна характеристика операційного і фінансового бюджетів. Порядок складання і 

призначення бюджету продажів, бюджету виробництва, бюджету придбання і використання 

матеріалів, бюджету трудових витрат, бюджету загальновиробничих витрат, бюджету 

адміністративних витрат і витрат на збут. Методика і техніка контролю за виконанням бюджетів. 

Призначення і порядок складання гнучких бюджетів. Аналіз відхилень з використанням гнучкого 

бюджету. 
 

Тема 9. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку 

Мета, завдання та зміст аналізу “витрати-обсяг-прибуток”. Припущення аналізу “витрати-обсяг-

прибуток”. Методи аналізу “витрати-обсяг-прибуток”. Визначення точки беззбитковості, запасу 

міцності , операційного важеля та інших аналітичних показників. Розрахунок обсягу діяльності, 

необхідного для бажаного прибутку; визначення (планування) прибутку за певного обсягу 

діяльності. Графічні методи аналізу. Аналіз чутливості прибутку до зміни різних параметрів 

діяльності підприємства. 
 

Тема 10. Аналіз релевантності інформації для прийняття 

поточних управлінських рішень 

Релевантний підхід до управління. Поняття про релевантність облікової інформації та її вплив на 

прийняття рішень. Пошук альтернативних варіантів дій і вибір найбільш оптимального  з них. 

Аналіз типових варіантів альтернативних рішень: виробляти або купувати, прийняття або відмова 

від спеціального замовлення, припинення діяльності неприбуткового сегмента; формування 

оптимальної виробничої програми; ціноутворення тощо. 
 

Тема 11. Аналіз інформації  для прийняття інвестиційних рішень 

Особливості рішень стосовно капітальних інвестицій  та їх відмінність від поточних (операційних) 

рішень. Стадії бюджетування капітальних інвестицій. Визначення втрат  і вигід, пов’язаних зі 

здійсненнім  проектів капітальних інвестицій. Методи оцінювання проектів капітальних 

інвестицій на основі чистої теперішньої вартості та внутрішньої норми прибутковості. Методи, що 

не враховують вартості грошей з урахуванням часу: період окупності і  облікова норма 

прибутковості. Особливості оцінювання  інвестиційних проектів за умов обмеженого 

фінансування. 
 

Тема 12. Основи стратегічного управлінського  обліку 

Вимоги сучасного стратегічного менеджменту до управлінського обліку. Особливості  

стратегічного управлінського обліку. Використання системи збалансованих показників для 

управління діяльністю підприємства. Управління на основі аналізу вартісного ланцюжка. 

Особливості використання в стратегічному управлінському обліку методів таргет-костингу 
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(цільового калькулювання), кайзен-костингу (калькулювання для безперервного вдосконалення) 

та системи «саме вчасно». 

 

2. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

ЗДОБУВАЧА ОЧНОЇ (ДЕННОЇ) ФОРМИ НАВЧАННЯ 
 

2.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧА 

з навчальної дисципліни «Управлінський облік» (обов’язкова) 

 для здобувачів освітньої-професійних програм «Облік і аудит» та «Диджитал-облік» 

Очна (денна) форма навчання 

№ 

заняття 
Назва теми навчального заняття 

Вид навчальних 

занять 

Максимальна 

кількість 

балів 

Робота на навчальних заняттях 

1 
Тема1. Мета, зміст та організація управлінського обліку.  

Тема 2. Класифікація, поведінка та функція  витрат. 

Семінар – розгорнута 

бесіда виконання 

ситуаційних вправ  

2 

2 

Тема 2. Класифікація, поведінка та функція  витрат. 

Тема 3. Системи і методи обліку витрат і калькулювання 

собівартості продукції (робіт, послуг). Облік і 

калькулювання за повними витратами 

Семінар-вирішення 

ситуаційних вправ 
3 

3 

Тема 3. Системи і методи обліку витрат і калькулювання 

собівартості продукції (робіт, послуг). Облік і 

калькулювання за повними витратами 

Семінар-вирішення 

ситуаційних вправ 
2 

4 
Тема 4. Облік і калькулювання за повними витратами. Семінар-вирішення 

ситуаційних вправ 
4 

5 
Тема 5. Облік і калькулювання за змінними витратами. Семінар-вирішення 

ситуаційних вправ 
4 

6 
Тема 6. Облік і калькулювання за нормативними 

витратами. 

Робота в малих творчих 

групах 
3 

7 Контрольна (модульна) робота № 1 
Виконання контрольної 

(модульної) роботи № 1 
- 

8 

Тема 7. Облік і контроль результатів діяльності за 

центрами відповідальності. 

Семінар-розв’язання 

проблемних завдань 

 

2 

9 
Тема 7. Облік і контроль результатів діяльності за 

центрами відповідальності. 
Семінар-розв’язання 

проблемних завдань 
2 

10 
Тема 8. Бюджетування і контроль витрат, доходів і 

фінансових результатів діяльності підприємства. 
Кейс стади 2 

11 

Тема 8. Бюджетування і контроль витрат, доходів і 

фінансових результатів діяльності підприємства. 

Семінар -розв’язання 

проблемних завдань 

 

2 

12 
Тема 9. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності 

та прибутку. 

Семінар - вирішення 

ситуаційних вправ 
2 

13 
Тема 10. Аналіз релевантності інформації для прийняття 

управлінських рішень. 
Семінар-розв’язання 

проблемних завдань 
- 

14 Контрольна (модульна) робота № 2 
Виконання контрольної 

(модульної) роботи № 2 
- 

15 

Тема 11. Аналіз інформації для прийняття інвестиційних 

рішень. 

