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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань: 

05 «Соціальні та 

поведінкові науки» 

(шифр і назва) нормативна 

 

Модулів –  

Спеціальність: 

051 «Економіка 

підприємства» 

(шифр і назва) 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 10 3-й -й -й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання ______ 

 

Семестр 

Загальна кількість годин –

90   

5-й -й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 3 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

молодший спеціаліст 

 

32 год.  год. год. 

Практичні  

 10 год.  год. год. 

Семінарські  

10  год.  год. год. 

Лабораторні 

- год.  год. год. 

Самостійна робота 

38 год.  год. год. 

Індивідуальні завдання:  

10 год. 

Вид контролю:  

екзамен - залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить 

(%): 

для денної форми навчання –58/42 
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2 Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Управління витратами» є набуття 

знання про закономірності формування витрат для мінімізації їх рівня та 

обґрунтовування оптимальних господарських рішень на підприємстві. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Управління витратами» є 

засвоєння методів управління витратами, набуття вмінь і навичок планувати витрати 

центрів відповідальності, складати гнучкі кошториси, оцінювати діяльність центрів 

відповідальності за критерієм витрат; оволодіння методами калькулювання, 

цільового формування, структурного аналізу та зниження витрат.  

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

 

знати:    

- сутнісну характеристику витрат, їх класифікацію та структуру; 

- закономірності та чинники витрат; 

- функції витрат; 

- основні методи управління витратами; 

- систему управління витратами; 

- порядок формування витрат по центрам відповідальності і по підприємству 

в цілому; 

- методи калькулювання собівартості продукції та сфери їх застосування; 

- методи обліку витрат; 

- види та методи контролю витрат; 

- сутність аналізу системи «витрати – випуск – прибуток»; 

- методи структурного аналізу та зниження затрат; 

 

вміти:    

- складати кошториси підприємства; 

- проводити розподіл непрямих витрат під час калькулювання; 

- проводи калькулювання за різними методами; 

- використовувати на практиці АВС – метод; 

- застосовувати систему контролю за витратами на основі їх 

нормування(стандартизації); 

- знаходити внутрішні резерви зниження витрат; 

- проводити аналіз системи «витрати – випуск – прибуток»; 

- визначати оптимальний розмір замовлення на підставі розрахунку 

релевантних витрат; 

- розрахунок собівартості вибуття запасів за різними методами та їх впливу 

на витрати підприємства. 

 

 

 

 



5 

 

  

3 Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1 Сутнісна характеристика витрат 

 

Тема 1 Сутнісна характеристика витрат 

Витрати і собівартість продукції. Класифікація витрат. Структура витрат. 

 

Змістовий модуль 2 Закономірності та чинники формування витрат 

 

Тема 2 Закономірності та чинники формування витрат 

Особливості поведінки витрат у коротко-і довгостроковому періодах. Функції 

витрат. Вплив виробничого навчання й досвіду на рівень витрат. Трансфертні ціни і 

їхня роль у формуванні витрат. 

 

Змістовий модуль 3 Управління витратами 

 

Тема 3 Управління витратами 

Функції та побудова системи управління витратами. Сегментація сфер витрат і 

організація центрів відповідальності. Основні методи управління витратами. 

Інструменти управління витратами з урахуванням невизначеності та ризику. 

 

Змістовий модуль 4 Формування витрат за місцями і центрами 

відповідальності 

 

Тема 4 Формування витрат за місцями і центрами відповідальності  

Розроблення кошторисів центрів відповідальності в системі бюджетування. 

Розподіл витрат допоміжних і обслуговуючих підрозділів. Складання кошторису 

підприємства. 

 

Змістовий модуль  5  Собівартість продукції і калькулювання 

 

Тема 5 Собівартість продукції 

Сутність і загальні засади обчислення собівартості окремих виробів. Методи 

калькулювання та сфери їх застосування. Розподіл непрямих витрат під час 

калькулювання. Калькулювання у комплексному (сумісному) виробництві. 

Собівартість готової та реалізованої продукції. 

 

 Тема 6 Калькулювання за видами діяльності 

Сутність АВС – методу та його роль в удосконаленні калькулювання. 

Локалізація ресурсів і обчислення витрат за окремими видами діяльності. Розподіл  ( 

поглинання) витрат діяльності між об’єктами калькулювання. 

