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4. МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ 

 
 Мета дисципліни 

        Формування наукового світогляду та сукупності знань і навичок 
використання наукового інструментарію, теорії та практики господарювання, 
конкретних форм і методів управління, принципів формування й використання 
виробничого потенціалу; взаємодії всіх видів ресурсів з використанням 
фундаментальних та спеціальних підходів та методів до підвищення 
ефективності управління підприємствами на основі аналізу, планування та 
контролю їх діяльності; 
 

 
 Компетентності  
 

Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 
проблеми в економічній сфері, що передбачає застосування 
теорій та методів економічної науки і характеризується 
комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні 
компетентності  

ЗК01. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 
демократичного) суспільства та необхідність його сталого 
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 
громадянина в Україні. 
ЗК02. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 
історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 
загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 
суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та 
форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 
здорового способу життя. 
ЗК03. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, 
наукових узагальнень. 
ЗК04. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК05. Знання та розуміння предметної області професійної 
діяльності. 
ЗК06. Здатність до усної та письмової професійної комунікації 
державною та іноземними мовами. 
ЗК07. Навички використання інформаційних і комунікаційних 
технологій. 
ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 
різних джерел. 
ЗК09. Здатність до адаптації та дій в новій ситуації. 
ЗК10. Здатність до креативного та критичного мислення. 
ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
ЗК12. Навички міжособистісної взаємодії. 
ЗК13. Здатність свідомо та соціально відповідально діяти на 
основі етичних принципів. 

Спеціальні (фахові) 
компетентності 

СК01. Здатність виявляти закономірності функціонування 
сучасної економіки на мікро-, макро-  та міжнародному рівнях. 
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спеціальності 
(визначені стандартом 
вищої освіти 
спеціальності) 

СК02. Здатність використовувати нормативні та правові акти, що 
регламентують професійну діяльність. 
СК03. Розуміння особливостей провідних наукових шкіл та 
напрямів економічної науки. 
СК04. Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і 
явища на основі теоретичних та прикладних моделей, аналізувати 
і змістовно інтерпретувати отримані результати. 
СК05. Розуміння особливостей сучасної світової та національної 
економіки,  їх інституційної структури, обґрунтування напрямів 
соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики 
держави. 
СК06. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та 
моделі для вирішення економічних задач. 
СК07. Здатність застосовувати комп’ютерні технології та 
програмне забезпечення з обробки даних для вирішення 
економічних завдань, аналізу інформації та підготовки 
аналітичних звітів. 
СК08. Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері 
регулювання економічних та соціально-трудових відносин. 
СК09. Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних 
та економетричних моделей соціально-економічні процеси. 
СК10. Навички використання сучасних джерел економічної, 
соціальної, управлінської, облікової інформації для складання 
службових документів та аналітичних звітів.  
СК11. Здатність використовувати аналітичний та методичний 
інструментарій для обґрунтування економічних рішень.  
СК12. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного 
характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи 
їх вирішення. 
СК13. Здатність визначати сегментацію ринку праці, структуру 
попиту та пропозиції, зайнятості та безробіття. 
СК14. Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку 
суб’єктів господарювання, стану функціональних підсистем 
підприємств, організацій та установ. 
СК15. Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в 
одній або декількох професійних сферах у межах спеціальності. 

Спеціальні (фахові) 
компетентності за 
вибірковим блоком 01 
«Економіка бізнесу» 
(визначені закладом 
вищої освіти) 

СК1.1. Здатність визначати обґрунтований вибір сфери та 
напрямків діяльності, організаційно-правові форми ведення 
бізнесу 
СК1.2. Здатність визначення напрямків організації власного 
бізнесу, вибору системи оподаткування та розрахунку суми 
податків. 
СК1.3 Здатність до визначення впливу факторів на рівень 
ефективності використання ресурсів підприємства та формування 
капіталу 
СК1.4 Здатність розробляти ефективну бізнес-стратегію, 
визначати напрямки економічної безпеки та страхування 
економічних ризиків бізнесу 
СК1.5. Здатність до розроблення управлінських рішень в сфері 
бізнес-проектування, електронної комерції та міжнародного 
бізнесу 
СК1.6. Здатність здійснювати діагностику бізнес-структур та 
оцінювати їх конкурентоспроможність 
СК1.7 Здатність використовувати аналітичний та методичний 
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інструментарій для обґрунтування управлінських рішень в 
логістичній діяльності організації бізнесу та керуванні ланцюгами 
постачання 

 
 
 
 Результати навчання: 
Після опанування дисципліни студент повинен: 
знати:  

–  поняття та основні види витрат на виробництво та реалізацію продукції;  
–  їх особливості та підходи до їх класифікації за різними ознаками; 

  – зміст і методику обчислення кошторису виробництва за окремими 
економічними елементами; 

  – суть калькулювання, його об’єкти та калькуляційні одиниці, види 
калькуляцій; 

– методичні основи калькулювання собівартості і ціни одиниці продукції 
(робіт, послуг);  

– методи калькулювання собівартості сумісно вироблюваної та побічної 
продукції 

– основні поняття і методи аналізу беззбитковості та аналізу 
співвідношення «витрати – обсяг виробництва - прибуток»; 

– особливості рівновагового аналізу та аналізу співвідношення «витрати – 
обсяг виробництва - прибуток» в умовах моно- та багатономенклатурного 
виробництва; 

–  найважливіші характеристики основних систем управління витратами та 
умови їх застосування.  

