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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Управління витратами» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра зі 

спеціальності 051 Економіка. 

Завдання вивчення курсу „Управління витратами ‖: 

Привести у відповідність теоретичні знання основних аспектів управління 

витратами на підприємстві. Набути необхідних практичних знань у питаннях 

прогнозування та поточного планування витрат, визначення витрат на стадіях 

життєвого циклу продукції. Висвітлити особливості застосування сучасних методів 

управління витратами. 

Міждисциплінарні зв’язки: Дисципліна „Управління витратами‖ базується на 

знаннях, здобутих студентами при вивченні наступних дисциплін: політекономія, 

економіка, менеджмент. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

змістовий модуль 1 − Теорія та методологія управління витратами; 

змістовий модуль 2 − Інструментарій, методи та засоби управління 

витратами підприємства. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою дисципліни „Управління витратами ‖ є формування у студентів 

умінь і практичних навичок для вирішення складних завдань управління витратами 

на підприємстві з урахуванням конкретної виробничої ситуації. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Управління витратами» 

є: привести у відповідність теоретичні знання основних аспектів управління 

витратами на підприємстві. Набути необхідних практичних знань у питаннях 

прогнозування та поточного планування витрат, визначення витрат на стадіях 

життєвого циклу продукції. Висвітлити особливості застосування сучасних методів 

управління витратами. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні: 

знати:  

основи обліку, контролю, прогнозування, планування та аналізу витрат 

виробництва. 
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Студент повинен уміти: 

 обґрунтувати вплив організації матеріального постачання на витрати; 

 розраховувати точку беззбитковості підприємства на основі аналізу 

„витрати – випуск – прибуток‖.; 

 виявляти основні проблеми використання ресурсів підприємства та 

обґрунтувати шляхи їх вирішення. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин (в тому числі 

лекції – 20 год., практичні заняття – 20 год., самостійна робота – 80 год.) / 4 кредити 

ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теорія та методологія управління витратами 

Тема 1. Основні засади управління витратами на підприємстві 

1. Сутність витрат, види та форми собівартості продукції. 

2. Особливості витрат як елемента управління. 

3. Основні завдання управління витратами на підприємстві. 

4. Види собівартості продукції. Форми собівартості продукції. 

5. Функції управління витратами.  

6. Принципи управління витратами. 

Тема 2. Класифікація витрат на виробництво 

1. Завдання та основні ознаки класифікації витрат. 

2. Класифікація витрат на виробництво. 

3. Залежність витрат від обсягів виробництва. 

Тема 3. Концепції та методи управління затратами 

1. Концепція затратоутворювальних чинників. 

2. Методи управління затратами. 

3. Система „стандарт-кост‖.  

4. Система „директ-костинг‖. Зіставлення розрахунку повних та часткових витрат. 

5. Цілеспрямовані методи управління витратами. 

Тема 4. Аналіз „витрати – випуск - прибуток” 

1. Завдання аналізу „витрати – випуск - прибуток‖. 

2. Точка беззбитковості на основі аналізу „витрати – випуск - прибуток‖. 

Маржинальний прибуток. „Ціна беззбитковості‖. 

3. Точка беззбитковості та визначення короткотермінового результату на основі сум 

покриття. 

4. Розрахунок прибутку на основі суми покриття у короткостроковому періоді. 

Тема 5. Прогнозування та планування витрат 

1. Основні завдання планування витрат. 

2. Визначення обсягу витрат при поточному плануванні. Короткострокове та 

довгострокове планування.  

3. Розрахунок витрат, що є допустимими. 
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Змістовий модуль 2. Інструментарій, методи та засоби управління витратами 

підприємства 

Тема 6. Визначення витрат на стадіях життєвого циклу продукції 

1. Зв’язок параметрів та структури життєвого циклу продукту. 

2. Витрати по стадіям життєвого циклу продукту. 

3. Визначення та нормування витрат з метою стабілізації та зниження. 

4. Основні групи методів розрахунку окремих елементів витрат: евристичні, 

математико-статистичні, системні, методи технічного нормування, розрахунково-

аналітичні, калькулювання. 

Тема 7. Витрати на якість продукції 

1. Склад витрат на якість. 

2. Співвідношення рівня витрат та необхідній якості продукції. 

3. Використання функціонально-вартісного аналізу для зниження витрат на 

продукцію. 

Тема 8. Управління запасами та витрати підприємства 

1. Види запасів на підприємстві. 

2. Облік матеріально-виробничих запасів. 

3. Оцінка матеріальних запасів при їх списанні на витрати виробництва та витрати 

обігу. 

Тема 9. Оцінка собівартості продукції та визначення її прибутковості 

1. Калькулювання собівартості, види калькуляцій,  калькуляційна одиниця 

(об’єкт калькулювання). 

2. Методи калькулювання собівартості продукції. 

3. Способи (системи) віднесення витрат на продукт. 

Тема 10. Формування та використання прибутку підприємства 

1. Прибуток як фінансова категорія. 

2. Управління використанням прибутку. 

3. Класифікація факторів, які впливають на величину прибутку. 

4. Основні напрями пошуку резервів збільшення прибутку. 
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3. Рекомендована література 

Основна 

1. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг.) 

Наказ Держкомітету промислової політики України від 02.02.2001 №47// Налоги и 

бухгалтерский учет.-2001.-№7 (61). 

