
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код:  ____ 

2. Назва: Витрати підприємницької діяльності; 
3. Тип: вибірковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3; 4 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 5-8; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Стахів О.А., кандидат 

економічних наук, доцент; 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

● аналізувати з наукових позицій явища і процеси, які мають місце в діяльності 

підприємств та процесу формування витрат підприємства; 

● застосовувати теоретичні знання при вирішенні практичних завдань з 

управління витратами, орієнтуватися в конкретних економічних ситуаціях ринку, 

приймати економічно обґрунтовані господарські рішення. 

10. Форми організації занять: Навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Вища математика, економіка, 

організація діяльності; 

12. Зміст курсу: Економічна сутність підприємницької діяльності. Характеристика витрат, їх 

класифікація та структура. Калькулювання собівартості, як основа управління виробничими 

витратами. Методичні основи обчислення собівартості окремих виробів. Аналіз системи 

«витрати—випуск—прибуток» як інструмент управління витратами. Контроль витрат і 

стимулювання економії ресурсів. Система та порядок бюджетування та планування . Оптимізація 

операційної системи підприємства за критерієм витрат. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Грещак М.Г.Управління витратами:Навч. - метод. посібник/М.Г.Грещак, О.С.Коцюба.-

Київ:КНЕУ,2002. – 131 с. 

2. Турило А.М., Кравчук Ю.Б., Турило А.А. Управління витратами підприємства:Навч. посіб.-

Київ:ЦНЛ,2006. – 120 с. 

3. Цал - Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навч. посібник. - Київ:ЦУЛ,2002. - 656 с.  

4. Реслер, М. В. Управлінський облік в інформаційному забезпеченні контролінгу. //Вісник 

Національного університету водного господарства та природокористування (1(61)).-2013.- с. 

193-202. 

5. Левицька, С. О. ,Сич, Д. М. Роль управлінського обліку в оптимізації калькулювання 

собівартості виробництва (на прикладі вітчизняних підприємств малого та середнього 

бізнесу)// Вісник Національного університету водного господарства та природокористування 

(1(69)). – 2015- с. 226-234 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год. практичних робіт, 60  год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, використання 

мультимедійних засобів; 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

 Підсумковий контроль: залік; 

16. Мова викладання: українська. 
 

Завідувач кафедри                                                                    Н.Б. Кушнір, к.е.н., професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRAINING COURSE DESCRIPTION 
1. Code:  
2. Title: Costs of entrepreneurship; 

3. Type: Selective; 

4. Higher education level: I (Bachelor's degree); 

5. Educational year, when the course is offered: 3; 4 

6. Course studying semester: 5-8; 

7. Number of established ECTS credits: 3; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, degree, position: Stakhiv O.A., Ph.D., associate 

professor; 

9. Studying outcomes: after studying the discipline, the student should be able to: 

● analyze from a scientific point of view the phenomena and processes that take place in the activity of 

enterprises and the process of formation of enterprise costs; 

● apply theoretical knowledge in solving practical problems of cost management, navigate specific 

economic situations of the market, make economically sound economic decisions. 

10. Organization forms of classes: study lessons, independent work, practical training, control activities; 

11. Courses preceding the study of the specified course: Higher mathematics, Еconomics, Оrganization 

of activity; 

12. Content of the course: 
Economic essence of business activity. Characteristics of costs, their classification and structure. Costing 

costing as a basis for managing cost of production. Methodical basis for the calculation of the cost of 

individual products. Analysis of the system of "cost-issue-profit" as a cost management tool. Cost control 

and incentive to save resources. System and order of budgeting and planning. Optimization of enterprise 

operating system by cost criterion. 

13. Recommended editions: 
1. Greshchak M.G.Management of expenses: Educ. - method. manual / M.G.Greshchak, O.S.Kotsyuba.- 

Kyyiv: KNEU, 2002. - 131 p. 

2. Turilo A.M., Kravchuk Y.B., Turilo A.A. Enterprise Cost Management: Educ. - Kyyiv: TSUL, 2006. - 

120 p. 

3. Tsal - Tsalko Yu.S. Costs of the enterprise: manual. - Kyyiv: TSUL, 2002. - 656 p. 

4. Resler M.V. Management accounting in information support of controlling. // Bulletin of the National 

University of Water and Nature Management (1 (61)) .- 2013.- p. 193-202. 

5. Levitskaya S.O, Sich  D.M. The role of management accounting in the optimization of costing 

production (for example, domestic small and medium-sized businesses) // Bulletin of the National 

University of Water and Science (1 (69)). - 2015- p. 226-234 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
16 hours lectures, 14 hours practical work, 60 hours individual work. Total – 90 hours. 

Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, multimedia use. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control: test at the end of the semester 

16. Teaching language: Ukrainian. 

 

Head of the Department        N.B. Kushnir, Ph.D., Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


