
1. Назва модуля: Управління витратами 
2. Код модуля: МУБ_6_ВВ1.1.09_3 
3. Тип модуля: вибірковий.  
4. Семестр: 8 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); аудиторні 

години – 36 (лекцій – 18, практичних занять – 18). 
6. Лектор: Стрілець Валентина Михайлівна – старший викладач. 
7. Результати навчання: 

У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: зміст та складові витрат підприємства, місце формування витрат, 

контроль за витратами, фактори, що впливають на їх величину; 
вміти: виявляти фактори, що зумовлюють рівень витрат, обчислювати їх 

величину за видами, місцями та носіями, аналізувати вплив структури і динаміки 
витрат на прибуток підприємства. 
8. Спосіб навчання: аудиторні заняття. 
9. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 

– пререквізити: економіка підприємства. 
– кореквізити: управління якістю 

10. Зміст модуля:  
Загальна характеристика витрат. Система управління витратами. 

Формування витрат за місцями і центрами відповідальності. Методичні основи 
обчислення собівартості окремих виробів. Контроль витрат і стимулювання 
економії ресурсів. Аналіз системи «витрати - випуск - прибуток» як інструмент 
обґрунтування виробничо-маркетингових рішень. Оптимізація операційної системи 
підприємства за критерієм витрат. 
11. Рекомендована література: 

1. Давидович I. Є. Д 13 Управління витратами: Навчальний посібник. – К.: Центр 
учбової літератури, 2008. – 320 с. 

2. Турило A. М., Кравчук Ю. Б., Турило A. А. Управління витратами 
підприємства: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 120 
с.  

3. Управління витратами [Текст] : навч.-метод. посібник / МОН, молоді та спорту 
України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Ін-т соціальної та економічної 
освіти, економічний ф-т ; [уклад. Н. О. Пачева ; рец. О. Г. Чирва, В. К. Загарій]. 
– Умань : УДПУ, 2011. – 151 c. 

4. Управление затратами на предприятии: Ученик/ В.Г. Лебедев и др. – СПб: 
Бізнес-пресса,2000. – 277 с. 

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота. 
13. Методи і критерії оцінювання: 

– Поточний контроль (70%) – усне опитування, тестування, індивідуальне 
навчально-дослідне завдання; 
–Підсумковий контроль (30%) – екзамен (теоретичні питання, задачі, тестові 
завдання). 

14. Мова навчання: українська. 
 


