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122

кредити ЄКТС
(150 годин)

годин контактна робота з викладачем
(14 годин лекцій;
14 годин семінарських занять)

години - самостійна робота
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СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

- вибіркова для всіх здобувачів вищої освіти
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Вивчення дисципліни «Економічна теорія» або «Мікроекономіка», «Економіка підприємства»
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

набуття знань про закономірності формування витрат за видами, центрами
відповідальності та носіями для мінімізації їх рівня та обґрунтування оптимальних
господарських рішень
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Теоретичні та методичні основи управління витратами.
Тема 1.
Витрати підприємства: сутність, склад та класифікація.
Тема 2.
Методика управління витратами підприємства
Тема 3.
Економічна сутність, значення і завдання управління витратами
Тема 4.
Калькулювання собівартості – основа управління виробничими
витратами.
Модуль 2. Система управління і контролю витрат на підприємстві
Тема 5
Планування, нормування і прогнозування витрат як складові
Тема 6
Тема 7

елементи управління витратами
Контроль в управління виробничими витратами.
Оптимізація операційної системи підприємства за критерієм
витрат

ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

-

-

розуміти економічний зміст, значення та методи управління витратами;
уміти збирати та аналізувати інформацію про витрати виробництва;
розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з оптимізації
витрат виробництва;
обирати ефективні методи управління витратами підприємства на основі
релевантних даних та наукових і прикладних досліджень.

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

-

традиційні та проблемні лекції;
семінарські заняття;
колективного групового навчання, технологій ситуативного моделювання, технологій
опрацювання дискусійних питань в т.ч. індивідуального

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
- Виступів на семінарах – ~ 20 балів.
- Виконання поточних контрольних робіт – ~ 20 балів
- Складання кожного модульного контролю – всього 40 балів;
- Виконання творчо-пошукового завдання – ~ 20 балів
Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий
бал за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці, проводиться не пізніше двох
тижнів після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових
не підвищуються.

За рішенням викладача або кафедри нараховуються заохочувальні бали за
наступні види робіт:
–
−

за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять;
за виконання завдань підвищеної складності (конкретне значення визначає
викладач);
− за участь у конференціях, олімпіадах, іншій науковій, методичній роботі тощо.
Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:

Шкала
оцінювання
ЄKTC
A
B
C
D
E
FX
F

Визначення
Відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
помилками
Загалом правильна робота з певною
кількістю помилок
Непогано, але зі значною кількістю
недоліків
Виконання задовольняє мінімальні
критерії
Можливе повторне складання
Необхідний повторний курс з
навчальної дисципліни

Чотирибальна
національна
шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання

Відмінно

90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89

Добре
74≤ RD < 81
64≤ RD < 73
Задовільно
60≤ RD < 63
35≤ RD < 59
Незадовільно

RD < 34
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