    
вміти: 

       – використовувати отримані теоретичні знання в процесі аналітичної 
роботи та  при підготовці прийняття оптимальних управлінських рішень; 
       – складати кошториси непрямих витрат  за економічними елементами; 
       – класифікувати витрати на виробництво та  реалізацію продукції за 
різними ознаками;  
       – проводити їх аналіз й економічно обґрунтовувати організаційно-технічні 
заходи щодо їх зниження; 
       – складати кошториси непрямих витрат  за економічними елементами; 
     – розраховувати собівартість  і ціну  одиниці продукції (робіт, послуг); 

      – розподіляти сумарні витрати сумісного виробництва на окремі види 
продукції за допомогою різних методів; 
      – проводити рівноваговий аналіз та аналіз співвідношення «витрати – обсяг 
виробництва – прибуток» в умовах моно- та багатономенклатурного 
виробництва; 
      – вибирати відповідно до умов конкретного підприємства оптимальну 
систему управління ресурсами і витратами та впроваджувати її в виробництво. 

 
 
Програмні результати навчання (РН) 
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Шифр Зміст 
РНс-3 Виявляти та обчислювати можливості оптимізації матеріальних 

потоків підприємства; 
РНз-4 Використовувати професійну аргументацію для донесення 

інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і 
нефахівців у сфері економічної діяльності. 

РНз-11 Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 
завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. 

РНз-14 Виконувати дослідження за встановленим замовленням. 

РНс-1 
Вміти розробляти плани розвитку підприємства та обґрунтовувати 
інноваційно-інвестиційні проекти різних напрямків в умовах 
глобалізації 

РНс-2 Обґрунтовувати параметри напрямків розвитку малого підприємства, 
опрацьовувати економічні характеристики шляхів їх реалізації 

РНс-3 Виявляти та обчислювати можливості оптимізації матеріальних 
потоків підприємства 

РНс-4 
Вміти обґрунтовувати вибір оптимального господарського рішення в 
умовах визначеності, невизначеності, ризику та конфлікту із 
застосуванням сучасних програмних засобів 

РНс-7 Застосувати сучасні методології та інструментарії, що поширені у 
міжнародній практиці обґрунтування проектних рішень 

РНс-8 Вміти визначати ціну товару на підприємстві за допомогою різних 
методів ціноутворення 

РНс-9 Вміти використовувати різні методи економічного аналізу для 
формування ефективних напрямків розвитку підприємства 

РНс-10 Обгрунтовувати методи управління підприємством 

РНс-12 
Вміти здійснювати діагностику підприємства та визначити напрями 
нейтралізації ризиків та загроз у виробничо-комерційній діяльності 
підприємства 

РНс-14 Оцінювати окремі складові цілісного майнового комплексу за 
допомоги доходного, майнового та ринкового методичних підходів 

 
 
Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 
                                          Обов’язкові компоненти 
                                              Загальна підготовка 
ЗП 1 Українська мова  
ЗП 2 Екологія  
ЗП 3 Вища математика  
ЗП 4 Економічна теорія  
ЗП 5 Економічна інформатика  
ЗП 6 Іноземна мова  
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ЗП 7 Історія та культура України  
ЗП 8 Правознавство  
ЗП 9 Теорія ймовірностей  
і математична статистика 

 

ЗП 10 Мікроекономіка  
ЗП 11 Філософія  
ЗП 12 Макроекономіка  
ЗП      Фізичне виховання  
                                            Професійна підготовка 
ПП 1 Вступ до спеціальності  
ПП 2 Основи менеджменту  
ПП 3 Розміщення продуктивних сил  
ПП 4 Економіка підприємства  
 ПП 5 Маркетинг  
 ПП 6 Фінанси, гроші та кредит  
ПП 7 Оптимізаційні методи та моделі  
ПП 8 Інформаційні системи і бази даних  
 ПП 9 Управління грошовими потоками на 
підприємстві 

 

 ПП 10 Міжнародна економіка  
ПП11 Інвестиційна діяльність підприємства  
ПП 12 Управління персоналом  
ПП 13 Облік та аудит  
ПП 14 Економіка інформації  
 ПП15 Економіка та організація 
 інноваційної діяльності 

