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Форма проведення комбінована / виконання екзаменаційного 

тесту 
Тривалість проведення 1 год. 20 хв. 
Максимальна кількість балів: 40 балів 
Критерії оцінювання: 20 балів - письмова відповідь на питання, 10 

балів - тести, 10 балів – вирішення 
ситуаційного завдання 

Перелік допоміжних матеріалів: немає 
 
Семестрове оцінювання проводиться у формі екзамену (іспиту) або екзаменаційного 
тесту. 
Студент допускається до складання екзамену / виконання екзаменаційного тесту, якщо ним 
повністю виконані всі види робіт, передбачені робочим навчальним планом та робочою 
навчальною програмою. 
Екзамен проводиться у комбінованій формі і передбачає виконання наступних 
завдань: 
• відповідь на 2 теоретичні питання (кожне питання - по10 балів, максимум - 20 балів), 
• виконання тестових завдань (кожне завдання - по 5 балів, максимум - 10 балів), 
• розв’язання практичних задач (одна задача, максимум - 10 балів). 
Екзаменаційний тест складається з 40 тестових завдань. 
Максимальна кількість балів за екзаменаційний тест – 40. 
Тестові завдання охоплюють весь зміст дисципліни. 
Кожен тест оцінюється у 1 бал максимально. 
При тестуванні он-лайн оцінка обраховується: 
• для тестів, які передбачають одну правильну відповідь (формату «один з багатьох» та  

«так або ні») 1 бал виставляється, якщо відповідь правильна, у протилежному випадку 
виставляється оцінка 0 балів; 

• за тест, який передбачає декілька правильних відповідей (формат «декілька з багатьох», 
«відповідність») оцінка розраховується на пропорційній основі. Якщо, наприклад, в 
тесті передбачено дві правильні відповіді, то 1 бал виставляється, якщо студент навів 
обидві правильні відповіді, якщо одну правильну і одну неправильну – то оцінка за тест 
0,5 балів, якщо ж обидві відповіді студента неправильні – тест оцінюється у 0 балів). 
Аналогічно для 3 відповідей – кожна оцінюється у 0,33 бали і помилки враховуються 
відповідно. 
При виконанні екзаменаційного тесту слідкуйте за терміном виконання та за 

часовим обмеженням. 
Максимальна кількість балів за відповіді на екзамені / виконання екзаменаційного тесту – 
40 балів, яка додається до кількості балів (максимум 60 балів), які студент набрав під час 
вивчення дисципліни. Таким чином формується загальна рейтингова оцінка студента за 
дисципліну. Загальна кількість балів не може перевищувати 100 балів, що переводяться у 
національну шкалу оцінювання і відповідно у шкалу ЄКТС. Кількість балів відповідає 
певному рівню засвоєння дисципліни. 

https://elearning.kubg.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=250701
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=250701
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=35827


Орієнтований перелік питань: 
1. Сутність управлінського обліку та етапи його розвитку. 
2. Предмет, об‘єкти, методи та принципи управлінського обліку. Основні функції 

управлінського обліку. 
3. Порівняльна характеристика фінансового і управлінського обліку 
4. Організація управлінського обліку на підприємстві. 
5. Економічна сутність витрат та їх регламентація в Україні. 
6. Склад виробничих витрат. 
7. Напрями класифікації витрат в управлінському обліку та їх характеристика. 
8. Поведінка витрат. 
9. Облік витрат і калькулювання собівартості, їхня мета та об’єкти. 
10. Класифікація методів обліку витрат і собівартості залежно від об’єктів калькуляції. 
11. Попроцесна калькуляція собівартості. 
12. Позамовна калькуляція собівартості. 
13. Облік і розподіл виробничих накладних витрат. 
14. Традиційний підхід. 
15. Підхід АВС 
16. Відмінність між калькуляцією собівартості з повним розподілом витрат і калькуляцією 

собівартості за змінними витратами. 
17. Порівняння впливу калькулювання собівартості за змінними і повними витратами на 

величину прибутку. 
18. Переваги і недоліки калькуляції з повним розподілом витрат і директ-костингу. 
19. Сутність обліку та калькулювання собівартості продукції за нормативними витратами. 
20. Методи обчислення відхилень від норм витрат. 
21. Система «стандарт-кост»: переваги та недоліки її використання. 
22. Поведінка витрат і управління. 
23. Сутність методу «витрати-обсяг-прибуток». 
24. Точка беззбитковості (поріг рентабельності). 
25. Маржинальний запас фінансової міцності. 
26. Операційний леверидж. 
27. Застосування методу «витрати-обсяг-прибуток» для визначення цільового обсягу 

реалізації і прибутку. 
28. Значення облікової інформації для прийняття управлінських рішень. 
29. Характеристика та порядок формування релевантної та нерелевантної інформації. 
30. Формування інформації для прийняття рішень у процесі постачання. 
31. Формування інформації для прийняття рішень у процесі виробництва. 
32. Формування інформації для прийняття рішень у процесі реалізації. 
33. Значення та переваги бюджетування. 
34. Основні визначення теорії бюджетування. 
35. Поняття і принципи виділення центрів відповідальності. 
36. Класифікація центрів відповідальності. 
37. Облік і контроль за центрами відповідальності. 
38. Планування господарської діяльності як одна з функцій управлінського обліку. 
39. Сутність бюджетування і види бюджетів (кошторисів), що складаються на підприємстві. 
40. Принципи розробки структури основного бюджету підприємства і окремих його 

складових. 
41. Сутність контролінгу. 
42. Методи стратегічного управлінського обліку. 
43. Balanced Scorecard як інструмент стратегічного управлінського обліку. 
44. Калькулювання витрат життєвого циклу продукту. 
45. АВС- калькулювання. 
46. Калькулювання витрат на якість. 
47. Система "якраз вчасно" в стратегічному управлінському обліку. 
48. Ціноутворення в системи управлінського обліку. 
49. Основні методи встановлення цін. 
50. Розробка стратегії ціноутворення та їх види.  



Приклади тестових завдань: 
1. Управлінський облік являє собою підсистему: 

а) статистичного обліку; 
б) фінансового обліку; 
в) бухгалтерського обліку; 
г) господарського обліку. 

2. Методи управлінського обліку та контролінгу можуть використовуватися: 
а) тільки на промислових підприємствах і в будівельних організаціях; 
б) у будь-яких комерційних організаціях; 
в) у всіх організаціях, включаючи бюджетні установи; 
г) тільки в бюджетних організаціях. 

 
Приклад ситуаційного завдання: 

Підприємство має цільовий рівень рентабельності активів – 30 %, загальна вартість 
активів, що використовуються для виробництва продукції, – 10 тис. грн. Передбачуваний 
обсяг продаж цієї продукції в наступному році – 10 тис. од. Витрати на од. продукції такі: 
змінні виробничі витрати – 0,5 грн, постійні виробничі витрати – 0,1 грн, постійні 
адміністративні витрати та витрати на збут – 0,2 грн. 

Ґрунтуючись на повній собівартості, визначити ціну продажу. 
 
 

Екзаменатор Казак О.О. 
 

Завідувач кафедри Сосновська О.О. 
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