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1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної
спеціальності: формування у студентів системи певних спеціальних знань і

навичок самостійної діяльності в підприємницькому середовищі, спрямованої на
створення та забезпечення ефективного, прибуткового функціонування суб’єктів
господарської діяльності у сфері виробництва, торгівлі, надання послуг, а також
здійснення комерційних, фінансових, посередницьких та інших операцій та
встановлення конструктивних ділових стосунків з аутсайдерами.

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни:
знати:

 основні поняття та визначення управління ефективністю;
 функції та елементи управління ефективністю, їх взаємозв’язок;
 склад і характеристику витрат, характер їх реагування при змінах обсягу
діяльності підприємства за видами витрат (АВС-калькулювання);
 законодавчі і нормативні акти, що визначають структуру витрат;
 принципи і завдання калькулювання, методику калькулювання собівартості;
 економічний зміст та мета нормування;
 сутність та послідовність процесу планування витрат;
 поняття та методи прогнозування витрат;
 сутність та принципи процесів управління витратами;
 методологічні підходи до розрахунку собівартості продукції (послуг);
 наслідки зростання масштабів виробництва;
 сутність та необхідність аналізу витрат;

 особливості обліку витрат на підприємстві;
 складові, принципи та методи управління витратами;
 особливості процесу та критерії ефективного управління за видами діяльності;
 суть і систему внутрішнього управлінського контролю та його елементи;
 характеристику факторів впливу на системи внутрішнього контролю;
 технологію прийняття управлінських рішень в системі управління
ефективністю.

вміти:

 аналізувати функції та принципи управління ефективністю;
 розуміти складну систему структури витрат;
 володіти методикою обліку і калькулювання собівартості продукції;
 розробляти виробничий план та здійснювати кошторис витрат на
виробництво;
 розраховувати витрати на виробництво продукції (послуг);
 здійснювати ефективне нормування і прогнозування витрат;
 приймати управлінські рішення в системі управління витратами;
 проводити розрахунки собівартості продукції (послуг);
 здійснювати облік та аналіз витрат підприємства;
 досліджувати вплив окремих факторів на суму та рівень витрат;
 виконувати розрахунки методики управління різними видами витрат;
 самостійно проводити дослідження факторів, що визначають суму та рівень
витрат, критерій економічності витрат та резерви економії витрат за видами
діяльності;
 аналізувати методи вивчення поведінки витрат;
 проводити контроль динаміки затрат в управлінні формуванням собівартості;
 застосовувати математико-статистичних методів для контролю за рівнем
собівартості;
 діагностувати проблеми, оцінювати ситуацію, приймати рішення щодо
управління витратами на підприємстві;
 моделювати рішення, принципи і вимоги до ефективних управлінських
рішень;
 розраховувати показники управління ефективністю.

3. Методи контролю: поточне опитування та тестування; підсумкові письмові
тестові та ситуаційні завдання за змістовими модулями; екзамен.
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З урахуванням вимог АССА до підсумкового екзамену (100 балів - загальна оцінка,
в т.ч. 20 балів - теоретичне тестування; 80 балів - практичні ситуаційні завдання)
та унормовуючого коефіцієнту (0,5): 100 балів х 0,5
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