 

ПП 16 Бізнес планування  
 ПП 17 Основи професійної безпеки та 
здоров'я людини 

 

              Вибіркові компоненти блоку 01 «Економіка бізнесу» 
 ВБ1.2 Економетрика 
 ВБ1.3 Бізнес-економіка 
 ВБ1.4 Капітал підприємства 
 ВБ1.5 Бізнес-проектний аналіз 
 ВБ.1.6 Міжнародний бізнес 
 ВБ.1.7 Бізнес-діагностика 
 ВБ1.8 Бізнес-логістика 
 ВБ1.9 Конкурентоспроможність бізнесу 
 ВБ1.10 Електронна комерція 
 ВБ1.11 Оподаткування бізнесу 
 ВБ1.12 Економічна безпека бізнесу 
 ВБ1.13 Організація власного бізнесу 
 ВБ1.14 Бізнес-стратегія 
 ВБ1.15 Економічні ризики та страхування 
 ВБ.3.11 Конфліктологія 
 ВБ.3.12 Самомаркетинг 
 ВБ.3.13 Комерційна логістика 
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 ВБ.3.14 Аудит персоналу 
 ВБ.3.15 Стратегія підприємства 
 Практика 
 Атестація 

 
 
 
 

 
 
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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лі

к 

Ек
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н 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
6 120/4 32 56 32 - 32 Р 2      +  

 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 

складає – 46,7%; 
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 СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

CТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

№
 з/

п.
 

В
ид

и 
на

вч
ал

ьн
их

 за
ня

ть
 

(Л
, Л

З,
 П

З,
 С

РС
) 

К
іл

ьк
іс

ть
 г

од
ин

 

Назви змістових модулів. 
Найменування тем та питань кожного 

заняття. 
Завдання на самостійну роботу. 

Ре
ко

ме
нд

ов
ан

а 
лі

те
ра

ту
ра

 
(б

аз
ов

а,
 д

оп
ом

іж
на

) 

1 2 3 4 5 
Змістовий модуль № 1 – теми 1-5 / 2 кредити (модульний контроль - 8 

тиждень) 
 1 Л1   2 Тема 1. Предмет і задачі курсу 

Питання: 
 Обгрунтування необхідності вивчення 
курсу «Управління ресурсами 
підприємства», його актуальність.  
 Показ  зв’язку з іншими економічними 
дисциплінами.  
 Основні визначення та термінологія 

3-11, 
конспект лекцій 

 2 ПЗ1    2 Управління витратами як одна із 
складових системи управління 
підприємством 

3-11, 
конспект лекцій 

3 Л2 2 Тема 2. Зміст управління ресурсами і 
витратами на підприємстві  

Питання:  
 Зміст управління ресурсами івитратами 
на підприємстві.  
 Особливості функцій управління 
витратами та їх взаємодія.  
Основні принципи управління ресурсами 
і витратами. 

3-11, 
конспект лекцій 

4 ПЗ2 2 Зміст управління витратами на 
підприємстві, його функції та принципи. 

3-11, 
конспект лекцій 

5 Л3 2 Тема 3. Класифікація витрат на 
виробництво  і реалізацію продукції 

Частина 1. 
Питання: 

 Задачі класифікації витрат та її основні 
ознаки (за місцем виникнення витрат, за 
видами продукції, робіт, послуг, за 
видами витрат; за способами 
перенесення вартості на продукцію, за 
ступенем впливу обсягу виробництва на 

3-11, 
конспект лекцій 
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рівень витрат, за календарними 
періодами, за їх видами).  

6 ПЗ3 2 Аналіз різних підходів до класифікації 
витрат 

3-11, 
конспект лекцій 

7 Л4 2 Тема 3. Класифікація витрат на 
виробництво і реалізацію продукції 

Частина 2. 
Групування витрат за економічними 
елементами. 
Групування витрат за статтями 
калькуляції. 

3-11, 
конспект лекцій 

8 ПЗ4 2 Аналіз основних підходів до класифікації 
витрат 

3-11, 
конспект лекцій 

9 Л5 2 Тема 4. Калькування собівартості 
продукції (робіт, послуг) 

Частина 1. 
Питання: 

Визначення калькулювання та 
калькуляції.  
Види калькуляцій (кошторисна, 
нормативна, планова та звітна).  
 

3-11, 
конспект лекцій 

10 ПЗ5 2 Порівняльний аналіз різних видів 
калькуляцій. 

3-11, 
конспект лекцій 

11 Л6 2 Тема 4. Калькування собівартості 
продукції (робіт, послуг) 

Частина 2. 
 Методи розрахунку окремих статей 
калькуляції.  
Особливості калькулювання в різних 
галузях промисловості. 