Тема 12. Основи стратегічного управлінського обліку 

Робота в малих творчих 

групах 
2 

Усього балів за роботу  на навчальних заняттях 30 

За виконання контрольних (модульних) робіт 

Модуль 

№1 

(заняття 

№7) 

Написання контрольної (модульної) роботи № 1 5 



8 
 

Модуль 

№2 

(заняття 

№14) 

Написання контрольної (модульної) роботи № 2 5 

Усього балів за виконання контрольних (модульних) робіт 10 

Індивідуальні завдання самостійної роботи 

1. Підготовка аналітичної записки на основі критичного аналізу літературних джерел  5 

2. Виконання запропонованого кейсу 5 

Усього балів за виконання індивідуальних завдань: 10 

Додаткові (заохочувальні) бали: 

Представлення результатів науково-дослідних робіт здобувача: 

1. Участь у студентських олімпіадах, конкурсах наукових робіт, грантах, науково- 

дослідних проектах 

2. Публікація наукових статей, тез доповіді на конференції 

10 

ЕКЗАМЕН  50 

УСЬОГО БАЛІВ:  100 

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни 

Курс складається з двох змістових модулів (ЗМ): у ЗМ1 входять теми 1-4, а у ЗМ2 – теми 6-10. 

Заняття проводяться у вигляді лекцій, практичних (семінарських) занять. Завершується дисципліна 

складанням екзамену. 

Під час вивчення навчальних дисциплін у продовж семестру оцінюванню підлягають 

результати навчання, що виявляються через продемонстровані здобувачем знання та набуті уміння 

й навички, а саме: 

а) виконання завдань під час навчальних занять; 

 письмові (аудиторні) експрес-опитування; 

 письмові (аудиторні) ситуаційні завдання; 

 тестовий (аудиторний) контроль; 

б) виконання контрольних (модульних) робіт; 

в) індивідуальні завдання самостійної роботи. 

Роботи та виконання завдань на практичних заняттях у синхронному (як аудиторний 

тестовий контроль)  та в асинхронному режимі на базі платформи Moodle оцінюється в діапазоні 

від 0 до 30 балів.  

Контрольні (модульні) роботи проводяться двічі за семестр в синхронному режимі або в 

асинхроному режимі (засобами платформи Moodle) за темами відповідних змістовних модулів. 

Кожна контрольна (модульна) робота оцінюється в діапазоні від 0 до 5 балів. 

Самостійна робота здобувачів передбачає виконання різних видів індивідуальних 

(командних) завдань (за вибором здобувача) у вигляді аналізу публікацій у періодичних видання з 

проблемних питань навчальної дисципліни або вирішення кейсів з подальшою презентацією 

отриманих результатів.   Виконання індивідуального завдання (за вибором) здобувача оцінюється 

в 10 балів. 

За рішенням кафедри здобувачам, які брали участь у науково-дослідній роботі (участь 

здобувачів 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), 

можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) 0-10 балів, але в межах 50 балів поточного 

контролю. 

Результат поточного контролю знань здобувача в цілому оцінюються в діапазоні від 0 до 50 

балів (включно).  

Здобувача не допускають до підсумкового контролю у таких випадках: 
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− за результатами поточного контролю здобувач набрав від 0 до 20 балів (включно); 

− здобувач пропустив більш як 50% практичних (семінарських), не відпрацювавши їх.  

У разі відсутності здобувача на навчальних заняттях з поважних причин (у тому числі 

через тимчасову непрацездатність у зв’язку із хворобою) він зобов’язаний своєчасно (не 

пізніше як упродовж п’ятьох робочих днів після завершення періоду тимчасової 

непрацездатності) звернутися до декана факультету або його заступника з відповідною заявою 

щодо дозволу на відпрацювання пропущених навчальних занять з достовірним підтвердженням 

(довідка встановленого зразка) тимчасової непрацездатності. 

За наявності документального підтвердження поважності причин відсутності на 

навчальних заняттях відповідний НПП надає здобувачеві можливість відпрацювати пропущені 

заняття за індивідуальним графіком (але не пізніше ніж до початку залікового тижня). 

Якщо здобувач пропустив більш як 50% навчальних занять без поважної причини та / 

або не відпрацював їх за встановленою процедурою (згідно з Положенням про порядок 

оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в Державному вищому навчальному 

закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана») рішення 

про недопущення до екзамену приймає декан факультету за поданням науково-педагогічного 

(педагогічного) працівника, який проводить навчальні заняття. Це рішення фахівець деканату 

факультету доводить до відома здобувача до початку екзаменаційної сесії. 

Здобувача допускають до підсумкового контролю у формі екзамену, якщо він за 

результатами поточного контролю з відповідної навчальної дисципліни протягом семестру 

набрав не менше 21 балу. 

Здобувач, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), 

вважається таким, що не виконав вимоги робочої програми начальної  дисципліни та має 

академічну заборгованість. Він має право за власною заявою опанувати навчальну дисципліну 

в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом освітньої програми на 

засадах факультативного вивчення за індивідуальним графіком згідно з Положенням про 

надання додаткових освітніх послуг  понад обсяги, встановлені навчальними планами і 

освітніми програмами.   

 

3. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО  ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

ЗДОБУВАЧА ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ  

 

3.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧА 

з дисципліни «Управлінський облік» (обов`язкова) 

для здобувачів освітньо-професійної програми  «Облік і  аудит» 

Заочна форма навчання 

№ 

заняття 

Теми заняття Види занять Макс. 

кількість 

балів 

За роботу на контактних заняттях 

1 Тема 1. Мета, зміст та організація 

управлінського обліку 

Тема 2. Класифікація, поведінка та функція  

витрат 

Міні лекція - 

Міні-семінар – дискусія 1 

Тестовий контроль знань 1 

2 Тема 3. Системи і методи обліку витрат і 

калькулювання собівартості продукції 

(робіт, послуг). Облік і калькулювання за 

повними витратами (робіт, послуг) 

Міні лекція - 

Міні-семінар – дискусія 1 

Тестовий контроль знань 1 

3 Тема 4. Облік і калькулювання за Міні лекція - 
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змінними витратами 

Тема 5. Облік і калькулювання за 

нормативними витратами 

Міні-семінар – дискусія 1 

Тестовий контроль знань 
1 

4 Тема 6. Калькулювання собівартості за 

видами діяльності (АВС костинг). 

