
Питання до заліку

Тема «Загальна характеристика витрат»

1. Дати визначення середніх витрат. Пояснити, як вони обчислюються.

2. Розкрити сутність граничних витрат.

3. Пояснити поділ витрат за економічними елементами.

4. Пояснити розподіл витрат на прямі та непрямі.

5. Пояснити розподіл витрат на постійні та змінні.

6. Яке практичне значення поділу витрат на змінні та постійні.

7. Як розподіляються сукупні витрати на змінні та постійні?

8. У чому відмінність витрат у формі грошових видатків від витрат, що
формують вартість продукції?

9. За якими ознаками вивчається структура витрат і в чому її практичне
значення?

10. Що таке собівартість продукції, економічне значення цього показника.

11. Як співвідносяться витрати і собівартість продукції за певний період?

12. Поясніть співвідношення собівартості продукції і ціни.

Тема «Система управління витратами»

1. У  чому  полягає  сутність  діяльності  з  управління  витратами
підприємства.

2. Назвати об’єкти і суб’єкти управління витратами на підприємстві.

3. У чому полягає сутність функціонального аспекту системи управління
витратами.

4. Назвати функціональні складові підсистеми контролю витрат. Яку роль
відіграє контроль у системі управління витратами на підприємстві?

5. У  чому  полягає  сутність  управлінського  і  фінансового  аспектів
формування витрат підприємства?

6. У чому полягає сутність організаційного аспекту системи управлінні
витратами.

7. З’ясуйте  сутність  мотиваційного  аспекту  системи  управління
витратами.

8. Які  особливості  стимулювання  працівників  до  економії  ресурсів   та
зниження рівня їх витрачання.



9. У  чому  полягає  сутність  групування  витрат  за  замовленнями  і  за
процесами при калькулюванні.

10. У  чому  полягає  сутність  системи  управління  витратами  «стандарт-
кост».

11. Поясніть  застосування  показника  маржинального  прибутку  при
визначенні виробничої програми.

Тема «Формування витрат за місцями і центрами відповідальності»

1. З чим пов’язана поява концепції центрів відповідальності.

2. Дати визначення «центру відповідальності».

3. Які є види центрів відповідальності за ознакою обсягу повноважень і
відповідальності.

4. В чому полягає  сутність  функціонального і  територіального аспектів
системи центрів відповідальності.

5. Розкрити  переваги  управління  витратами  за  допомогою  системи
центрів відповідальності.

6. Що таке кошторис витрат підрозділу і які функції він виконує?

7. Визначити,  які  витрати  для  підрозділу  рівня  цеху  є  прямими,
непрямими.

8. Який склад витрат кошторису цеху.

9. Дати визначення гнучкого кошторису.

10. Які  основні  методи  розподілу  витрат  допоміжних  та  обслуговуючих
підрозділів між підрозділами основного виробництва?

11. Пояснити  сутність  методу  прямого  розподілу  витрат  допоміжних  та
обслуговуючих підрозділів між основними підрозділами? Які вади та
переваги цього методу?

12. Пояснити  сутність  методу  взаємних  послуг  розподілу  витрат
допоміжних  та  обслуговуючих  підрозділів  між  основними
підрозділами?

13. Дати визначення внутрішньої ціни. Назвати функції внутрішніх цін.

14. Назвати методи формування внутрішніх цін.

Тема «Методичні основи обчислення собівартості окремих виробів»

1. Для  чого  складаються  калькуляції  на  продукцію  і  яка  їх  роль  в
управлінні витратами.



2. Поясніть, що є об’єктами калькулювання на підприємстві.

3. Що таке калькуляційна одиниця і як вона визначається?

4. Які види калькуляцій розробляються на промисловому підприємстві та
яке їх призначення?

5. У чому полягають сутність, переваги і вади калькулювання за повними
витратами?

6. У  чому  полягають  сутність,  переваги  і  вади  калькулювання  за
неповними витратами?

