
 

 

 

Анонс іспиту "Управлінський облік 1". Листопад 2022 р. 

Кандидати на отримання сертифікатів САР, СІРА, CPA повинні скласти іспит 
«Управлінський облік 1». Кандидати, які складають іспит «Управлінський 
облік 1» у листопаді 2022 р. повинні мати знання та вміння, що відповідають 
чинному Плану змісту іспиту в рамках Програми навчання. 
Слід пам'ятати, що однією з основних цілей кваліфікаційного іспиту 
«Управлінський облік 1» є оцінка кандидатів, знань, умінь, навичок та 
компетенцій, необхідних для управління витратами та запасами, розрахунку 
собівартості продукції та послуг, участі в процесі бюджетування, подальшого 
аналізу відхилень, аналізу беззбитковості підприємства, а також прийняття 
рішень щодо ціноутворення. 
Кандидати мають продемонструвати розуміння сутності системи 
управлінського обліку; розуміння витрат та їх класифікації за різними 
ознаками, знання особливостей обліку витрат на матеріали, оплату праці та 
виробничих накладних витрат; знання та вміння застосовувати такі методи 
калькуляції собівартості: позамовна та попроцесна калькуляції, АВС- костинг , 
калькуляція собівартості з повним розподілом виробничих витрат та за 
змінними витратами; розуміння втрат та їх обліку; розуміння причин наявності 
запасів у компанії та пов'язані з ними витрати; уявлення про види кошторисів 
та етапи їх складання; знання, розуміння та вміння застосовувати аналіз 
результатів діяльності та відхилень від кошторису; розуміння аналізу «витрати-
обсяг продукції-прибуток»; знання основних факторів, що впливають на 
ціноутворення у довгостроковій та короткостроковій перспективі. 
На іспит «Управлінський облік 1» екзаменаційної сесії буде винесено добірку 
тем, які містяться у всіх основних тематичних розділах Плану змісту іспиту. 
Під час підготовки до іспиту кандидатам не слід робити жодних висновків про 
питому вагу або важливість тих чи інших розділів, виходячи з того, в якому 
порядку вони перераховані або скільки підрозділів представлено в Плані змісту 
іспиту і в даному анонсі. 
Підготуватися до екзамену УУ-1 з основних розділів можна з використанням 
базового підручника, рекомендованого для підготовки: 
Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерський облік: управлінський аспект [за ред. 
Я. В. Соколова; пров. з англ.]. - М.: Фінанси та статистика, 2001 
Однак обмеження виключно одним підручником не є виграшною стратегією 
для успішного складання іспиту УУ-1. Рекомендовано використовувати для 
підготовки до екзамену також інші підручники та посібники: 



1. Друрі К. Управлінський та виробничий облік: підручник / К. Друрі [пер. з 
англ.]. - М.: ЮНІТІ-ДАНА, 2007. - 1423 с. 

2. Мисливець С.І., Пирець Н.М. Управлінський облік: від теорії до практики: 
навчальний курс, 5-видання – ТОВ «Акцент ПП», 2013. 

3. Мисливець С.І. Управлінський облік: просунутий рівень – Дніпропетровськ, 
2013 

4. Управлінський облік-1: Пров. з англ. - Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 
2007 + Додаток до управлінського обліку -1 

5. Голов С.Ф. УПРАВЛІНСЬКИЙ облік. - К.: Лібра , 2003. 
6. Дон Р. Хенсен . Управлінський облік / Дон Р. Хенсен , Мерієн М. Моувен , 

Небіл С.Еліас , Девід У. Сєнков . - К.: Міленіум , 2002. 
 
Структура екзаменаційного модуля 
Іспит «Управлінський облік 1» листопадової 2022 р. екзаменаційної сесії 
CAP/CIPA складатиметься з п'яти завдань, кожне з яких є обов'язковим для 
виконання. Завдання будуть переважно розрахунковий характер, але можуть 
бути і питання, пов'язані з перевіркою теоретичних знань, а також питання 
множинного вибору (тести). 
Бали за завдання листопадової сесії 2022 р. екзамену «Управлінський облік – 1» 
розподілятимуться таким чином: 
Завдання 1-3 – бали розподіляються від 13 до 22 балів на кожне завдання 
залежно від кількості та складності питань завдань. Загальна сума балів за 
Завдання 1-3 складатиме 50 балів. 
Завдання 4 складатиметься з 25 тестових питань. Кожне тестове питання 
оцінюватиметься від 1 до 3 балів залежно від важливості питання та його 
складності. Загальна сума балів за Завдання 5 складатиме 50 балів. 
 
Анонс з окремих завдань 
Завдання 1  
Це завдання може бути присвячене обліку виробничих накладних витрат та 
позамовному калькулюванню . Для успішного вирішення завдання 
екзаменованим необхідно знати та розуміти склад виробничих накладних 
витрат (ПНР). Також кандидати повинні вміти розподіляти ПНР за видами 
продукції, визначати суми недо- та перерозподілених ПНР та розраховувати 
собівартість реалізованої продукції, враховуючи суми недо- та 
перерозподілених ПНР. 
Завдання 2 
Завдання 2 може стосуватися теми «Облік витрат комплексного виробництва та 
побічних продуктів». Кандидати повинні знати та розуміти сутність 
комплексного виробництва, вміти визначати точку розділу; знати та вміти 
розподіляти комплексні витрати різними методами: методом натуральних 
показників; шляхом постійної частки валового прибутку; шляхом вартості 
реалізації в точці розділу; шляхом чистої вартості реалізації. 



Завдання 3 
Питання завдання 3 присвячені ухваленню рішень щодо ціноутворення. 
Кандидати мають знати, розуміти та вміти розраховувати ціни в системі 
ціноутворення «витрати-плюс». Вміти розраховувати відсоток надбавки до 
витрат, використовуючи як основу ціни: виробничі витрати; змінні витрати; 
повні витрати. Вміти формувати ціну за допомогою розрахованого відсотка 
надбавки, і навпаки, вміти розрахувати відсоток надбавки. Окрім цього, 
кандидати мають вміти розраховувати прибуток підприємства на основі 
маржинального підходу. Розуміти сутність цільового ціноутворення та вміти 
визначати цільову виробничу собівартість 
Завдання 4  
Це завдання є набір питань множинного вибору: тестові питання, у кожному з 
яких кандидату буде необхідно вибрати одну правильну відповідь із чотирьох 
запропонованих. 
Компоненти Завдання 4 охоплюють усі теми Плану іспиту, які неохоплені чи 
слабко охоплені Завданнями 1-3. Внаслідок цього важливо вивчити весь 
перелік тем, перерахований у Плані змісту іспиту, а не концентруватися на 
темах вибірково. 
 
Цей документ створено на допомогу кандидатам, які планують складати 
іспит «Управлінський облік – 1» у листопадову екзаменаційну сесію 2022 
року. Цей документ не є обов'язковим до вивчення та має інформаційний 
характер. 

Бажаємо успіху! 