Міні лекція - 

Міні-семінар – дискусія 1 

Тестовий контроль знань 1 

 

5 

Тема 7. Облік і контроль результатів 

діяльності за центрами відповідальності  

 

Міні лекція - 

Міні-семінар – дискусія 1 

Тестовий контроль знань 1 

 

6 

Тема 8. Бюджетування і контроль витрат, 

доходів  і фінансових результатів діяльності 

підприємства 

Міні лекція - 

Міні-семінар– дискусія 1 

Тестовий контроль знань 1 

 

7 

Тема 9. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу 

діяльності та прибутку 

 

Міні лекція - 

Міні-семінар– дискусія 1 

Тестовий контроль знань 1 

 

8 

Тема 10.Аналіз релевантності інформації 

для прийняття управлінських рішень 

 

Міні-лекція - 

Міні-семінар – дискусія 1 

Тестовий контроль знань 1 

 

9 

Тема 11. Аналіз інформації для прийняття 

інвестиційних рішень. 

 

Міні-лекція - 

Міні-семінар – розгорнута 

бесіда 

1 

Тестовий контроль знань 1 

10 Виконання контрольної (модульної) роботи Виконання контрольної 

(модульної) роботи 

- 

11 Тема 12. Основи стратегічного 

управлінського обліку 
Міні лекція - 

Міні-семінар – розгорнута 

бесіда 

1 

Тестовий контроль знань 1 

Усього балів за роботу на  контактних заняттях: 20 

Результати виконання контрольних (модульних) робіт  

12 Комплексна аудиторна самостійна      

контрольна (модульна) робота 

Виконання контрольної 

(модульної) роботи 

10 

Усього балів за виконання контрольних (модульних) робіт: 10 

Індивідуальні завдання самостійної роботи  

1. Підготовка аналітичної записки на основі критичного аналізу літературних джерел  10 

2. Виконання запропонованого кейсу 10 

Усього балів за виконання індивідуальних завдань: 20 

Додаткові (заохочувальні) бали: 

Представлення результатів науково-дослідних робіт здобувача: 

1. Участь у студентських олімпіадах, конкурсах наукових робіт, грантах, науково- 

дослідних проектах 

2. Публікація наукових статей, тез доповіді на конференції 

10 

ЕКЗАМЕН  50 

УСЬОГО БАЛІВ:  100 
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3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення навчальної дисципліни 

Курс складається з двох змістових модулів (ЗМ): у ЗМ1 входять теми 1-4, а у ЗМ2 – теми 6-10. 

Заняття проводяться у вигляді лекцій, семінарських (контактних) занять. Завершується дисципліна 

складанням екзамену. 

Під час вивчення навчальних дисциплін у продовж семестру оцінюванню підлягають 

результати навчання, що виявляються через продемонстровані здобувачем знання та набуті 

уміння й навички, а саме: 

а) виконання завдань під час навчальних занять; 

 письмові (аудиторні) експрес-опитування; 

 письмові (аудиторні) ситуаційні завдання; 

 тестовий (аудиторний) контроль; 

б) виконання контрольної (модульної) роботи; 

в) індивідуальні завдання самостійної роботи. 

Роботи та виконання завдань на практичних заняттях у синхронному (як аудиторний 

тестовий контроль)  та в асинхронному режимі на базі платформи Moodle оцінюється в 

діапазоні від 0 до 20 балів.  

Передбачено обов’язкове виконання 1 підсумкової контрольної (модульної) роботи в 

синхронному режимі або в асинхроному режимі (засобами платформи Moodle), яка оцінюється 

в діапазоні 0-10 балів. 

Самостійна робота здобувачів передбачає виконання різних видів індивідуальних 

(командних) завдань (за вибором здобувача) у вигляді аналізу публікацій у періодичних 

видання з проблемних питань навчальної дисципліни або вирішення кейсів з подальшою 

презентацією отриманих результатів. Виконання індивідуального завдання (за вибором) 

здобувача оцінюється в 20 балів. 

За рішенням кафедри здобувачам, які брали участь у науково-дослідній роботі (участь 

здобувачів 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), можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) 0-10 балів, але в межах 50 

балів поточного контролю. 

Результат поточного контролю знань здобувача в цілому оцінюються в діапазоні від 0 до 

50 балів (включно).  

Здобувача не допускають до підсумкового контролю у таких випадках: 

− за результатами поточного контролю здобувач набрав від 0 до 20 балів (включно); 

− здобувач пропустив більш як 50% практичних (семінарських), не відпрацювавши їх.  

У разі відсутності здобувача на навчальних заняттях з поважних причин (у тому числі 

через тимчасову непрацездатність у зв’язку із хворобою) він зобов’язаний своєчасно (не 

пізніше як упродовж п’ятьох робочих днів після завершення періоду тимчасової 

непрацездатності) повідомити  деканові факультету та подати відповідну заяву з достовірним 

підтвердженням (довідка встановленого зразка) тимчасової непрацездатності. 

За наявності документального підтвердження поважності причин відсутності на 

навчальних заняттях відповідний НПП надає здобувачеві можливість відпрацювати пропущені 

заняття за індивідуальним графіком (але не пізніше ніж до початку підсумкового контролю). 

Якщо здобувач пропустив більш як 50% навчальних занять без поважної причини та / 

або не відпрацював їх за встановленою процедурою (згідно з Положенням про порядок 

оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в Державному вищому навчальному 

закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана») рішення 

про недопущення до екзамену приймає декан факультету за поданням науково-педагогічного 
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(педагогічного) працівника, який проводить навчальні заняття. Це рішення фахівець деканату 

факультету доводить до відома здобувача до початку екзаменаційної сесії. 

Здобувача допускають до підсумкового контролю у формі екзамену, якщо він за 

результатами поточного контролю з відповідної навчальної дисципліни протягом семестру 

набрав не менше ніж 21 бал. 

Здобувач, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), 

вважається таким, що не виконав вимоги робочої програми начальної  дисципліни та має 

академічну заборгованість. Він має право за власною заявою опанувати навчальну дисципліну 

в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом освітньої програми на 

засадах факультативного вивчення за індивідуальним графіком згідно з Положенням про 

надання додаткових освітніх послуг  понад обсяги, встановлені навчальними планами і 

освітніми програмами.   