 

Змістовий модуль 6  Контроль витрат і стимулювання економії ресурсів 

 

Тема 7 Облік у системі управління витратами 
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Облік витрат як основна передумова їх контролю. Облік витрат за їх видами. 

Методи обліку витрат. 

 

Тема 8  Контроль витрат 

Види та методи контролю витрат. Функції витрат як засіб оцінювання роботи 

підрозділів – центрів витрат. Система контролю витрат на основі їх 

нормування(стандартизації). Внутрішні резерви зниження витрат та стимулювання 

економії ресурсів. 

 

Змістовий модуль 7  Аналіз системи «витрати – випуск – прибуток» як  

інструмент обґрунтування виробничо-маркетингових рішень 

 

Тема 9  Аналіз системи «витрати – випуск – прибуток» як  інструмент 

обґрунтування виробничо-маркетингових рішень 

Сутність і передумови аналізу системи «витрати – випуск – прибуток». Аналіз 

рівноваги операційної діяльності. Аналіз за умов невизначеності та безпека 

виробництва. Залежність прибутку від операційної активності та структури витрат. 

 

Змістовий модуль 8  Методи цільового формування, структурного аналізу 

та зниження витрат 

 

Тема 10  Методи цільового формування, структурного аналізу та зниження 

витрат 

Концепція цільової собівартості в системі управління витратами. Інжиніринг 

вартості: функціонально-вартісний аналіз. Кайдзен-раціоналізація та зниження 

витрат. 

 

Змістовий модуль 9  Адаптація операційної системи до зміни її 

завантаження за критерієм витрат 

 

Тема 11  Адаптація операційної системи до зміни її завантаження за критерієм 

витрат 

Сутність і форми адаптації. Вплив різних форм адаптації машин на 

експлуатаційні витрати. Загальний порядок адаптації устаткування виробничих 

систем. Кількісна адаптація і довгострокова мінімізація витрат під час її здійснення. 

 

Змістовий модуль 10  Мінімізація витрат на створення і зберігання 

виробничих запасів 

 

Тема 12  Мінімізація витрат на створення і зберігання виробничих запасів 

Вплив системи управління запасами на ефективність діяльності підприємства. 

Визначення оптимального розміру замовлення на підставі розрахунку релевантних 

витрат. Оптимізація партій поставок за умов гнучкої цінової політики 

постачальника. Вплив методів оцінювання запасів під час їх вибуття на витрати 

підприємства. 
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4   Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 
усього  у тому числі 

л п л с. с. р інд\ 

к.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Змістовий модуль 1 Сутнісна характеристика витрат 

Тема 1 Сутнісна характеристика витрат 2     2  

Тема семінара 1 Сутнісна характеристика 

витрат  

2    2   

Змістовий модуль 2 Закономірності та чинники формування витрат 

Тема 2 Закономірності та чинники 

формування витрат 

2.1.Особливості поведінки витрат у коротко-і 

довгостроковому періодах.  

2.2.Функції витрат.  

2.3.Вплив виробничого навчання й досвіду 

на рівень витрат. Трансфертні ціни і їхня 

роль у формуванні витрат. 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

2 

    

 

2 

 

 

 

2 

 

Тема семінара 2 Закономірності та чинники 

формування витрат  

2    2   

Змістовий модуль 3 Управління витратами 

Тема 3 Управління витратами 

3.1.Функції та побудова системи управління 

витратами. 

3.2. Сегментація сфер витрат і організація 

центрів відповідальності.  

3.3.Основні методи управління витратами. 

3.4.Інструменти управління витратами з 

урахуванням невизначеності та ризику. 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

    

 

 

2 

 

2 

 

 

Тема семінара 3 Управління витратами  2    2   

Тематина контрольна робота 1  2      2 

Змістовий модуль 4 Формування витрат за місцями і центрами 

відповідальності 

Тема 4 Формування витрат за місцями і 

центрами відповідальності  

4.1. Розроблення кошторисів центрів 

відповідальності в системі бюджетування. 

4.2.Розподіл витрат допоміжних і 

обслуговуючих підрозділів.  