 

3-11, 
конспект лекцій 

12 ПЗ6 2 Розрахунок собівартості одиниці 
продукції (робіт, послуг) 

3-11, 
конспект лекцій 

13 Л7 2 Тема 5. Калькування собівартості 
спільно вироблюваної та побічної 
продукції  

Частина 1. 
Питання: 

 Визначення спільно вироблюваної та 
побічної продукції. 
 Методи розподілу витрат сумісного 
виробництва (на основі натуральних 
показників, на основі ринкової вартості в 
точці розподілу витрат). 

3-11, 
конспект лекцій 

14 ПЗ7  Розподіл витрат сумісного 3-11, 
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виробництва на основі натуральних 
показників, на основі ринкової вартості в 
точці розподілу витрат. 

конспект лекцій 

15 Л8 2 Тема 5. Калькування собівартості 
спільно вироблюваної та побічної 
продукції  

Частина2. 
Методи розподілу витрат сумісного 

виробництва (на основі чистої вартості 
реалізації,  на основі відносної чистої 
вартості реалізації та розподіл витрат на 
побічну продукцію). 

3-11, 
конспект лекцій 

16 ПЗ8 2 Розподіл витрат сумісного виробництва 
на основі чистої вартості реалізації,  на 
основі відносної чистої вартості 
реалізації та розподіл витрат на побічну 
продукцію.     Модульна контрольна 
робота №1 

3-11, 
конспект лекцій 

Змістовий модуль № 2 – теми 6-9 / 2 кредити (модульний контроль - 16 
тиждень) 

17 Л9 2      Тема 6. Аналіз динаміки витрат та 
їх оцінювання 
Частина 1. 

Питання:  
Класифікація витрат по їх динаміці: 
постійні, змінні та змішані, а також їх 
поведінка. 

3-11, 
конспект лекцій 

18 ПЗ9 2 Аналіз динаміки витрат 3-11, 
конспект лекцій 

19 Л10 2 Тема 6. Аналіз динаміки витрат та їх 
оцінювання 

Частина 2. 
Питання: 

Методи аналізу змішаних витрат та їх 
застосування. 

3-11, 
конспект лекцій 

20 ПЗ10 2 Визначення функції витрат 3-11, 
конспект лекцій 
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21 Л11 2 Тема 7. Аналіз співвідношення 

«витрати – обсяг виробництва – 
прибуток» 

Частина 1. 
Питання: 

 Задачі аналізу беззбитковості. 
Визначення маржинального прибутку, 
питомого маржинального прибутку та 
коефіцієнта маржинального прибутку. 

3-11, 
конспект лекцій 

22 ПЗ11 2 Розрахунок показників маржинального 
прибутку, питомого маржинального 
прибутку та коефіцієнта маржинального 
прибутку. 

3-11, 
конспект лекцій 

23 Л12 2 Тема 7. Аналіз співвідношення 
«витрати – обсяг виробництва – 
прибуток» 

Частина 2. 
Особливості рівновагового аналізу в 
моно- та  багатономенклатурному 
виробництві 
Аналіз співвідношення «витрати – обсяг 
виробництва – прибуток» 

3-11, 
конспект лекцій 

24 ПЗ12 2 Визначення точки беззбитковості в моно- 
та багатономенклатурному виробництві 

3-11, 
конспект лекцій 

25 Л13 2 Тема 8.  Застосування 
маржинального аналізу для вирішення 
нестандартних ситуацій  

Частина 1. 
Питання: 

 Оптимізація виробничої програми при 
наявності «вузьких місць». 
Прийняття рішення по запропонованих 
цінах.  
 

3-11, 
конспект лекцій 

26 ПЗ13 2 Обгрунтування вибору складових 
виробничої програми при обмеженнях по 
величині фонду робочого часу 

3-11, 
конспект лекцій 

27 Л14 2 Тема 8.  Застосування 
маржинального аналізу для вирішення 
нестандартних ситуацій  
 Прийняття рішення про впровадження 
додаткових видів продукції та про зняття 
продукції з виробництва.  
Прийняття рішення про власне 

3-11, 
конспект лекцій 
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виробництво  чи закупівлю 

28 ПЗ14 2 Оптимізація виробничої програми при 
наявності «вузьких місць» 

3-11, 
конспект лекцій 

29 Л15 2 Тема 9. Системи управління 
витратами 

Частина 1. 
Питання: 

Поняття системи управління витратами.  
Система управління по відхиленням.  
Система управління стандарт-кост  
(standart-cost). 
 

3-11, 
конспект лекцій 

30 ПЗ15 2 Порівняльний аналіз систем управління 
по відхиленням і стандарт-кост 

3-11, 
конспект лекцій 

31 Л16 2 Тема 9. Системи управління 
витратами 

Частина 2. 
Система директ-костінг (direct-costing). 
Загальна система управління витратами 
(total-cost). 