 

4. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

ЗДОБУВАЧА ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 
 

4.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧА 

з навчальної дисципліни «Управлінський облік» (обов’язкова) 

для  здобувачів освітньо-професійної програми «Облік і аудит» 

Дистаційна форма навчання 

№ 

заняття 

 

Тема заняття в дистанційному 

режимі 

 

Форма занять і контролю 
Максимальна 

кількість балів 

Робота на заняттях у дистанційному режимі 

1 

 

Тема 1. Мета, зміст та організація 

управлінського обліку 

Тема 2. Класифікація, поведінка та 

функція  витрат 

Установча міні-лекція  - 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

3 

2 

Тема 3. Системи і методи обліку  

витрат і калькулювання  

собівартості продукції (робіт, 

послуг) 

Міні-лекція  - 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

3 

3 

Тема 4. Облік і калькулювання за 

повними витратами 

Міні-лекція  - 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

3 

4 

 

Тема 4. Облік і калькулювання за 

повними витратами 

Міні-лекція  - 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

3 

5 

 

Тема 5. Облік і калькулювання за 

змінними витратами 

 

Міні-лекція  - 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

3 

6 

 

Тема 5. Облік і калькулювання за 

змінними витратами 

 

Міні-лекція  - 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

3 

7 

 

Тема 6. Облік і калькулювання за 

нормативними витратами 

Міні-лекція  - 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

2 

8 

 

Тема 7. Облік і контроль результатів 

діяльності за центрами 

відповідальності  

Міні-лекція  - 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

3 

9 

 

Тема 7. Облік і контроль результатів 

діяльності за центрами 

Міні-лекція  - 

Виконання практичних завдань у 2 
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відповідальності  дистанційному режимі 

10 

 

Тема 8. Бюджетування і контроль 

витрат, доходів  і фінансових 

результатів діяльності підприємства 

Міні-лекція  - 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

3 

11 

 

Тема 8. Бюджетування і контроль 

витрат, доходів  і фінансових 

результатів діяльності підприємства 

Міні-лекція  - 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

3 

12 

 

Тема 9. Аналіз взаємозв’язку витрат, 

обсягу діяльності та прибутку 

Міні-лекція  - 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

3 

13 

 

Тема 10.Аналіз релевантності 

інформації для прийняття 

управлінських рішень 

Міні-лекція  - 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

3 

14 

 

Тема 11. Аналіз інформації для 

прийняття інвестиційних рішень 

 

Міні-лекція  - 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

2 

15 

Тема 12. Основи стратегічного 

управлінського обліку 

Міні-лекція  - 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

1 

Усього балів за роботу на заняттях у дистанційному режимі: 40 

За виконання контрольної (модульної) роботи  

16 
Підсумкова контрольна робота Виконання контрольної 

(модульної) роботи 

10 

Усього балів за контрольну (модульну) роботу: 10 

Додаткові (заохочувальні) бали: 

Представлення результатів науково-дослідних робіт здобувача: 

1. Участь у студентських олімпіадах, конкурсах наукових робіт, грантах, науково- 

дослідних проектах 

2. Публікація наукових статей, тез доповіді на конференції 

10 

ЕКЗАМЕН  50 

УСЬОГО БАЛІВ:  100 

 

4.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення навчальної дисципліни 

Курс складається з двох змістових модулів (ЗМ): у ЗМ1 входять теми 1-4, а у ЗМ2 – теми 6-10. 

Заняття проводяться у вигляді лекцій, семінарських (контактних) занять. Завершується дисципліна 

складанням екзамену. 

Під час вивчення навчальних дисциплін у продовж семестру оцінюванню підлягають 

результати навчання, що виявляються через продемонстровані здобувачем знання та набуті 

уміння й навички, а саме: 

а) виконання завдань під час навчальних занять; 

 письмові (аудиторні) експрес-опитування; 

 письмові (аудиторні) ситуаційні завдання; 

 тестовий (аудиторний) контроль; 

б) виконання контрольної (модульної) роботи; 

Роботи та виконання завдань на практичних заняттях у дистанційному режимі оцінюється 

в діапазоні від 0 до 40 балів. 

Передбачено обов’язкове виконання 1 підсумкової контрольної (модульної) роботи, яка 

оцінюється в діапазоні 0-10 балів. 

За рішенням кафедри здобувачам, які брали участь у науково-дослідній роботі (участь 

здобувачів 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 
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дисципліни), можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) 0-10 балів, але в межах 50 

балів поточного контролю. 

Результат поточного контролю знань здобувача в цілому оцінюються в діапазоні від 0 до 

50 балів (включно).  

Здобувача не допускають до підсумкового контролю у таких випадках: 

− за результатами поточного контролю здобувач набрав від 0 до 20 балів (включно); 

− здобувач пропустив більш як 50% практичних (семінарських), не відпрацювавши їх.  

У разі відсутності здобувача на навчальних заняттях з поважних причин (у тому числі 

через тимчасову непрацездатність у зв’язку із хворобою) він зобов’язаний своєчасно (не 

пізніше як упродовж п’ятьох робочих днів після завершення періоду тимчасової 

непрацездатності) повідомити  деканові факультету та подати відповідну заяву з достовірним 

підтвердженням (довідка встановленого зразка) тимчасової непрацездатності. 

За наявності документального підтвердження поважності причин відсутності на 

навчальних заняттях відповідний НПП надає здобувачеві можливість відпрацювати пропущені 

заняття за індивідуальним графіком (але не пізніше ніж до початку підсумкового контролю). 

Якщо здобувач пропустив більш як 50% навчальних занять без поважної причини та / 

або не відпрацював їх за встановленою процедурою (згідно з Положенням про порядок 

оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в Державному вищому навчальному 

закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана») рішення 

про недопущення до екзамену приймає декан факультету за поданням науково-педагогічного 

(педагогічного) працівника, який проводить навчальні заняття. Це рішення фахівець деканату 

факультету доводить до відома здобувача до початку екзаменаційної сесії. 