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 ‖Витрати‖, затв. наказом 

Міністерства фінансів України від 31.12.1999 року № 318, із змінами і 

доповненнями// Система комплексного інформаційно-правового забезпечення 

«ЛІГА:Еліт». – ІАЦ «ЛІГА», 2007. 

3. Глазов М.М. Система «стандарт-костинг» как основа совершенствования учѐта и 

управления затратами [Электронный ресурс] / М.М. Глазов, И.П. Фирова // 

Общество. Среда. Развитие. – 2015. – № 1. – С. 11 – 15. – Режим доступа: 

http://www.terrahumana.ru/arhiv/15_01/15_01_02.pdf 

4. Грещак М. Г. Управління витратами: навч. посіб. / [М. Г. Грещак, 

В. М. Гордієнко, О. С. Коцюба, Ю. М. Лозовик]; за ред. М. Г. Грещака. – К.: КНЕУ, 

2008. – 264 с. 

5. Економіка підприємства: Підручник/ [М.Г. Грещак, В.М. Колот, О.С.Федорін, 

Г.О.Швиданенко]; за заг. ред. С. Ф. Покропивного .- Вид. 2-ге перероб. та доп.- К.: 

КНЕУ, 2000. – 123 с. 

6. Іванюта П.В., Лугівська О.П.  Управління ресурсами та витратами: Навч. посіб. / 

За ред. д.е.н., проф. Іванюти С.М. — К.: Центр навчальної літератури, 2010.  

7. Карпенко О.В. Управлінський облік: навч.посіб./ О.В.Карпенко, Д.В.Карпенко – 

К.: «Центр учбової літератури», 2012. 

8. Козаченко Г.В., Погорелов Ю.С., Хлапьонов Л.Ю., Макухін Г.А. Управління 

затратами підприємства. Монографія/ Г.В. Козаченко, Ю.С. Погорелов, Л.Ю. 

Хлапьонов, Г.А. Макухін. – К.: Лібра, 2007. – 320 с. 

9. Турило A. M., Кравчук Ю. Б., Турило А. А. Управління витратами підприємства: 

Навч. посіб./ A. M. Турило, Ю. Б. Кравчук, А. А. Турило - К.: Центр навчальної 

літератури, 2006. - 120 с. 

10. Управление затратами на предприятии: Учебник/ В.Г.Лебедев, Т.Г.Дроздова, 

В.П.Кустарѐв и др./ Под общ. ред. Г.А.Краюхина. – СПб.: Издательский дом 

http://www.terrahumana.ru/arhiv/15_01/15_01_02.pdf
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«Бизнес-пресса», 2000. - 277 с. 

11. Цал-Цалко Ю. С. Витрати підприємства: Навч. посібник/ Ю.С. Цал-Цалко. – К.: 

ЦУЛ, 2002.- 656 с. 

12. Череп А.В. Управління витратами суб'єктів господарювання/ А.В. Череп. - Ч. І: 

Монографія. - Харків: ВД «Інжек», 2006. - 368 с. 

Додаткова 

13. Голубовський Л. Аналіз сучасних методів управління витратами / 

Л. Голубовський // Галицький економічний вісник. –2010. – № 1 (26). – С. 187–192. 

14. Грещак М. Г., Коцюба О. С. Управління витратами: Навч.-метод. посібник для 

самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2008. — 131с. 

15. Данилюк О.М., Лещій В.Р. Теорія і практика процесно-орієнтованого 

управління витратами. - Івано-Франківськ: Мікс., 2002. - 248 с. 

16. Економічний аналіз: Навчальний посібник / М.А. Болюха, В.З. Бучевський, М. 

Л. Горбаток; за ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. - К.: КНЕУ, 2001.-540 с. 

17. Котляров С. А. Управление затратами.- СПб: Питер, 2002. – 101 с. 

18. Славников Д.В. Аналитические инструменты управления затратами в системе 

контроллинга. – Мн.: РЕГИСТР, 2007. – 160 с. 

19. Череп А.В. Аналіз виконання планових завдань по зниженню собівартості 

продукції / А.В. Череп // Держава і регіони. – 2005. – №1. – С. 318-320.  

20. Череп А.В. Аналіз обсягів реалізації продукції, що впливають на собівартість // 

Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць / А.В.Череп. – Дн-ськ, 2005. – 

Вип. 198, Т.2. – С. 368-372. 

21. Череп А.В. Аналіз собівартості продукції як необхідна передумова ефективного 

господарювання підприємств // Наукові записки: зб. наук. праць / А.В. Череп. – 

Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2004. – Вип. 17. – С. 238-241. 

22. Череп А.В. Вплив бюджетного планування на собівартість продукції / А.В. Череп 

// Держава та регіони. – 2003. – №4. – С. 223-225. 

23. Шульга В.М. Механізм стратегічного управління витратами як засіб 

досягнення конкурентних переваг/ В.М. Шульга // Економічні науки: Збірник 

наукових праць. – Ч.4. –Випуск 1(3). – Луцьк. – 2006. – С. 108-115. 

24. Юровский Б.С. Себестоимость продукции: планирование, учѐт, анализ: 
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Методические рекомендации/ Б.С. Юровский. – К.: ООО Центр экономических 

исследований и управленческого консультирования «Консульт», 2002. – 234 с. 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит. 

5. Засоби діагностики успішності навчання : опитування, тестові завдання. 