3-11, 
конспект лекцій 

32 ПЗ16  Аналіз функціонування системи директ-
костінг. Модульна контрольна робота 
№2 

3-11, 
конспект лекцій 

Разом 
(годин) 

64   

 
 

 
 

 
 
 
 

7. САМОСТІЙНА РОБОТА 
 

№ 
з/п Назва видів самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу        20 

2 Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських) занять 
та модульних контрольних  робіт  15 

3 Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  
на лекційних заняттях 20 

4 Виконання індивідуального розрахункового завдання 25 
5 Інші види самостійної роботи 8 
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 Разом 88 

 
 

Важливою умовою покращання якості підготовки студентів є раціональна 
організація їх самостійної роботи. З огляду на сказане, вивчення дисципліни 
«Управління ресурсами підприємства» включає самостійне опрацювання 
студентами певного кола питань. Самостійна робота студентів із літературними 
джерелами пробуджує у них інтерес до предмета, розвиває здатність 
самостійно аналізувати прочитане, сприяє ґрунтовному засвоєнню матеріалу 
дисципліни. 

Самостійна робота студентів включає: 
– конспектування та вивчення рекомендованої літератури; 
– опрацювання лекційного матеріалу; 
– ознайомлення з досвідом господарської діяльності підприємств; 
– вивчення відповідних нормативно-законодавчих актів; 
– збір інформації для виконання  розрахункового завдання; 
– вивчення методик проведення досліджень ефективності різних аспектів  
господарської  діяльності підприємств та проведення необхідних розрахунків; 
– розв'язування ситуаційних задач; 
– підготовку до захисту розрахункового завдання та складання заліку. 

Предметом самостійної роботи є не лише опрацювання студентами 
теоретичного матеріалу дисципліни «Управління ресурсами підприємства», а й 
науково-дослідна робота з вивчення різних аспектів господарської діяльності 
підприємств в сфері управління витратами. 

 
8. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 
Індивідуальні завдання є однією з форм організації навчального процесу, 

що створює умови для реалізації творчих можливостей студента, враховує його 
уподобання, нахили. 

Індивідуальне завдання передбачає: 
– в шостому семестрі навчання – виконання розрахункового завдання*. 
Індивідуальні завдання також можуть включати написання рефератів за 

окремими темами курсу, виконання студентських науково-дослідних робіт, 
підготовку та участь у олімпіадах, наукових конференціях, написання наукових  
статей тощо. 

 
№ 
з/п 

Назва індивідуального завдання  
 

Термін виконання  
(захисту) 

 6 семестр  
1 Розрахункове завдання 15 тиждень 

 
* – розрахункове завдання виконується у відповідності до методичних вказівок 
«Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання по курсу 
«Управління витратами» для студентів економічного факультету денної форми 
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навчання / Укл. М.І. Ларка, А.М. Феррара. – Харків НТУ»ХПІ», 2015. –    24 
с. – Укр. мовою.». 
 

Орієнтовна тематика самостійних творчих (наукових) робіт студентів: 

1. Класифікація витрат на виробництво за окремими ознаками. 
2. Характеристика та особливості групування витрат за їх видами. 
3. Характеристика різних систем управління витратами та особливості 

їх впровадження. 
4. Формування витрат окремих центрів відповідальності та 

підприємства в цілому. 
5. Розрахунки кошторису виробництва за окремими економічними 

елементами. 
6. Калькулювання та його місце в економічних розрахунках. 
7. Особливості калькулювання спільно вироблюваної та побічної 

продукції. 
8. Особливості аналізу  беззбитковості та аналізу різних аспектів 

співвідношення «витрати – обсяг виробництва – прибуток» в моно- та 
багатономенклатурному виробництві. 

9. Обґрунтування й вибір стратегії зниження поточних витрат на 
підприємствах України. 

 
Конт рольні запит ання по курсу 

 
1. Чому потрібно управляти затратами? 
2. Що вивчається та які задачі стоять при вивченні курсу «Управління 

ресурсами та витратами»? 
3. Розкрийте зміст управління витратами на підприємстві. 
4. Дайте визначення поняття «витрати»   та назвіть основні ознаки їх 

класифікації. 
5. Охарактеризуйте витрати за центрами їх виникнення. 
6. Дайте характеристику групування витрат за видами продукції 

(робіт, послуг). 
7. Охарактеризуйте витрати за способами перенесення вартості на 

продукцію. 
8. Дайте характеристику групування витрат за календарними 

періодами. 
9. Дайте характеристику групування витрат за економічними 

елементами. 
10.  Дайте характеристику групування витрат за статтями калькуляції. 
11.  Охарактеризуйте прості та комплексні статті калькуляції. 
12.  Дайте характеристику та назвіть склад витрат на утримання і 

експлуатацію обладнання. 
13.  Дайте характеристику та назвіть склад витрат, пов’язаних з 