Здобувача допускають до підсумкового контролю у формі екзамену, якщо він за 

результатами поточного контролю з відповідної навчальної дисципліни протягом семестру 

набрав не менше ніж 21 бал. 

Здобувач, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), 

вважається таким, що не виконав вимоги робочої програми начальної  дисципліни та має 

академічну заборгованість. Він має право за власною заявою опанувати навчальну дисципліну 

в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом освітньої програми на 

засадах факультативного вивчення за індивідуальним графіком згідно з Положенням про 

надання додаткових освітніх послуг  понад обсяги, встановлені навчальними планами і 

освітніми програмами.   

 

5. САМОСТІЙНА РОБОТА ЗДОБУВАЧА 
 

5.1. Зміст самостійної роботи здобувача 

Самостійна робота здобувача спрямована на поглиблене засвоєння змісту навчальної 

дисципліни, формування вмінь та навичок самостійної навчальної діяльності.  

Самостійна робота теоретичного спрямування дозволяє поглибити засвоєння 

теоретичного матеріалу, підготуватися до навчальних занять. Включає виконання низки 

завдань, спрямованих на засвоєння навчального матеріалу на рівнях «відтворення» та 

«розуміння». Залежно від інформаційного джерела для самостійного опрацювання навчального 

матеріалу використовують такі методи: аналіз, синтез, порівняння, класифікація, 

конспектування, реферування, цитування, анотування, підготовка повідомлень та доповідей, 

написання творів-есе та наукових статей, надання відповідей на запитання та самостійне 

формулювання запитань, складання тестів та кросвордів, підготовка ілюстративного матеріалу, 

формулювання висновків, а також складання інтелект-карт, блок-схем, таблиць, 

термінологічних словників та покажчиків тощо. 

Самостійна робота практичного спрямування має на меті формування і розвиток 
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практичних умінь та навичок, підготовку до навчальних занять та засвоєння навчального 

матеріалу на рівнях «застосування» та «створення». Залежно від типу навчального завдання 

використовують такі методи: вирішення конкретних задач та ситуацій фахового спрямування, 

PBL-тренінг, Case study, розрахунково-аналітична робота, розв’язок модельованого завдання, 

проведення наукового дослідження, виконання індивідуального чи групового проекту, дискусії 

тощо. 

Самостійна робота здобувачів передбачає виконання різних видів завдань: обов’язкові 

та вибіркові, індивідуальні та групові, у вигляді окремих завдань до кожної теми або 

комплексних самостійних робіт з кількох тем. 

Контроль і оцінювання результатів самостійної роботи здобувачів здійснює науково-

педагогічним (педагогічним) працівником на навчальних заняттях або консультаціях. 

 

5.2. Порядок оцінювання результатів індивідуальних завдань самостійної роботи (за 

вибором здобувача) з навчальної дисципліни 
 

5.2.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи 

Метою виконання індивідуальних завдань під час самостійної роботи є полягає у 

закріпленні та поглибленні теоретичних та практичних знань, отриманих здобувачем вищої 

освіти в процесі вивчення навчальної дисципліни, розвиток навичок опрацювання вимог 

стандартів та тлумачень для обгрунтованого вибору облікової політики та формування 

відповідних форм фінансової звітності загального призначення. 

Самостійна робота здобувачів передбачає виконання різних видів індивідуальних завдань 

(за вибором здобувача) за такими напрямками: 

- пошуково-аналітична робота - підготовка аналітичної записки на основі огляду та 

критичного аналізу літературних джерел (не менше 5 публікацій з спеціалізованих періодичних 

видань за останні 5 років) обсягом не більше 10 сторінок з додаванням використаних джерел; 

- прикладна розрахункова робота – виконання запропонованого кейсу; 

- науково-дослідна робота – підготовка наукової роботи за обраною темою дослідження; 

представлення результатів проведеної роботи на науковому студентському гурткові у вигляді 

доповіді та презентації; написання наукових статей, тез доповідей з подальшим їх 

опублікуванням; виконання завдань в рамках науково-дослідних проектів кафедри; участь у 

студентських олімпіадах, конкурсах наукових робіт, грантах, науково-дослідних проектах. 

Структура аналітичної записки: 

- Титульний лист; 

- Зміст (з нумерацією сторінок); 

- Вступ (актуальність теми); 

- Основна частина (огляд літературних джерел, виклад основного змісту, постановка 

проблеми та розробка шляхів її вирішення); 

- Висновок: сучасний стан висвітлення та погляди на висвітлення проблеми 

(питання); 

- Список використаних літературних джерел; 

- Додатки (використані літературні джерела). 

Здобувач подає результати виконаних індивідуальних завдань пошуково-аналітичної та 

прикладної розрахункової роботи навчально-педагогічному (педагогічному) персоналу у 

електронній формі.  

Результати виконання науково-дослідна роботи підтверджуються оприлюдненням статей 

(тез) у спеціалізованих виданнях, виступом на науковому студентському гуртку, звітом з НДР. 

У випадку утруднень при виконанні індивідуальної роботи необхідно звертатися на 

кафедру обліку і оподаткування згідно з графіком надання консультацій та проведення 

індивідуальних занять. 
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5.2.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань самостійної 

роботи 
 

  Кожен студент для одержання необхідної кількості балів поточного контролю може 

вибрати вибіркові індивідуальні завдання для самостійної роботи із максимальною загальною 

оцінкою не вище 10 балів (очна (денна) форма навчання) або 20 балів (заочна форма навчання) 

балів.  

Вибіркові індивідуальні завдання для самостійної роботи здобувача та їх оцінювання: 

№ 

з/п 
Вид індивідуального завдання самостійної роботи 

Очна 

ф.н. 

Заочна 

ф.н. 

1 Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою 

тематикою 

0-5 0-10 

2 Вирішення кейсу 0-5 0-10 

 

Загальна оцінка виставляється на основі поданих аналітичних записок та рішень кейсів, 

а також презентації одержаних результатів (не більше 10 слайдів) та їх обговорення під час 

індивідуальних занять.  

