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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Метою вивчення дисципліни є набуття знань та навичок про закономірності формування 

витрат за видами, центрами відповідальності та носіями для мінімізації їх рівня та обґрунтування 

оптимальних господарських рішень. 

Завдання дисципліни полягає в тому, щоб розкрити: 

- класифікацію і структуру витрат, їх характеристику; 

- суть вітчизняних та зарубіжних систем і методів обліку витрат на виробництво та зміст 

оцінки їх впливу на управління витратами; 

- методику калькулювання планової собівартості продукції, робіт і послуг, складання 

кошторисів непрямих витрат; 

- нові підходи до управління виробництвом, в тому числі сучасні технології в галузі 

виробничого та операційного менеджменту; 

- постановку на підприємстві виробничого та операційного планування, включаючи 

планування і економічне обґрунтування окремих технологічних операцій; 

- питання оперативного управління ходом аграрного виробництва, включаючи 

управлінський виробничий облік, нормативний метод управління та автоматизовані системи 

підтримки прийняття рішень; 

- управління виробничими ресурсами, запасами, логістикою, складським господарством 

у виробництві; 

- аспекти маржинальної калькуляції виробничих процесів та використання виробничих 

ресурсів, які є основою для прийняття ефективних управлінських рішень у сфері виробництва.  

 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції/лабораторні, 

практичні, 

семінарські) 

Результати навчання Завдання 
Оцінюва

ння 

1 семестр 

Модуль 1 

Тема 1 

Теоретичні 

основи 

управління 

 

 

2/3 

Знати, як еволюціонувало 

поняття «управління».   

 

Розуміти економічну суть 

категорії «витрати».  

Здача 

практичної 

роботи. 

 

 



витратами  

Розрізняти особливості 

управління витратами 

сільськогосподарських 

підприємств в Україні. 

Тема 2 

Сутнісна 

характеристика 

виробничих 

витрат   

 

4/6 

Знати  класифікацію та 

структура виробничих витрат 

 

Розуміти, які є методи 

управління витратами 

Визначати функції витрат 

 

Аналізувати  поведінку витрат 

 

Знати  методи розподілу витрат 

Здача 

практичної 

роботи. 

 

 

Тема 3 

Калькулювання 

собівартості 

продукції 

 

4/6 

Розуміти поняття собівартості 

продукції  

 

Розуміти сутність  та  

призначення  калькулювання  

собівартості продукції  

 

Вміти групувати витрат за 

статтями калькуляції  

 

Знати види калькуляцій  

 

Знати методи та способи 

калькулювання собівартості 

продукції  

 

Застосовувати методи та 

особливості оцінки супутньої 

продукції  

 

Розуміти особливості обліку і 

розподілу непрямих витрат 

Здача 

практичної 

роботи. 

 

 

Тема 4 

Теоретичні 

основи 

беззбиткового 

виробництва 

 

4/6 

Розуміти різницю між 

економічною та 

бухгалтерською  моделлю 

беззбитковості виробництва 

 

Математична інтерпретація 

беззбитковості 

 

Вміти визначати  беззбитковий  

рівень у багатопродуктовому 

виробництві 

 

Вміти визначати  беззбитковий  

рівень виробництва за умов 

невизначеності 

Здача 

практичної 

роботи. 

 

 

Модуль 2 

Тема 5 

Управління 

витратами в 

довгостроковому 

періоді 

 

4/6 

Розуміти особливості поведінки 

витрат на виробництво в 

довгостроковому періоді 

 

Знати сутність та форми 

інвестицій 

 

Аналізувати оцінку проектів 

капітальних вкладень 

Здача 

практичної 

роботи. 

 

 

Тема 6 

Вибір системи 

управління 

 

4/6 

Розуміти поняття “Тип 

виробництва” 

 

Здача 

практичної 

роботи. 

 



витратами 

залежно від 

типів 

переробних 

підсистем 

Розрізняти управління 

витратами підприємств з 

одиночним типом переробної 

підсистеми, управління 

витратами підприємств з 

серійним типом переробної 

підсистеми та управління 

витратами підприємств з 

масовим типом переробної 

підсистеми 

 

Тема 7 

Управління 

Активами 

підприємства 

 

4/6 

Знати облік та управління 
виробничими запасами. 
Розрізняти процедури та 
технічні прийоми 
управління запасами.  
Розрізняти методи управління 

дебіторською та кредито-

рською заборгованістю   
Вміти управляти  грошовими 

коштами 

Здача 

практичної 

роботи. 

 

 

Тема 8 

Управління 

витратами при 

бюджетуванні на 

підприємстві 

 

4/6 

Знати горизонти 
планування 
Розуміти поділ 
 підприємства на центри 
відповідальності 
Знати склад планів і 
бюджетів підприємства  
Ув'язка фінансових і 
економічних показників 

Здача 

практичної 

роботи. 

 

 

Всього за 1 семестр 70 

Екзамен    30  

Всього за курс 100 

 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із 

дозволу лектора за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних девайсів). Реферати повинні мати коректні 

текстові посилання на використану літературу 

Політика щодо 

відвідування: 

Проходження тестових завдань по І і ІІ модулі є обов’язковим. За 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 

навчання може відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за 

погодженням із деканом факультету) 

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 

 