підготовкою та освоєнням виробництва продукції. 
14. Дайте характеристику та назвіть склад витрат на   паливо та енергію 

на технологічні цілі. 
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15.  Дайте характеристику та назвіть склад загальновиробничих 

витрат. 
16.  Дайте характеристику та назвіть склад інших виробничих витрат. 
17.  Дайте характеристику та назвіть склад адміністративних витрат. 
18.  Дайте характеристику та назвіть склад витрат на  збут. 
19.  Дайте характеристику та назвіть склад витрат, що відносяться до 

статті «втрати від браку». 
20.  Дайте характеристику та назвіть склад витрат, що відносяться до 

економічного елементу «матеріальні витрати». 
21.  Дайте характеристику та назвіть склад витрат, що відносяться до 

економічного елементу «витрати на оплату праці». 
22.  Дайте характеристику та назвіть склад витрат, що відносяться до 

економічного елементу «відрахування на соціальні заходи». 
23.  Дайте характеристику та назвіть склад витрат, що відносяться до 

економічного елементу «амортизація». 
24.  Дайте характеристику та назвіть склад витрат, що відносяться до 

економічного елементу «інші операційні витрати». 
25.  Дайте визначення поняття «калькулювання» та охарактеризуйте 

кошторисну, планову, нормативну та звітну калькуляції. 
26.  Як розраховуються прості статті калькуляції? 
27.  Як розраховуються комплексні статті калькуляції? 
28.  Дайте визначення спільно вироблюваної та побічної продукції. 

Наведіть приклади. 
29.  На якій основі можуть розподілятися загальні виробничі затрати на 

спільно вироблювану продукцію? 
30.  Розкрийте суть методу розподілу сумарних затрат на спільно 

вироблювану продукцію на основі натуральних показників. 
31.  Розкрийте суть методу розподілу сумарних затрат на спільно 

вироблювану продукцію на основі ринкової вартості в точці розподілу 
затрат. 

32.  Розкрийте суть методу розподілу сумарних затрат на спільно 
вироблювану продукцію на основі чистої вартості реалізації. 

33.  Розкрийте суть методу розподілу сумарних затрат на спільно 
вироблювану продукцію на основі відносної чистої вартості реалізації. 

34.  Як розподіляються затрати на побічну продукцію? 
35.  Охарактеризуйте затрати за їх динамікою. 
36.  Охарактеризуйте вплив постійних та змінних затрат на результати 

діяльності підприємства. 
37.  Як аналізуються змішані затрати? 
38.  Дайте визначення функції затрат. 
39.   Які методи використовуються для визначення параметрів функції 

затрат? 
40.  Охарактеризуйте задачі аналізу беззбитковості. 
41.  Розкрийте суть понять «маржинальний прибуток», «відносний 

маржинальний прибуток» та «коефіцієнт маржинального прибутку». 
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42.  Наведіть приклади використання маржинального аналізу для 

вирішення господарських задач. 
43.  Розкрийте суть рівновагового аналізу. Дайте порівняльну 

характеристику різних точок беззбитковості. 
44.  Охарактеризуйте особливості  рівновагового аналізу в 

багатономенклатурному виробництві. 
45.  Як визначаються обсяги реалізації продукції, які необхідні для 

одержання запланованого прибутку? 
46.  Як визначити прибуток, що можливо очікувати при даному рівні 

продажів? 
47.  Як визначити вплив змін в продажній ціні, постійних та змінних 

затратах, а також в обсягах виробництва на рівень прибутку? 
48.  Як визначити вплив змін в структурі продажів на рівень 

беззбитковості? 
49.  Як визначити вплив змін в структурі продажів на величину 

прибутку? 
50.  Як визначити складається звіт про прибутки і збитки з виведенням 

маржинального прибутку? 
51.  Обґрунтуйте застосування маржинального аналізу для оптимізації 

виробничої програми при наявності «вузьких місць». 
52.  Обґрунтуйте застосування маржинального аналізу для оптимізації 

структури виробничої програми. 
53.  Обґрунтуйте застосування маржинального аналізу при  прийнятті 

рішення по запропонованих цінах? 
54.  Обґрунтуйте застосування маржинального аналізу  при прийнятті 

рішення про впровадження додаткових видів продукції. 
55.  Обґрунтуйте застосування маржинального аналізу  при прийнятті 

рішення про зняття продукції з виробництва. 
56.  Дайте порівняльну характеристику відомих систем управління 

затратами. 
57.  Охарактеризуйте загальну  систему управління затратами(total-

cost). 
58.  Охарактеризуйте систему управління затратами – стандарт-кост 

(standart-cost). 
59.  Охарактеризуйте систему управління затратами – директ-костінг 

(direct-costing)/ 
60.  Жорсткі та гнучкі системи в управлінні затратами. 
                               