7. Як обчислюється собівартість  одиниці продукції в одно продуктовому
виробництві?

8. В чому специфіка  і  проблема калькулювання у  багато продуктовому
виробництві.

9. Поясніть методику обчислення прямих витрат за калькулювання.

10. Які  можливі  бази  розподілу  загальновиробничих  витрат  за
калькулювання?

11. Розкрити  сутність  методики  розподілу  загальновиробничих  витрат
пропорційно основній заробітній платі виробничих робітників?

12. З’ясуйте  сутність  методики  розподілу  витрат  на  утримання  та
експлуатацію машин й устаткування на  основі  собівартості  машино-
годин роботи.

13. Як можна розподілити адміністративні витрати і витрати на збут у разі
калькулювання за повними витратами.

14. З’ясуйте можливі методи визначення собівартості окремих продуктів у
сукупному 9комплексному) виробництві.

Тема «Контроль витрат і стимулювання економії ресурсів»

1. Назвати основні завдання контролю витрат.

2. Які види обліку поєднує в собі система обліку витрат підприємства?

3. З’ясуйте сутність і сферу застосування оперативного обліку.

4. Назвіть специфічні риси бухгалтерського обліку. Які можливості надає
аналітичний бухгалтерський облік за управління витратами?

5. У  чому   полягають  управлінський  та  фінансовий  аспекти
бухгалтерського обліку?

6. Що таке статистичний облік? Його особливості.



7. Які види контролю розрізняють за частотою контрольних операцій, за
часом здійснення контрольних операцій?

8. Яка особливість обчислення планових витрат  на фактичний обсяг  за
даними кошторисів.

Тема «Аналіз системи «Витрати-випуск-прибуток» як інструмент
обґрунтування виробничо-маркетингових рішень»

1. У чому полягає сутність СVP-аналізу?

2. Які передумови передбачає СVP-аналіз?

3. Назвати показники, що обчислюються та аналізуються в процесі  СVP-
аналізу?

4. У  чому  полягає  сутність  маржинального  прибутку  і  як  він
обчислюється?

5. Поясніть  економічну  сутність  і  роль  коефіцієнта  маржинального
прибутку.

6. Дайте графічну інтерпретацію лінійної динаміки витрат і  виручки та
визначте точку беззбитковості графічним методом.

7. Як  аналітично  визначити  беззбитковий  обсяг  продукції  в  одно
продуктовому виробництві.

8. Вивести  формулу  для  обчислення  беззбиткового  обсягу  продукції  в
грошовому вимірі.

9. В чому полягає сутність готівкової  беззбитковості  і  як обчислюється
відповідний обсяг виробництва?

10. Поясніть  сутність  безпеки  операційної  діяльності  і  методику
обчислення її рівня.

11. Як визначається обсяг виробництва, що забезпечує цільовий прибуток
підприємства?

12. Що являє собою операційний ліверидж (важіль) і як він обчислюється?

13. Поясніть,  чому  операційна  залежність  (леверидж)  визначається
відношенням маржинального та операційного прибутку.

14. Як структура витрат впливає на величину операційного левериджу?



Тема «Оптимізація операційної системи підприємства за критерієм витрат»

1. Для чого на підприємстві створюються запаси матеріалів?

2. У чому полягає сутність системи управління запасами?

3. У чому сутність методу АВС?

4. Як визначається оптимальна величина запасу?

5. Які витрати виникають у процесі заготівлі та зберігання запасів?

6. У  чому  полягає  сутність  системи  управління  запасами  «точно  за
часом»?

7.  Які є методи оцінювання запасів?

8. За яких умов доцільно застосовувати метод «перший-перший» (FIFO)?
У чому його специфіка?

9. Поясніть сутність методу «останній-перший» (LIFO).

10. У  чому  особливості  методи  оцінювання  вибуття  матеріалів  за
середньозваженою собівартістю?


