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1. Опис дисципліни 

Найменування показників Характеристика дисципліни

Обов'язкова / вибіркова дисципліна Обов'язкова дисципліна
Семестр 6
Кількість кредитів  3
Загальна кількість годин 90
Кількість модулів 1
Лекції, годин 15
Практичні/ семінарські, годин 30
Лабораторні, годин -
Самостійна робота, годин 45
Тижневих годин для денної форми навчання: 6
аудиторних 3
самостійної роботи студента 3
Вид контролю Екзамен

2. Мета та завдання дисципліни 
 

Мета - набуття знань про закономірності формування витрат за видами, цен-
трами відповідальності та носіями для мінімізації їх рівня та обґрунтування опти-
мальних господарських рішень

Завдання - поглиблення розуміння системи управління витратами на підпри-
ємстві; поглиблення розуміння вимог українського законодавства щодо регулю-
вання економічних відносин в системі управління витратами; формування знань 
щодо виявлення факторів, що зумовлюють рівень витрат, обчислювання їх вели-
чини за видами, місцями та носіями



3. Структура дисципліни 

Кількість годин
Назви змістових модулів і тем усього У тому числi

л п/с лаб срс
1 2 3 4 5 6

Модуль 1
Змістовий модуль 1: Теоретичні  та методичні основи управління витратами

Тема 1. Витрати підприємства: сутність,
склад та класифікація 12 2 4 6

Тема 2. Методика управління витратами
підприємства 12 2 4 6

Разом за 1 модуль 24 4 8 12
Разом за 24 4 8 12

Змістовий модуль 2:  Система управління витратами на підприємстві
Тема 3. Економічна сутність, значення і 
завдання управління витратами 12 2 4 6

Тема 4. Калькулювання собівартості –
основа управління виробничими
витратами

12 2 4 6

Тема 5. Планування, нормування і про-
гнозування  витрат як складові елементи 
управління витратами

12 2 4 6

Разом за 2 модуль 36 6 12 18

Змістовий модуль 3: Контроль і оптимізація витрат на підприємстві
Тема 6. Контроль в управління виробни-
чими витратами 13 2 4 7

Тема 7. Оптимізація операційної системи
підприємства за критерієм витрат 17 3 6 8

Разом за 3 модуль 30 5 10 15
Усього годин 90 15 30 45

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять

№ з/п Вид та тема заняття Години

1 Практичне заняття - Витрати підприємства: сутність, склад та 
класифікація 4

2 Практичне заняття - Методика управління витратами підприємства 4

3 Практичне заняття - Економічна сутність, значення і завдання 
управління витратами 4

4 Практичне заняття - Калькулювання собівартості – основа управ-
ління виробничими витратами 4

5 Практичне заняття - Планування, нормування і прогнозування  
витрат як складові елементи управління витратами 4

6 Практичне заняття - Контроль в управління виробничими 
витратами 4

7 Практичне заняття - Оптимізація операційної системи підприємства 
за критерієм витрат 4

5. Індивідуальні завдання

1  Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою
2 Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, всеукраїн-

ських та міжнародних семінарах та конференціях



6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Теоретичні  та методичні основи управління витратами

Тема 1. Витрати 
підприємства: сут-
ність, склад та 
класифікація

6

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: класифікація 
витрат 
Джерела [ 2, 3, 4]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді.

Виступ студента з 
повідомленням за темою

Тема 2. Методика 
управління витра-
тами підприємства

6

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: управління непро-
дуктивними витратами і втратами  
Джерела [1, 2, 3]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді.

Виступ студента з 
повідомленням за темою 

Тестування 

Змістовий модуль 2. Система управління витратами на підприємстві

Тема 3. 
Економічна сут-
ність, значення і 
завдання управ-
ління витратами

6

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: функції та прин-
ципи управління витратами. 
Джерела [2, 3, 4,]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді.

Виступ студента з 
повідомленням за темою 

Тема 4. 
Калькулювання 
собівартості – 

основа управління 
виробничими 
витратами

6

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: методи обліку 
витрат та калькулювання собівартості продукції 
Джерела [1, 5, 6,]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді.

Виступ студента з 
повідомленням за темою 

Тема 5. 
Планування, нор-
мування і прогно-
зування  витрат як 
складові елементи 

управління 
витратами

6

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: прогнозування 
собівартості  та методи її обчислення. 
Джерела [1, 2, 3]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді.

Виступ студента з 
повідомленням за темою 

Тестування

Змістовий модуль 3. Контроль і оптимізація витрат на підприємстві

Тема 6. Контроль в 
управління вироб-
ничими витратами

7

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: контроль витрат в 
формуванні собівартості. 
Джерела [ 2, 3, 4]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді.

Виступ студента з 
повідомленням за темою

Тема 7. 
Оптимізація опе-
раційної системи 
підприємства за 
критерієм витрат

8

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: напрями підви-
щення ефективності управління витратами. 
Джерела [1, 2, 3, 4]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді.