                      МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 
Методами навчання дисципліни «Управління ресурсами підприємства» є 

способи спільної діяльності й спілкування викладача і студентів, що 
забезпечують вироблення позитивної мотивації навчання, оволодіння системою 
професійних знань, умінь і навичок, формування наукового світогляду, 
розвиток пізнавальних сил, культури розумової праці майбутніх фахівців за 
спеціальністю 051 «Економіка підприємства». 
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Залежно від джерела знань, під час навчальних занять, як практичних, 

так і лекційних, використовуються наступні методи навчання: словесні 
(пояснення, бесіда, дискусія, діалог), наочні (демонстрація, ілюстрація), 
практичні (рішення задач, ділові ігри). 

За характером пізнавальної діяльності, при вивченні дисципліни 
«Управління ресурсами підприємства» використовуються: пояснювально-
наочний проблемний виклад; частково-пошуковий та дослідницький методи. 

За місцем в структурній діяльності використовуються: 
- методи організації й здійснення навчальної діяльності, що поєднує 

словесні, наочні і практичні методи; репродуктивні й проблемно-пошукові; 
методи навчальної роботи під керівництвом викладача й методи самостійної 
роботи студентів; 

- методи стимулювання й мотивації навчальної роботи, що об'єднали в 
собі пізнавальні ігри, навчальні дискусії, моделювання рольових ситуацій, 
створення ситуацій успіху в навчальній роботі, пред'явлення вимог і метод 
заохочення; 

- методи контролю й самоконтролю за навчальною діяльністю: методи 
усного, письмового контролю; індивідуального й фронтального, тематичного і 
систематичного контролю. 

 
 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

Методами контролю з дисципліни «Управління ресурсами підприємства» 
є поточний, модульний та підсумковий контроль. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і 
має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної  
роботи. Формами проведення поточного контролю з дисципліни є: 

1) усні опитування на практичних заняттях; 
2) письмові контрольні роботи (на лекційних та практичних заняттях); 
3) тестування тощо. 
Модульний контроль проводиться з метою оцінювання результатів 

вивчення кожного змістовного модуля. 
            
Засоби для проведення поточного контролю 

 
Коли проводяться 

(№ занять) 

Варіанти і зміст модульних контрольних робіт 
(контрольних робіт) 

Модульна контрольна 
робота №1 (6-й 

семестр, 8-й тиждень) 

Тестові запитання по матеріалу тем 1-5* 

Модульна контрольна 
робота №2 (6-й 
семестр, 16-й 

тиждень) 

Тестові запитання по матеріалу тем  6-9* 

* – тестові запитання із-за значної їх кількості та обсягу друкованих матеріалів 
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не включені до тексту навчальної програми. 

 
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів 

навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавра. Підсумковий контроль 
з дисципліни «Управління ресурсами» включає семестровий контроль у формі 
виконання та захисту розрахункового завдання та заліку (виконання письмових 
тестових завдань) в шостому семестрі. 

 
 
 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 
Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

 
Поточне тестування та самостійна робота 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  

Захист 
розрах. 
завдан. 

Залік Сума 

 
 

Т1 
 
 

Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 
 

Т9 
 

2 2 4 4 4 4 4 4 

 
 
4 
 
 

24 28 100 

 
Т1, Т2, ...,Т9 – номери тем змістових модулів. 
 

Оцінювання проводиться за шкалою ЄКТС, національною та за шкалою 
НТУ «ХПІ» (100 балів). Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-
х бальну національну шкалу та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому 
порядку: 
 

 
Таблиця 2. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 

 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка  

за національною шкалою 

90 ... 100 A відмінно  
82 … 89 B добре 
74 … 81 C 
64 … 73 D задовільно 
60 … 63 E 
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35 … 59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0 … 34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 
 

 
 

 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Конспект лекцій, комплекс навчально-методичного забезпечення 

дисципліни, нормативні документи, презентаційні матеріали. 
 

 

 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

№ 
п/п 

Назва підручників, навчальних посібників, методичних вказівок, каталог 
інформаційного і матеріального забезпечення 

1 2 
  Базова література 
1.  Господарський Кодекс України: Прийнятий 16 січня 2003р. – К.: Істина, 2003. 
2.  Податковий Кодекс України: Прийнятий 01 грудня 2010р. – К.: Істина, 2010. 

3.  Войтенко Т., Вороная Н. Усе про облік витрат на виробничому підприємстві / Т. 
Войтенко, Н. Вороная. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х.: Фактор. 2012. – 304 с. 

4.  Мякота В., Войтенко Т. Собівартість продукції: від випуску до реалізації / В. Мякота, Т. 
Войтенко. – 3-те вид., перероб. і доп. – Х.: Фактор. 2007. – 288 с. 

