
1. Код: ________________ 

2. Назва:Управління витратами; 

3. Тип:  вибірковий; 

4. Рівень вищої освіти: бакалаврський 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна  7   (вказати номер семестру); 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3(зазначити цифрами);  

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: старший виклдач 

Стасюк Б.Б. 

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

Володіння студентом знаннямищодоосновнихкатегорій  та понять управління витратами та 

осмисленнятеоретичнихпідходів, принципів, і методівуправліннявитратамипідприємства. 

Знанняособливостейуправліннявитратами на різнихстадіяхжиттєвого циклу виробництва 

продукту та  особливостейвикористанняметодівоцінкивитрат та аналізуватиїхвплив на 

собівартістьпродукції; розвинути у слухачівнавикипрактичноїреалізаціїотриманихзнань з 

управліннявитратамипідприємства. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична 

підготовка, контрольні заходи (модулі); 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Менеджмент», 

«Економіка підприємства», «Облік і аудит», «Фінанси», «Контролінг» та дисципліни, що 

безпосередньо формують компетенції фахівця відповідної спеціальності.  

12. Зміст курсу: (перелік тем)Предмет, завдання та види ресурсів і витрат 

підприємства.Управлінсько-економічна суть витрат виробництва. Групування витрат за статтями 

калькуляції. Управління витратами за центрами відповідальності. Системи і методи обліку витрат 

на виробництво та їх вплив на управління виробничими запасами. Управління витратами 

постачальницько-заготівельної діяльності. Стимулювання економії ресурсів та шляхи 

підвищення ефективності витрат підприємства. 

13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 

1. Бондар І.Ю., Пахомов В.І. Управліннявитратамивиробництва та собівартістюпродукції: 

Навч. Посібн. – К.: ДТЕУ, 2004. -85 с. 

2. Грещак М. Г.  Управліннявитратами. Навч. Посібн. – К.: КНЕУ, 2006. – 131с. 

3. Артус М.М. Витрати підприємства. – К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2005. – 197 с. 

4. Батенко Л.П. Управління втратами. – К.: КНЕУ, 2003. – 231 с. 

5. Карпова Т.П. Основи управлінського обліку. – Х.: ВД "Інжек", 2006. – 248 с. 

6. Лень В.С. Управлінський облік. – К.: Кондор, 2006. – 208 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

18год. лекцій, 18год. практичних занять, 72 год. самостійної роботи. Разом – 108 год.  

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

впровадження ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні 

завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою.    

Підсумковий контроль: залік в кінці 7 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 

 

 

Зав. кафедри менеджменту                                  д.т.н., професор    Кожушко Л.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Code: _______________; 

2. Title: Costs  Management; 

3. Type: selective; 

4. Higher education level:Bachelor's degree; 

5.Year of study, when the discipline is offered: 4; 

6. Semester when the discipline is studied:7; 

7. Number of established ECTS credits: 2,5; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Senior teacher Stasiuk 

B. B. 

9. Resultsofstudies: 

• almost to identify factors that influence the level of; 

• to know the methods and mechanisms of formation of costs from various sources; 

• tocalculatetheamountofexpensesbytype; 

• to allocate costs to their places of origin and native; 

• todefinepossibledirectionsandmethodsofsavingcosts. 

10. Formsoforganizingclasses: lectureclasses,independent work,practical training,control measures. 

11.Disciplines preceding the study of the specified discipline: 

12.Course contents:The contents, objectives of cost management pdprimstvo and their 

composition.Basic principles and functions of management costs.Management and economic essence of 

production costs.Grouping costs by economic elements, management aspect.The grouping of expenses 

under articles of calculation.Forms and methods of cost management.Systems and methods of 

accounting of production costs and their influence on the management of production costs.Stimulation 

of economy of resources and ways to improve the cost effectiveness of the enterprise. 

13. Recommended educational editions: (зазначити до 5 джерел) 

1. Bondar I. Yu., Pakhomov V. I. Managing the costs of production and cost of production: Proc. 

Porn. – K.: DTEK, 2004. -85 C. 

2. Gresak, M. G. cost Management. Proc. Porn. – K.: KNEU, 2006. – 131с. 

3. Artus M. M. the Costs of the enterprise. – K.: publishing house of the European University, 2005. – 

197 p  

4. Batenko L. P. Managing losses. – K.: KNEU, 2003. – 231 S.  

5. Karpova T. P. Bases of management accounting. .: VD 

7. Бондар І.Ю., Пахомов В.І. Управління витратами виробництва та собівартістю продукції: 

Навч. Посібн. – К.: ДТЕУ, 2004. -85 с. 

8. Грещак М. Г.  Управління витратами. Навч. Посібн. – К.: КНЕУ, 2006. – 131с. 

3.Артус М.М. Витрати підприємства. – К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2005. – 197 с. 

4.Батенко Л.П. Управління втратами. – К.: КНЕУ, 2003. – 231 с. 

5.Карпова Т.П. Основи управлінського обліку. – Х.: ВД "Інжек", 2006. – 248 с. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods:20ahour lectures, 

24ahourpractical classes, 66a hourindependent work. Together– 108a hour.  

Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementation of business 

and role games, case studies, individual and group research tasks, use of multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 

The evaluation is carried out on a 100-point scale.     Final control: completion at the end of the 

semester.   Current control (100 points): testing, poll 

.16. Languageofteaching:Urainian. 

 

Head of management department                   L.Kozhushko, Doctor of Technical sciences, professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