Крім того, за рішенням кафедри здобувач вищої освіти очною (денної) та заочної форм 

навчання також має право на одержання додаткових (заохочувальних) балів (не більше 10 

балів) за виконання та подання результатів науково-дослідних робіт здобувача. 

 

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю — екзамен  

 

6.1. Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти під час 

підсумкового контролю у формі екзамену 

Загальна підсумкова оцінка вивчення навчальної дисципліни з підсумковим контролем 

у формі екзамену складається із суми результатів поточного (роботи на практичних заняттях, 

контрольних (модульних) робіт, індивідуальних завдань самостійної роботи здобувача) (0-50 

балів) та підсумкового контролю (екзаменаційна робота) (0-50 балів) та фіксується в 

екзаменаційній відомості навчальної дисципліни. 

Здобувача допускають до підсумкового контролю у формі екзамену, якщо він за 

результатами поточного контролю з відповідної навчальної дисципліни протягом семестру 

набрав не менше 21 балу та не пропустив більш як 50% практичних (семінарських) занять. 

За умови вивчення навчальної дисципліни більше одного семестру, здобувача допускають 

до підсумкового контролю у форму екзамену, якщо він за кожен семестр вивчення дисципліни 

набрав не менш як 21 бал. 

Якщо здобувач був відсутній на екзамені без причини, підтвердженої довідкою 

встановленого зразка про тимчасову непрацездатність, то він втрачає право на одне складання 

екзамену, за ним залишається можливість двох перескладань. 

Під час підготовки до відповіді за екзаменаційним білетом (тестом) здобувач може 

користуватися лише переліком матеріалів, дозволених науково-педагогічним (педагогічним) 

працівником, що веде заняття з навчальної дисципліни. Використання інших матеріалів та 

інформаційних засобів (сторонні друковані матеріали, інтернет, мобільний телефон, планшет, 

смарт-годинник, додаткові вкладки браузера на комп’ютері (у разі комп’ютерного тестування) 

тощо) вважається порушенням Етичного кодексу й дає підстави екзаменатору відсторонити 

цього здобувача від виконання завдань екзаменаційного білета (тесту) та оцінити результати 

екзамену в 0 балів. Заборонено перемовлятися, вставати, переміщатися по аудиторії та 

виходити з неї під час виконання завдань екзаменаційного білета чи комп’ютерного тестування. 

Якщо під час складання екзамену (тестування) виникають питання технічного або іншого 
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характеру (уточнення умови завдання екзаменаційного білета/тестового питання, повідомлення 

про погане самопочуття тощо), здобувач має право звернутися до екзаменатора. 

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

екзамену набрали від 21 до 59 балів (включно), після додаткової самостійної підготовки мають 

право перескласти екзамен. 

Перескладання екзамену з навчальної дисципліни дозволяється не більше двох разів: 

перший раз науково-педагогічному працівнику, який проводив екзамен; другий – комісії з двох 

науково-педагогічних працівників відповідної кафедри. В обох випадках загального 

підсумкового оцінювання результатів навчання цих здобувачів ураховують результат їх 

поточного контролю. Термін ліквідації академічної заборгованості для таких осіб 

встановлюється згідно з графіком навчального процесу. 

Здобувача, який за результатами другого перескладання екзамену (комісії) з 

навчальної дисципліни набрав від 21 до 59 балів (включно), вважають таким, що має академічну 

заборгованість. Він має право за власною заявою опанувати цю навчальну дисципліну в 

наступному семестрі понад обсяги, встановлені навчальним планом відповідної освітньої 

програми, на засадах факультативного вивчення за індивідуальним графіком згідно з 

Положенням про надання додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними 

планами і освітніми програмами. 

Здобувача, який під час факультативного вивчення окремих навчальних дисциплін понад 

обсяги, встановлені навчальними планами і освітніми програмами, набрав за результатами 

поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), не допускається до складання екзамену. 

Здобувач, який після факультативного вивчення окремих навчальних дисциплін понад 

обсяги, встановлені навчальними планами і освітніми програмами, за сумарним результатом 

поточного і підсумкового контролю у формі екзамену набрав від 21 до 59 балів (включно), 

підлягає відрахуванню з Університету. 

Здобувач, який не написав заяву на факультативне вивчення дисципліни, а отже, не 

ліквідував наявну академічну заборгованість протягом двох навчальних семестрів, підлягає 

відрахуванню з Університету. 

Перескладання екзамену з метою підвищення рейтингу з успішності та отримання більш 

високої оцінки під час екзаменаційної сесії не дозволено. 

 

6.2. Структура та зразок екзаменаційного білета   
 

6.2.1. Структура екзаменаційного білету  

Екзаменаційний білет при складанні екзамену в аудиторії (формат офлайн) містить 

наступні типи завдань: 

Теоретичної частини: 

1. Одне завдання на розкриття економічного змісту поняття чи методики/прийомів 

обчислень відповідних показників. 

2. П’ять закритих тестових завдання. 

Практичної частини: 

3. Три практичні задачі. 

Екзаменаційний білет при складанні екзамену в форматі онлайн містить 50 закритих 

тестових завдань (на практичну частину припадає 50% завдань). 

 

6.2.2. Зразок екзаменаційного білету 
 

Приклад екзаменаційного білету для складання екзамену в аудиторії (формат офлайн): 

Теоретичні питання: 

1. Відмінності обліку витрат і калькулювання при застосуванні напівфабрикатного та 

безнапівфабрикатного варіантів попередільного методу.  

Тестові завдання 



18 
 

 

Завдання 2.1.  Підприємство планує придбати нове обладнання вартістю 40 000 грн., яке в кінці 

строку використання не матиме ліквідаційної вартості. За прогнозами це обладнання буде 

експлуатуватися протягом 8 років. Очікувані щорічні чисті грошові надходження, які 

забезпечить устаткування, становлять 12 000 грн. до сплати податку на прибуток. Ставка 

податку на прибуток - 50%. У підприємства немає дебіторської та кредиторської 

заборгованості. 