4.3.Складання кошторису підприємства. 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

    

 

2 

 

2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема практичної роботи 1 Формування 

витрат за місцями і центрами 

відповідальності  

2  2     

Тема семінара 4 Формування витрат за 

місцями і центрами відповідальності  

2    2   

Змістовий модуль  5  Собівартість продукції і калькулювання 

Тема 5 Собівартість продукції 

5.1.Сутність і загальні засади обчислення 

собівартості окремих виробів.  

5.2.Методи калькулювання та сфери їх 

застосування.  

5.3Розподіл непрямих витрат під час 

калькулювання.  

5.4.Калькулювання у комплексному 

(сумісному) виробництві.  

5.5.Собівартість готової та реалізованої 

продукції. 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

    

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Тема 6 Калькулювання за видами діяльності 

6.1.Сутність АВС – методу та його роль в 

удосконаленні калькулювання.  

6.2.Локалізація ресурсів і обчислення витрат 

за окремими видами діяльності.  

6.3.Розподіл  ( поглинання) витрат діяльності 

між об’єктами калькулювання. 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

    

 

 

2 

 

 

 

Тема семінара 5 Собівартість продукції і  

калькулювання  

2    2   

Тема практичної роботи 2 Собівартість 

продукції і її калькулювання  

2  2     

Тематична контрольна робота 2  2      2 

Змістовий модуль 6  Контроль витрат і стимулювання економії ресурсів 

Тема 7 Облік у системі управління 

витратами 

7.1.Облік витрат як основна передумова їх 

контролю. Облік витрат за їх видами.  

7.2.Методи обліку витрат. 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

    

 

 

 

 

 

Тема 8  Контроль витрат 

8.1.Види та методи контролю витрат. 

Функції витрат як засіб оцінювання роботи 

підрозділів – центрів витрат.  

8.2.Система контролю витрат на основі їх 

нормування(стандартизації). Внутрішні 

резерви зниження витрат та стимулювання 

економії ресурсів. 

 

2 

 

 

2 

     

2 

 

 

2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Змістовий модуль 7  Аналіз системи «витрати – випуск – прибуток» як  

інструмент обґрунтування виробничо-маркетингових рішень 

Тема 9  Аналіз системи «витрати – випуск – 

прибуток» як  інструмент обґрунтування 

виробничо-маркетингових рішень 

9.1.Сутність і передумови аналізу системи 

«витрати – випуск – прибуток».  

9.2.Аналіз рівноваги операційної діяльності. 

9.3.Аналіз за умов невизначеності та безпека 

виробництва. Залежність прибутку від 

операційної активності та структури витрат. 

 

 

 

2 

 

2 

2 

 

 

 

2 

    

 

 

 

 

2 

2 

 

Тема практичної роботи 3 Контроль 

витрат і стимулювання економії ресурсів  

2  2     

Тема практичної роботи 4 Аналіз системи 

«витрати – випуск – прибуток» як інструмент 

обґрунтування виробничо-маркетингових 

рішень 

2  2     

Тематична контрольна робота 3  2      2 

Змістовий модуль 8  Методи цільового формування, структурного 

аналізу та зниження витрат 

Тема 10  Методи цільового формування, 

структурного аналізу та зниження витрат 

10.1.Концепція цільової собівартості в 

системі управління витратами.  

10.2. Інжиніринг вартості: функціонально-

вартісний аналіз.  

10.3.Кайдзен-раціоналізація та зниження 

витрат. 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

    

 

 

 

2 

 

2 

 

Змістовий модуль 9  Адаптація операційної системи до зміни її 

завантаження за критерієм витрат 

Тема 11  Адаптація операційної системи до 

зміни її завантаження за критерієм витрат 

11.1.Сутність і форми адаптації.  

11.2.Вплив різних форм адаптації машин на  

 

 

2 

2 

 

 

2 

    

 

 

2 

 

експлуатаційні витрати. Загальний порядок 

адаптації устаткування виробничих систем. 

11.3.Кількісна адаптація і довгострокова 

мінімізація витрат під час її здійснення. 

 

 

2 

     

 

2 

 

Змістовий модуль 10  Мінімізація витрат на створення і зберігання 

виробничих запасів 

Тема 12  Мінімізація витрат на створення і 

зберігання виробничих запасів 

12.1.Вплив системи управління запасами на  

 

 

2 

 

 

2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

ефективність діяльності підприємства. 

