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Тема 1. Мета, зміст і організація управлінського обліку 

1. Предмет, об’єкти та завдання управлінського обліку.  

2. Суть, принципи та функції управлінського обліку.  

3. Місце управлінського обліку в системі бухгалтерського обліку. 

4. Управлінський облік в інформаційній системі підприємства.  

5. Користувачі інформації в управлінському обліку. 

6. Схеми організації управлінського обліку за різних систем обліку. 

7. Процес формування облікової інформації за рівнями управління.  

8. Порядок побудови та застосування аналітичного обліку на підприємстві.  

9. Управлінський облік в системі рахунків (інтегрована та автономна системи). 

 

Тема 2. Склад витрат виробництва 

1. Загальна характеристика виробничих витрат. 

2. Склад витрат виробничої собівартості: прямі матеріальні витрати, прямі 

витрати на оплату праці, інші прямі витрати та розподільні змінні і постійні 

загальновиробничі витрати. 

3. Характеристика загальновиробничих витрат. 

4. Облік та розподіл загальновиробничих витрат. 

5. Облік незавершеного виробництва і обчислення фактичної собівартості 

готової продукції. 

6. Групування витрат за елементами і статтями калькуляції. 

7. Групування витрат за місцями їх виникнення та видами продукції. 

8. Склад витрат собівартості реалізованої продукції: виробнича собівартість 

продукції, нерозподілені постійні загальновиробничі витрати і 

наднормативні виробничі витрати. 

9. Облік матеріальних витрат та порядок їх включення до собівартості 

продукції. 

10. Склад витрат на оплату праці та порядок їх включення до собівартості 

продукції. 

 

Тема 3. Класифікація і поведінка витрат 

1. Мета, принцип і напрями класифікації витрат.  

2. Класифікація витрат для оцінки запасів і визначення фінансового 

результату. 

3. Вичерпні та невичерпні витрати. 

4. Витрати на продукцію та витрати періоду. 

5. Прямі і непрямі витрати. 

6. Основні та накладні витрати. 

7. Класифікація витрат на виробництво для прийняття управлінських рішень. 

8. Релевантні та нерелевантні витрати. 

9. Маржинальні та середні витрати. 



10. Дійсні й можливі витрати. 

11. Класифікація витрат для здійснення процесу контролю і регулювання. 

12. Характер реагування витрат при змінах обсягу діяльності підприємства.  

13. Характеристика змінних та постійних витрат. 

14. Поведінка змінних і постійних витрат при змінах обсягу діяльності 

підприємства.  

15. Оцінка витрат і побудова їх функції.  

16. Методи визначення функції витрат, їх сутність і порівняльна 

характеристика. 

 

Тема 4. Методи обліку і калькулювання витрат 

1. Сутність і зміст обліку виробничих витрат.  

2. Поняття та необхідність системи обліку і калькулювання витрат.  

3. Облік витрат та фактори, що впливають на його побудову.  

4. Об’єкти обліку витрат і об’єкти калькулювання та їх взаємозв’язок.  

5. Мета і сутність калькулювання витрат.  

6. Значення і завдання калькулювання.  

7. Види калькуляцій та сфера їх застосування.  

8. Склад та види собівартості.  

9. Методика і техніка калькулювання товарної продукції підприємства, 

окремих її видів і калькуляційних одиниць. 

 

Тема 5. Облік і калькулювання за повними витратами 

1. Калькулювання повних витрат.  

2. Включення до собівартості продукції змінних (прямих та змінних 

виробничих накладних витрат) і постійних виробничих накладних витрат. 

3. Характеристика і сфера застосування позамовного методу калькулювання. 

4. Калькулювання собівартості по процесах. 

5. Особливості обліку й оцінки залишків незавершеного виробництва за різних 

методів обліку. 

6. Облік і розподіл виробничих накладних витрат 

 

Тема 6. Облік і калькулювання за змінними витратами 

1. Характеристика і сфера застосування простого директ-косту.  

2. Особливості розвинутого директ-косту та переваги його застосування.  

3. Відмінність між калькуляцією собівартості з повним розподілом витрат і 

калькуляцією собівартості за змінними витратами. 

4. Необхідність і можливість переходу від обліку та калькулювання повної 

собівартості продукції до обліку і калькулювання неповної собівартості. 

5. Переваги і недоліки калькуляції з повним розподілом витрат і директ-

костінгу. 

 

Тема 7. Облік і калькулювання за нормативними витратами 

1. Нормативний метод обліку: мета і завдання обліку і калькулювання за 

нормативними витратами.  

2. Впровадження нормативного методу обліку витрат і калькулювання.  

3. Суть системи стандарт-кост. Переваги стандарт-косту.  



4. Організація нормативного господарства підприємства і складання 

нормативних калькуляцій.  

5. Облік зміни норм.  

6. Методика і техніка обліку відхилень від норм.  

7. Аналіз відхилень від норм і управління за ними. 

 