Необхідно визначити, чому дорівнює період окупності обладнання: 

 а) 2,4 роки              б) 2,6 роки             в) 3,3 роки               г) 4,7 роки 

Завдання 2.2. Необхідно  визначити, які витрати підприємства не зміняться, якщо діяльність 

одного з виробничих підрозділів тимчасового припинена:  

а) прямі витрати на оплату праці                           в) прямі накладні витрати 

б) прямі матеріали                                                  г) непрямі накладні витрати 

Завдання 2.3. Виробництво продукції певного виду в короткому періоді є доцільним, якщо 

показник маржинального доходу для неї: 

   а) дорівнює нулю; 

   б) перевищує постійні витрати; 

   в) перевищує змінні витрати; 

   г) перевищує сумарні витрати. 

  Відповідь: а;  б; а, г;  б, в, г; в;  г;  а, б, г. 

Завдання 2.4. Що з наступного відомо як управлінська функція, яка порівнює планові дані з 

фактичними результатами:  

а) планування;                   б) керівництво і мотивація;       

 в) прийняття рішень;                г) контроль. 

Завдання 2.5. Нижче наведена інформація про рівні діяльності і витратах компанії за три 

звітних періоди: 

 І період  ІІ період  ІІІ період  

Обсяг виробництва продукту «А», одиниць 4 000 6 000 7 500 

Витрати на виробництво продукту «А», грн.  40 800 50 000 54 800 

В межах зазначених рівнях діяльності змінні витрати на одиницю продукту «А» залишаються 

незмінними, а постійні витрати збільшуються на 10%, якщо обсяг виробництва перевищує 5500 

одиниць. Чому рівні сукупні витрати при обсязі виробництва 5 000 одиниць: 

а)  44 000 грн. ;    б) 44 800 грн.;       в)  45 400 грн.;       г) 46 800 грн. 

 

Практичні завдання: 

Завдання 3. Фабрика «Оранж» виготовляє два види продукції: пальта і куртки. Обсяг 

виробництва обмежений можливостями придбання відповідної тканини (25 000 м) та попитом 

на готові вироби. Вихідні данні для планування обсягу виробництва наведені в таблиці: 

Показник Пальта Куртки 

Попит на продукцію, од.  5 000 8 000 

Ціна одиниці продукції, грн. 500 400 

Змінні витрати на од./грн. 320 260 

Витрати тканини на од./м. 3 2 

Постійні витрати за звітний період становлять 800 000 грн.  

Необхідно: визначити оптимальний план виробництва окремих видів продукції для 

отримання максимальної суми прибутку з урахуванням обмежуючих факторів.  

 

Завдання 4. Підприємство розпочало свою діяльність у звітному періоді і виготовило 60 000 

одиниць продукції, з яких 35 % залишилися нереалізованими. Залишків незавершеного 

виробництва на початок та кінець звітного періоду не було. Інформація про показники 

діяльності підприємства у звітному періоді надана в таблиці. 

Показник Сума, грн. 
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Ціна реалізації одиниці продукції 50 

Прямі виробничі витрати  900 000 

Виробничі накладні витрати, з яких 55 % - постійні 350 000 

Витрати на збут, з яких 60% - змінні 120 000 

Адміністративні витрати 150 000 

Необхідно: 

а) визначити собівартість залишків нереалізованих одиниць продукції в системі 

калькулювання за змінними та повними витратами; 

б) скласти звіт в системі калькулювання за повними витратами; 

в) визначити операційний прибуток, визначений в системі калькулювання за змінними 

витратами. 

 

Завдання 5. Підприємство «РКС» випускає музичні  інструменти, одна з моделей яких є 

досить перспективною і має значний попит. Ціна реалізації одного виробу цієї моделі - 950 грн., 

а витрати на її виготовлення у звітному році склали:  

Змінні на один виріб Постійні витрати 

матеріали 230 загальновиробничі 19 500 

оплата праці 80 збутові 5 500 

загальновиробничі 

(накладні) 

60 адміністративні 4 100 

збутові 40   

Необхідно визначити: 

1) точку беззбитковості підприємства у натуральному та грошовому вимірниках; 

2) суму прибутку від реалізації 80 виробів. 

 

Приклади тестів для складання екзамену в формат онлайн: 

Практична частина. 

У звітному періоді компанія розпочала виробництво 15 000 одиниць продукту «А», з яких 

на кінець періоду було закінчено 10 000 одиниць. Решта одиниць були готові на 30 %. 

Незавершеного виробництва на початок періоду у компанії не було.  

Визначити, чому дорівнюють витрати компанії на одну еквівалентну одиницю продукції, 

якщо сума понесених за період витрат становила 27 600 грн.: 

 а) 1,84 грн.               б) 2,40 грн.               в) 2,76 грн.                г) 2,90 грн. 

 

Теоретична частина. 

Завдання 2.2. Визначте правильну формулу для розрахунку відхилення прямих витрат на 

оплату праці за рахунок ставки: 

а)     нормативні години праці х (фактична ставка зарплати – нормативна ставка 

зарплати) 

б) фактична ставка зарплати х (фактичні години праці – нормативні години праці) 

в) фактичні години праці х (фактична ставка зарплати – нормативна ставка 

зарплати) 

г) нормативна ставка зарплати х (нормативні години праці - фактичні години 

праці) 

 

 

6.3. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи здобувача 

Кожне питання у екзаменаційному білеті оцінюється так: 

- 1, 3, 4, 5 питання – максимально 10 балів; 

- 2 питання – максимально 10 балів  

(кожен тест – максимально 2 бали  (5 тестів х 2 бали = 10 балів). 
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Критерії оцінювання екзаменаційних завдань 

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

10 відмінний 

8 добрий 

6 задовільний 

4 недостатній 

2 мінімальний 

0 незадовільний 

 

Критерії оцінювання кожного тестового завдання 

2 бали Здобувач дає обгрунтовані, глибокі та теоретично правильні відповіді на 

поставлені питання, висловлює та аргументує власне ставлення до 

альтернативних поглядів на певне питання, дає повну, вичерпну відповідь; 

1 бал Здобувач володіє знаннями матеріали на недостатньому рівні, у розкритті змісту 

питань, у формулюванні термінів та категорій буди допущені грубі помилки. 