12.2.Визначення оптимального розміру 

замовлення на підставі розрахунку 

релевантних витрат. Оптимізація партій 

поставок за умов гнучкої цінової політики 

постачальника.  

12.3.Вплив методів оцінювання запасів під 

час їх вибуття на витрати підприємства. 

 

2 

 

 

 

 

2 

     

2 

 

 

 

 

2 

 

Тема практичної роботи 5 Мінімізація 

витрат на створення і зберігання виробничих 

запасів 

2  2     

Тематична контрольна робота 4  2      2 

УСЬОГО годин 90 24 10  10 38 8 

 



11 

 

  

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема семінара 1 Сутнісна характеристика витрат  2 

2 Тема семінара 2 Закономірності та чинники 

формування витрат  

2 

3 Тема семінара 3 Управління витратами  2 

4 Тема семінара 4 Формування витрат за місцями і 

центрами відповідальності  

2 

5 Тема семінара 5 Собівартість продукції і  

калькулювання  

2 

 Всього 10 

 

                                                                                                              

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема практичної роботи 1 Формування витрат за 

місцями і центрами відповідальності  

2 

2 Тема практичної роботи 2 Собівартість продукції і її 

калькулювання  

2 

3 Тема практичної роботи 3 Контроль витрат і 

стимулювання економії ресурсів  

2 

4 Тема практичної роботи4 Аналіз системи «витрати – 

випуск – прибуток» як інструмент обґрунтування 

виробничо-маркетингових рішень 

2 

5 Тема практичної роботи 5 Мінімізація витрат на 

створення і зберігання виробничих запасів 

2 

 Всього 10 

 

 

 

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Навчальною програмою не передбачено  

…   
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8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 2 3 

1 Тема 1 Сутнісна характеристика витрат 2 

2,3 

 

 

 

 

Тема 2 Закономірності та чинники формування 

витрат 

2.1.Особливості поведінки витрат у коротко-і 

довгостроковому періодах.  

2.3.Вплив виробничого навчання й досвіду на рівень 

витрат. Трансфертні ціни і їхня роль у формуванні 

витрат. 

 

 

2 

 

2 

4,5 Тема 3 Управління витратами 

3.2. Сегментація сфер витрат і організація центрів 

відповідальності.  

3.3.Основні методи управління витратами. 

3.4.Інструменти управління витратами з 

урахуванням невизначеності та ризику. 

 

2 

 

2 

 

6,7 Тема 4 Формування витрат за місцями і центрами 

відповідальності  

4.1. Розроблення кошторисів центрів 

відповідальності в системі бюджетування. 

4.2.Розподіл витрат допоміжних і обслуговуючих 

підрозділів.  

 

 

2 

 

2 

8 Тема 5 Собівартість продукції 

5.4.Калькулювання у комплексному (сумісному) 

виробництві.  

5.5.Собівартість готової та реалізованої продукції. 

 

2 

 

 

9 Тема 6 Калькулювання за видами діяльності 

6.2.Локалізація ресурсів і обчислення витрат за 

окремими видами діяльності.  

6.3.Розподіл  ( поглинання) витрат діяльності між 

об’єктами калькулювання. 

 

2 

 

 

10,11 Тема 8  Контроль витрат 

8.1.Види та методи контролю витрат. Функції витрат 

як засіб оцінювання роботи підрозділів – центрів 

витрат.  

8.2.Система контролю витрат на основі їх 

нормування(стандартизації). Внутрішні резерви 

зниження витрат та стимулювання економії ресурсів. 

 

2 

 

 

2 
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12,13 Тема 9  Аналіз системи «витрати – випуск – 

прибуток» як  інструмент обґрунтування виробничо-

маркетингових рішень 

9.2.Аналіз рівноваги операційної діяльності. 

9.3.Аналіз за умов невизначеності та безпека 

виробництва. Залежність прибутку від операційної 

активності та структури витрат. 

 

 

 

2 

2 

14,15 Тема 10  Методи цільового формування, 

структурного аналізу та зниження витрат 

10.2. Інжиніринг вартості: функціонально-вартісний 

аналіз.  

10.3.Кайдзен-раціоналізація та зниження витрат. 

