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Мета  навчальної  дисципліни – оволодіння  знаннями  про  закономірності
формування  витрат  за  видами,  носіями,  центрами  відповідальності,  особливості
управління  витратами,  їх  функції,  засоби,  методи  в  сучасних  умовах  розвитку
ринкової економіки. 

Завдання навчальної дисципліни:  вивчення сутності,  основних завдань та
ролі  управління  витратами  в  сучасних  умовах  господарювання;  вироблення  у
здобувачів вищої освіти навичок прогнозної оцінки і поточного планування витрат;
набуття практичних навиків з управління витратами у практичній діяльності..

В результаті вивчення даного курсу студент повинен: 
знати:  поняття  та  класифікацію  витрат;  базові  поняття  й  визначення  що

стосуються  управління  витрат  на  підприємстві;  роль  та  значення  управління
витратами для розвитку суспільного виробництва,  їх  особливості  на макрорівні;
Законодавчу  базу  в  Україні,  що  регулює  використання  ресурсів  і  товарно-
матеріальних  цінностей,  а  також  якість  і  ефективність  виробничого  процесу;
основні риси, властивості, принципи, методи та механізми управління витратами;
загальні  закономірності  планування,  прогнозування,  нормування  витрат;  облік,
аналіз  та  контроль  витрат  як  функції  управління,  що забезпечують  підвищення
якості і ефективності виробничого процесу; методологію обчислення собівартості
продукції  (послуг);  роль  та  основні  засади  застосування  методів  управління
витратами; особливості стратегічного управління витратами. 

вміти: виявляти  фактори,  що зумовлюють  рівень  витрат,  обчислювати  їх
величину за видами, місцями та носіями; - аналізувати вплив структури і динаміки
витрат на прибуток підприємства; систематизувати знання з концептуальних основ
управління  витратами  на  сучасних  підприємствах;  формулювати  визначення
основних  понять;  -  аналізувати  фактори,  що  впливають  на  прийняття
управлінських  рішень  при  формуванні  витрат  на  підприємстві;  здійснювати
калькулювання  в  багато  продуктовому виробництві;  -  обчислювати  собівартість
одиниці  продукції;  складати  кошторис  витрат  на  підприємстві;  застосовувати
стратегічні методи управління витратами. 

Зміст дисципліни.
Тема 1. Сутність, значення, класифікація та основна характеристика витрат
Тема 2 . Особливості системи управління витратами 
Тема 3. Формування витрат за місцями і центрами відповідальності 
Тема 4.  Технологія  прийняття господарських рішень в системі управління

витратами 
Тема 5. Кошторис витрат, методика складання кошторису 
Тема 6. Методологія розрахунку собівартості продукції (робіт, послуг) 
Тема 7. Облік і аналіз витрат 
Тема 8. Планування, нормування і контроль витрат 
Тема 9. Аналіз системи "витрати-випуск-прибуток". 
Тема 10. Управління витратами за видами економічної діяльності 



Тема 11. Система стратегічного управління витратами 

Викладацький склад:
Лектор: к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Маслак Н.Г..
Викладач  практичних  занять:  .  к.е.н.,  доцент  кафедри  фінансів,

банківської справи та страхування Маслак Н.Г..
Тривалість: 5 кредитів EСTS, 15 тижнів, 4 години на тиждень.
Оцінювання:  поточне  оцінювання  -  2  модульні  контролі,  підсумковий

контроль - іспит.