Завдання виконано частково. 

0 балів Здобувач зовсім не відповів на поставлене питання, або відповідає неправильно. 

Відповідь є повністю ідентичною тексту підручника чи конспекту або повністю 

ідентичною відповіді іншого здобувача на це ж саме питання. 

 

Кожне питання у екзаменаційному білеті при складанні екзамену в формат онлайн має 

одну правильну відповідь і оцінюється в 2 або 0 балів (максимальна оцінка 25 тестів х 2 бали = 

50 балів). 

Критерії оцінювання кожного тестового завдання (екзамен в форматі онлайн) 

2 бали Здобувач дає обгрунтовані, глибокі та теоретично правильні відповіді на 

поставлені питання, дає повну, вичерпну відповідь; 

0 балів Здобувач не дав правильну відповідь на поставлене питання 

 

6.4. Апеляція результатів підсумкового контролю у формі екзамену 

Відповідно до Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю у формі 

екзамену в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» здобувач, який не погоджується з результатами 

підсумкового контролю у формі екзамену, має право не пізніше наступного робочого дня після 

оголошення результатів екзамену звернутися з письмовою апеляцією до декана факультету.  

 

6.5. Дострокове складання екзамену 

Як виняток, здобувачеві надають можливість дострокового складання екзамену, в разі: 

– невідкладного лікування на період проведення сесії; 

– вагітності і пологів; 

– офіційного запрошення на навчання за профілем спеціальності; 

– наявності інших важливих підстав, що не порушують законодавство, нормативні 

документи Університету та мають документальне підтвердження. 

Дозвіл на дострокове складання екзаменів надає декан факультету за умови, що на момент 

подання заяви здобувач отримав не менше 50% від максимально можливої кількості балів за 

результатами поточного контролю з навчальної дисципліни. 

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

здійснюється в такому порядку: 

Шкала оцінювання підсумкового контролю з навчальної дисципліни  

(форма підсумкового контролю – екзамен) 

100-бальна шкала 
Підсумкова оцінка за 4-х бальною 

шкалою 

Шкала 

ECTS 
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екзамен 

90 – 100 відмінно А 

80 – 89 
добре 

В 

70 – 79 С 

66 – 69 
задовільно 

D 

60 – 65 Е 

21 – 59 
незадовільно  

з можливістю перескладання  
FX 

0 – 20 

незадовільно  

з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

F 

 

7. ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ ТА ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ З 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Перезарахування та визнання результатів навчання з навчальної дисципліни 

«Управлінський облік» або її окремого компонента можливе за умов участі здобувача в 

програмі академічної мобільності (навчання в інших Університетах України або світу) 

відповідно до Положення про включене навчання і навчання за програмами Європейського 

Союзу студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана» у закордонних вищих навчальних закладах, Положення про порядок реалізації права 

на академічну мобільність у Державному вищому навчальному закладі «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Положення про порядок 

оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в Державному вищому навчальному 

закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». 

Здобувачі вищої освіти мають право на визнання результатів навчання в неформальній та 

інформальній освіті (курси навчання в центрах освіти, курси інтенсивного навчання, семінари, 

конференції, олімпіади, конкурси наукових робіт, літні чи зимові школи, бізнес-школи, 

тренінги, майстер-класи, наукові публікації, науково-дослідна робота, робота у студентських 

наукових гуртках, індивідуальні завдання, що поглиблюють навчальний матеріал навчальної 

дисципліни, тощо) в обсязі, що загалом не перевищує 10% від загального обсягу кредитів, 

передбачених освітньою програмою: у межах навчального року на першому (бакалаврському) 

рівні вищої освіти − не більше 6 кредитів. 

Участь у програмах здобуття неформальної та інформальної освіти регламентує 

Положення про визнання результатів навчання в Державному вищому навчальному закладі 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», отриманих 

здобувачами у неформальній та інформальній освіті». 

Перезарахування та визнання результатів навчання відбувається за умови підтвердження 

здобувачем отриманої оцінки з подібної навчальної дисципліни або індивідуальних завдань з 

карти навчальної роботи здобувача (назва навчальної дисципліни, вид індивідуальної роботи, 

кількість годин, отримана оцінка тощо) випискою з навчального плану іншого ЗВО 

 

8. АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 
 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти передбачає: 

– самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням 

їх індивідуальних потреб і можливостей); 

– посилання на джерела інформації в разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

– дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

– надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 
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Порушенням академічної доброчесності учасниками освітнього процесу є: 

– академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) 

результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) 

та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без 

зазначення авторства; 

– самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних, раніше опублікованих 

наукових результатів як нових наукових результатів; 

– фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовують в освітньому процесі 

або наукових дослідженнях; 

– фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються 

освітнього процесу чи наукових досліджень; 

– списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, 

крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання 

здобувачів вищої освіти; 

– обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, 

творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; 

– неправомірна вигода – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги 

матеріального або нематеріального характеру, що їх обіцяють, пропонують, надають або 

одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову, без законних на те підстав, 

що призводить на необ’єктивності оцінювання; 

– хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція 

щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального 

або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому 

процесі, яке призводить на необ’єктивності оцінювання; 

– необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів 

навчання здобувачів вищої освіти. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі вищої освіти можуть бути притягнені 

до такої академічної відповідальності: 

– повторне проходження оцінювання результатів їх навчальної діяльності (екзамен); 

– повторне вивчення відповідного освітнього компонента освітньо-професійної 

програми; 

– відрахування з Університету; 

– позбавлення академічної стипендії; 

Дотримання принципів академічної доброчесності здобувачами вищої освіти 

регулюється Положенням про академічну доброчесність в   Державному вищому навчальному 

закладі «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», затверджене Вченою 

радою Університету (протокол №1) від 31.08.2020 р., введене в дію наказом від 01.09.2020 р. 

№345. 
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