 

 

2 

 

2 

16,17 Тема 11  Адаптація операційної системи до зміни її 

завантаження за критерієм витрат 

11.2.Вплив різних форм адаптації машин на 

експлуатаційні витрати. Загальний порядок адаптації 

устаткування виробничих систем.  

11.3.Кількісна адаптація і довгострокова мінімізація 

витрат під час її здійснення. 

 

 

2 

 

 

2 

 18,19 Тема 12  Мінімізація витрат на створення і 

зберігання виробничих запасів 

12.2.Визначення оптимального розміру замовлення 

на підставі розрахунку релевантних витрат. 

Оптимізація партій поставок за умов гнучкої цінової 

політики постачальника.  

12.3.Вплив методів оцінювання запасів під час їх 

вибуття на витрати підприємства. 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 Всього 38 

 

 

 

9. Індивідуальні завдання 
 

Наприкінці вивчення змістового модуля(декількох модулів) проводиться 

тематична контрольна робота, метою якої є комплексна перевірка розуміння 

студентом програмного матеріалу з модуля (модулів) в цілому, здатності творчого 

використання накопичених знань, уміння сформувати адекватне розуміння певної 

проблеми навчальної дисципліни тощо. 

До інших індивідуальних завдань відноситься: написання рефератів, 

підготовка глосаріїв, словників, розробка та виконання кросвордів та інших творчих 

завдань, виступи на конференціях, участь в олімпіадах. 
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10. Методи навчання 

                                                                                                    

Основні методи навчання з дисципліни «Управління витратами»: 

- словесні (лекції, бесіди, пояснення); 

- наочні (стенди, роздатковий матеріал, таблиці та схеми);  

- практичні (розрахункові практичні роботи, реферати, доповіді, 

самостійні роботи); 

- самоконтроль та мотивація. 

 

11. Методи контролю 

 

Усне опитування, фронтальна бесіда, тестова поточна та підсумкова перевірка, 

письмова та практична перевірка тощо. 

 

 

12. Засоби діагностики успішності навчання 

 

Система оцінювання знань, вмінь і навичок студентів передбачає оцінювання 

всіх форм вивчення дисципліни. 

Оцінювання усних відповідей студентів. 

Усне опитування є одним з основних способів перевірки знань, умінь, і 

навичок студентів  з  навчальних  дисциплін.   При  оцінюванні  відповіді  студента  

потрібно керуватися такими критеріями: 
1)  повнота і правильність відповіді; 

2)  ступінь усвідомленості, розуміння вивченого; 
3)  мовленнєве оформлення відповіді. 
Відповідь студента має бути зв'язним, логічно послідовним повідомленням на 

певну тему, виявляти його вміння застосовувати визначення, правила до конкретних 

випадків. 
Оцінка «5» ставиться, якщо студент: 
1)  ґрунтовно і повно викладає вивчений матеріал; 
2)  виявляє повне розуміння  матеріалу, обґрунтовує свої думки, застосовує 

знання на практиці, наводить необхідні приклади не тільки за підручником, а й 

самостійно складені; 
3)  викладає матеріал послідовно і правильно з точки зору норм літературної 

мови. 
Оцінка «4» ставиться, якщо студент дає відповідь, що задовольняє ті ж 

вимоги, що й оцінка «5», але допускає деякі помилки та поодинокі недоліки в 

послідовності викладу матеріалу і мовленнєвому оформленні. 
Оцінка «3» ставиться, якщо студент виявляє знання  і розуміння основних 

положень даної теми, але: 
1) викладає    матеріал    не   досить    повно   і   допускає    помилки у 

формулюванні правил, визначень; 
2) не вміє глибоко і переконливо обґрунтовувати свої думки і відчуває 

труднощі під час добору прикладів; 
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3) викладає матеріал послідовно і допускає помилки в мовленнєвому 

оформленні. 
Оцінка «2» ставиться, якщо студент виявляє незнання більшої частини 

вивченого матеріалу відповідного розділу, допускає у формулюванні правил, 

визначень помилки, що спотворюють їх зміст, непослідовно і невпевнено викладає 

матеріал. 
Також   оцінка   «2» ставиться,   якщо   студент   виявляє   повне   незнання   чи 

нерозуміння матеріалу. 
Позитивна оцінка («5», «4», «3») ставиться не тільки за одноразову відповідь 

(коли на перевірку знань учня відводиться певний час), а й за суму відповідей, даних 

студентом протягом уроку. 