Виступ студента з 
повідомленням за темою 

Тестування

7. Результати навчання

1 Розуміння основних підходів до регулювання та оцінювання виробничих запасів 



2 Знання теоретичних та методологічних основ обліку та аналізу витрат
3 Уміння застосовувати обліку витрат у системі «стандарт-кост»
4 Уміння оцінити форми стимулювання економії ресурсів

5 Розуміння особливості калькулювання в одно-, багатопродуктовому та сумісному (комплек-
сному) виробництвах

6 Уміння оцінити специфіку обчислення собівартості продукції на етапах її розроблення та 
освоєння виробництва

7 Розуміння системи управління витратами за центрами відповідальності

8. Форми навчання
Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій,

рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком 
літератури).

9. Методи оцінювання
Екзамен



10. Розподіл балів, які отримують студенти
Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень сфор-

мованності компетентностей  студента  оцінюються у випадку проведення екза-
мену: на протязі семестру (50 балів) та при проведені підсумкового контролю -
екзамену (50 балів).

Оцінювання протягом семестру  
Вид роботи/бали

№ теми 
практичного 
заняття

Тестові 
завдання

Задачі, 
завдання, 
кейси тощо

Обговорення 
теоретичних 
питань теми

Індивідуальне 
завдання ПМК Сума 

балів

Змістовий модуль 1. 

Тема 1 2 2

Тема 2 2 2
Разом 
змістовий 
модуль1

4 5 9

Змістовий модуль 2. 

Тема 3 2 2 4

Тема 4 2 2 4

Тема 5 2 2 4
Разом 
змістовий 
модуль1

6 6 8 20

Змістовий модуль 3. 

Тема 6 2 2 4

Тема 7 2 2 4
Разом 
змістовий 
модуль 3

4 4 5 8 21

Разом                                                                                                                                                   50



Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням
комп’ютерної програми «TestXPro»

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума 
складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань).
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу) проводиться на 

основі інформації, яку надає комп’ютер за результатами тестування (кількість пра-
вильних відповідей). Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в 
один бал.

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом під-
биття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове 
завдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини.

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і пропо-
зиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в розра-
хунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані

4
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не
менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи 
оформленні, прийняте рішення не аргументовано



Оцінювання студентів при проведенні екзамену без використання
комп’ютерної програми «TestXPro»

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. 
Сума складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань).
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу)  проводиться на 
основі підрахунку кількості правильних тестів. Правильна відповідь на одне тестове 
завдання оцінюється в один бал.

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом під-
биття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове за-
вдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини.

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і пропо-
зиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в розра-
хунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані

4
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не
менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи 
оформленні, прийняте рішення не аргументовано



Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за 

результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів.
Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних результатів 
вивчення дисципліни (модулю).

Оцінка

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала
90-100 A 5, «відмінно»
80-89 B 4, «добре»
75-79 C
70-74 D 3, «задовільно»
60-69 E
59-30 FX 2, «незадовільно»
0-29 F

11. Методичне забезпечення

1 Електронний конспект лекцій.
2 Методичні вказівки з вивчення дисципліни
3 Навчальна та наукова література, нормативні документи

12. Рекомендована література

Основна

1
Бондар І. Ю.     Управління витратами виробництва та собівартістю продукції
[Текст] :  навч. посібник / І.Ю. Бондар. -  Київ. держ. торг.-екон. ун-т . ─ К., 
2008 . ─ 65с.   

2
Давидович І. Є.     Управління витратами [ Текст ] : навч. посіб. для вищ. 
навч. закл. / І. Є. Давидович ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон.
ун-т . ─ К. : Центр учбової літератури , 2008 . ─ 320 с. 

3
Іванюта П. В.  Управління ресурсами і витратами [Текст ] : навч. посіб. для
студ. вищ. навч. закл. / П. В. Іванюта, О. П. Лугівська ; М-во освіти і науки
України, УКООПСПІЛКА, Полтав. ун-т спожив. кооп. України [та ін.], за
ред. С. М. Іванюти . ─ К. : Центр учб. л-ри, 2009. ─ 320 с.

4 Ковтун С. Управление затратами [ Текст ] : [практ. пособие] / С. Ковтун, Н.
Ткачук, С. Савлук . ─ Х. : Фактор, 2007 . ─ 272с.

5 Головінов М.І. Економіка торговельного підприємства / М.І. Головінов, В.О.
Протопопова, Н.В. Лохман та ін. - Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. – 335 с. 

6 Петрович Й.М. Економіка виробничого підприємства: навч. посіб. / Й.М. 
Петрович, І.О. Будіщева, І.Г.Устінова та ін. - К.: "Знання", КОО, 2006. - 405 с.

Допоміжна 

7 Грещак М.Г.     Управління витратами [ Текст ] : навч.-метод. посіб. для 
самост. вивч. дисц. ─ 2-ге вид., без змін . ─ К., 2006 . ─ 132с. 

8
Ковальчук І. В.     Економіка підприємства [ Текст ] : навч. посіб. для вищ.
навч. закл. / І. В. Ковальчук ; М-во освіти і науки України . ─ К. : Знання, 
2008 . ─ 679 с. ─ ( Сер. "Вища освіта ХХІ століття" ) 



9
Сідун В. А.     Економіка підприємства [ Текст ] : навч. посіб. для студ. вищ.
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