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Опис дисципліни 

Дисципліна є вибірковою складовою навчального плану. Як вибіркова 

складова, вивчення дисципліни дозволить здобувачу сформувати індивідуальну 

освітню траєкторію. 

Обсяг дисципліни: 4 кредити ЄКТС/120 год 

Мова викладання: українська 

Під час вивчення дисципліни здобувачі отримують знання та навички, 

зокрема, щодо:  

- концептуальних та методологічних знань з облікових систем управління 

витратами, різних галузей економіки, а також формування дослідницьких навичок з 

цього напрямку діяльності, достатніх для проведення наукових і прикладних 

досліджень  на основі нових інноваційних знань; 

- застосовування загальних принципів та методів економічних і соціальних 

наук, а також сучасних науково-емпіричних методів провадження досліджень у 

сфері облікових систем управління витратами та у викладацькій практиці; 

- формулювання і перевірки гіпотез з питань регулювання процесу 

функціонування облікових систем управління витратами;  

- застосовування сучасних інструментів і технологій пошуку, оброблення та 

аналізу інформації у сфері облікових систем управління витратами;  

- глибокого розуміння загальних принципів та методів функціонування 

облікових систем управління витратами, а також методологію наукових досліджень, 

застосувати їх у власних дослідженнях;  
- усвідомлення особливостей функціонування виробничих підприємств у 

сучасних умовах господарювання та демонстрування розуміння його ринкового 

позиціонування;  

- розуміння організаційно-економічного механізму виробничих підприємств та 

основних засад управління підприємством, обґрунтування ефективності прийняття 

рішень з використанням облікової інформації про витрати; 

- знання предмету та об’єктів виробничого обліку,  розуміти їх роль і місце в 

господарській діяльності; 

- розуміння особливостей практики здійснення виробничого обліку діяльності 

підприємств різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання та 

видів економічної діяльності;  



- формування фінансової та управлінської звітності про витрати, а також  

складання планових і звітних калькуляцій виробничих підприємств, інтерпретування  

отриманої інформації для прийняття управлінських рішень; 

- застосовування спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних 

технологій для обліку, операцій і процесів виробничих підприємств з метою 

ефективного управління витратами; 

- організації і здійснення освітнього процесу з використанням знань, умінь і 

навичок у сфері управління витратами з використанням ресурсів облікових систем. 

- презентації та обговорювання результатів досліджень, наукових та 

прикладних проблем управління витратами на основі інформації облікових систем, 

оприлюднення результатів досліджень у наукових публікаціях у провідних 

міжнародних наукових виданнях. 
 

Зміст дисципліни 
Тема 1. Концептуальні засади управління витратами та системний підхід 

його побудови і функціонування.  

Тема 2. Традиційні вітчизняні обліково-калькуляційні системи управління 

витратами виробничого сектору економіки та сфери торгівлі й послуг. 

Тема 3. Зарубіжні обліково-калькуляційні системи управління витратами, 

науково-теоретичне обґрунтування та тенденції їх застосування в України. 

Тема 4. Теоретико-методологічні засади та практика створення і 

функціонування облікових систем управління витратами у сфері торгівлі й послуг. 

Тема 5. Методика підготовки та контроль виконання управлінських рішень за 

інформацією облікових систем управління витратами. 

 

Вид підсумкового контролю – залік. 

 
 


