
КАФЕДРА  ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА 
(повна назва кафедри) 

 

Управління витратами 

                       (назва навчальної дисципліни) 

 

1. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Предметом вивчення  навчальної дисципліни «Управління витратами» є спожиті ресурси 

підприємства у процесі кругообігу господарських засобів з точки зору їх мінімізації  у 

речово-натуральному і у вартісному виразі в сфері  виробничо-господарської діяльності 

підприємства. 

 

2. СТИСЛИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Мета дисципліни: пошук шляхів найефективнішого використання наявних ресурсів на 

основі планування, аналізу і контролю витрат виробничої діяльності. 

Завдання дисципліни:  

огляд теоретичних аспектів функціонування системи управління витратами 

підприємства, у тому числі й зарубіжного досвіду її функціонування;  

дослідження динаміки та структури  витрат підприємства;  

розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення економічної діяльності 

підприємства шляхом зниження витрат на виробництво. 

3. ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС 

№ 

зан. 

Тема занять 

1,2 Системний підхід в управлінні витратами 

3,4 Загальна характеристика витрат підприємства 

5 Функціональні аспекти системи управління витратами 

6,7 Методологічні засади визначення та класифікації витрат 

8 Основні принципи аналізу чинників собівартості продукції 

9 Контроль витрат і стимулювання економії ресурсів 

10 Резерви зниження собівартості продукції 

11,12 Аналіз системи «витрати – випуск – прибуток» як інструмент обґрунтування 

виробничо-маркетингових рішень 

13 Оптимізація запасів і матеріальних витрат 

14,15 Сучасні підходи щодо вдосконалення системи управління витратами на 

підприємствах 

4. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

зан. 

Тема занять 

1,2 Групування вихідних даних у аналітичних таблицях 

3,4 Розрахунок показників витратоємності, матеріалоємності та зарплатоємності 

продукції 

5 Дослідження рівня структурно-динамічних показників витрат підприємства 

6,7 Підготовка висновків про рівень структурно-динамічних показників витрат 

підприємства та прогноз їх зміни 

8 Оформлення результатів та захист розрахункового завдання 



 

 

  

 

5. САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ п/п Вид роботи / Назва теми 

1    Підготовка  до аудиторних занять 

2    Підготовка  до контрольних заходів 

4    Опрацювання  розділів програми, які не викладаються на лекціях: 

- Контроль витрат і стимулювання економії ресурсів. 

- Резерви зниження собівартості продукції. 

- Оптимізація запасів і матеріальних витрат. 

- Сучасні підходи щодо вдосконалення системи управління витратами на 

підприємствах. 

5 Підготовка  до екзамену 
 

6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Оцінювання знань студентів з дисципліни «Управління витратами» здійснюється на 

основі результатів поточного і підсумкового контролю.  

Поточний контроль здійснюється під час проведення занять. Основними методами   

поточного контролю є письмове опитування та практична перевірка.  

Підсумковий контроль знань студента здійснюється під час екзамену методом 

письмового опитування.. 
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