5.  Управління витратами / Грещак М.Г., Коцюба О.С. КНУ. 2002. – 131с. 

6.  Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства. навчальний посібник. –К.: ЦУЛ. 2002. – 
656с. 

7.  Управление затратами на предприятии: Учебник/ В.Г. Лебедев и др.; под общ. ред. 
Г.А. Краюхина. – СПб.: «Изд. дом «Бизнес – пресса». 2000, –277с. 

8.  Трубочкина М.И. Управление затратами предприятия. – М.: ИНФРА-М. 2005. – 218 
с. 

9.  Івакіна І. Калькулювання витрат сучасний погляд. Різні витрати для різних цілей. – 
Х.: Фактор. 2008. –176 с. 

10.  Давидович I.Є. Управління витратами: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової 
літератури.  2008. – 320 с. 

11.  Сигел Д.Г., Шим Д.К. Методы управления стоимостью и анализа затрат. – М.: 
Филинъ. 1996. – 344 с. 

                                             Допоміжна література 

12.  Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку: нормативна база. — 
Харків: Курсор, 2000. —102 с. 

13.  Манн Р., Майер Э. Контроллинг для начинающих. – М.: Финансы и статистика, 
1995. 208 с 

14.  Івакіна І. Калькулювання витрат: сучасний погляд. Різні витрати різних цілей. – Х.: 
Фактор. 2000. – 176 с 

15.  Грещак М.Г., Коцюба О.С. Управління витратами: Навч.-метод. посібник для 
самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2002. – 131 с 
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16.  
Рогатюк О.В. Методи управління витратами на вітчизняних підприємствах 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.rusnauka.com/2_KAND_2011/Economics/77979.doc.htm 

17.  
Грицай О.І. Застосування методів управлянні витратами в інноваційній економіці 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:   
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/13811/1/3_915_Vis_720_Menegment.pdf 

 

 
 

 ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ 
 

1. Президент України – http://www.president.gov.ua  
2. Верховна Рада України –  http://www.rada.gov.ua 
3. Кабінет Міністрів України – http://www.kmu.gov.ua  
4. Міністерство економіки України – http://www.me.gov.ua  
5. Міністерство фінансів України – http://minfin.kmu.gov.ua  
6. Міністерство освіти і науки України – http://www.mon.gov.ua  
7. Головне управління статистики України  – http://www.ukrstat.gov.ua 

        8. Економічна сутність управління витратами підприємства –
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3681 
        9.Управління витратами підприємства – 
http://pidruchniki.com/16330826/finansi/upravlinnya_vitratami_pidpriyemstva 
       10. Функції управління витратами підприємства – 
http://pidruchniki.com/1272020453085/finansi/funktsiyi_upravlinnya_vitratami_pidp
riyemstva 
       11.Управління витратами – 
http://metod.onat.edu.ua/ru/metod/download/718/ua 
       12.Управління витратами підприємства – 
http://www.ipdo.kiev.ua/files/articles/but7.pdf 

 

 
 

№ 
п/п 

Назва підручників, навчальних посібників, методичних вказівок, каталог 
інформаційного і матеріального забезпечення 

1 2 
 13.1 Базова література 
18.   
19.   
20.   
21.   
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   

http://www.president.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.me.gov.ua/
http://minfin.kmu.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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27.   
28.   
29.   
30.   
31.   
32.   
33.   
34.   
35.   
36.   
37.   
38.   

39.   

40.   
41.   
42.   
43.   

                                            13.2 Допоміжна література 
44.   
45.   
46.   
47.   
48.   
49.   
50.   
51.   
52.   
53.   
54.   
55.   
56.   
57.   
58.   
59.   

 

 
14. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ 

 
8. Президент України http://www.president.gov.ua  
9. Верховна Рада України. http://www.rada.gov.ua 
10. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua  
11. Міністерство економіки України http://www.me.gov.ua  
12. Міністерство фінансів України http://minfin.kmu.gov.ua  
13. Міністерство освіти і науки України http://www.mon.gov.ua  
14. Головне управління статистики України  http://www.ukrstat.gov.ua 
15. Література бібліотеки НТУ «ХПІ» і кафедри економіки та маркетингу 

 

http://www.president.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.me.gov.ua/
http://minfin.kmu.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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1.Економічна сутність управління витратами підприємства-
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3681 
2.Управління витратами підприємства-
http://pidruchniki.com/16330826/finansi/upravlinnya_vitratami_pidpriyemstva 
3.Функції управління витратами 
підприємстваhttp://pidruchniki.com/1272020453085/finansi/funktsiyi_upravlinn
ya_vitratami_pidpriyemstva 
4.Управління витратами -http://metod.onat.edu.ua/ru/metod/download/718/ua 
5.Управління витратами підприємства 
http://www.ipdo.kiev.ua/files/articles/but7.pdf 
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