Оцінювання письмових навчальних робіт. 

При оцінюванні письмових навчальних робіт враховується: 
1)  ступінь самостійності студентів; 
2)  етап навчання; 
3)  обсяг роботи. 
При оцінюванні виконання письмового завдання рекомендується керуватися 

такими критеріями: 
Оцінка «5»  ставиться, якщо виконано усі завдання. Оцінка «4» ставиться, 

якщо виконано не менше як 3/4 завдання. Оцінка «3» ставиться, якщо виконано не 

менш як половина завдання. Оцінка «2» ставиться, якщо виконано менш як 

половина завдань, або не виконано жодного завдання. 

Виведення підсумкових оцінок. 

За семестр і навчальний рік ставиться підсумкова оцінка. Вона є єдиною й 

узагальнено відображає підготовку студента з предмету: засвоєння теоретичного 

матеріалу, володіння вміннями та навичками. 
Підсумкову оцінку не можна виводити механічно, як середнє арифметичне 

попередніх оцінок. 
Вирішальною у її визначенні слід вважати фактичну підготовку студента за 

всіма показниками на час виведення цієї оцінки. Але щоб стимулювати серйозне 

ставлення студентів до занять протягом усього семестру (навчального року) при 

виведенні підсумкових оцінок необхідно враховувати результати їх поточної 

успішності (оцінки за усні відповіді, навчальні роботи та рівень виконання 

контрольних робіт). 
При виведенні підсумкової оцінки перевага надається оцінкам, що 

відображають оволодіння студентами практичних навичок і вмінь.  

 

13. Методичне забезпечення 

 

1. Конспект лекцій. 

2. Опорний конспект лекцій (структурно-логічні схеми, термінологічний 

словник) 

3. Методичні вказівки до самостійної роботи. 

4. Методичні вказівки до виконання практично-семінарських робіт. 
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14. Рекомендована література 

 

Нормативно – правова 

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 

березня 1999 р. N 87  

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затверджено 

наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87.  

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові 

результати», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 

1999 р. N 87.  

Базова: 

1. Голов С.Ф.Управлінський облік. Підручник. – К.: Лібра, 2003. – 704 с.  

2. Грещак М.Г., Коцюба О.С. Управління витратами: Навч.-метод. 

посібник для сам ост. вивч. дисц. – К.:КНЕУ, 2002. – 131 с.  

3. Лишиленко О. В. Бухгалтерський управлінський облік. Навчальний 

посібник.-Київ: Вид-во “Центр навчальної літератури”, 2004. – 254 с.  

4. Нападовська Л.В. Управлінський облік: підруч. для студ. вищ. навч. 

закл. – К.: Книга, 2004. – 544 с.  

5. Управлінський облік. Збірник задач і вправ для студентів спеціальності 

7.050106 "Облік і аудит" / Н.М. Малюга, І.А. Білоусова, Н.В. Герасимчук, Т.В. 

Давидюк; 2-е вид., перероб. і доп.; За ред проф. Ф.Ф. Бутинця – Житомир: ЖІТІ, 

2001. – 256 с.  

 

Допоміжна 

1. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: 

Навч. посіб. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 378 с.  

2. Пастухова В.В. Стратегічне управління підприємством: філософія, 

політика, ефективність: Монографія.-К.:Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2002. – 302 с.  

3. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. 

Посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 554 с.  

4. Фінанси підприємства: навч. пос. / За ред. Г.Г. Кірейцева, М.М. Алек- 

сандрова. – К.: ЦУЛ, 2002. – 268 с.  

5. Фінанси підприємства: підручник / проф. А.М. Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 

2002. – 571 с.  

6. Шепітко Г.Ф. Контролінг: посібник (для студентів економічних 

спеціальностей усіх форм навчання). – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. – 136 с.  
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7. Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 

2002. – 656 с.  

8. Яковлєв Ю.П. Контролінг на базі нормативних технологій. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2006. – 318 с. 

Інтернет – ресурси 

1.  www.buhgalteria.com.ua 

2. www.dtkt.com.ua 

3. www.balance.ua 

4. www.ligazakon.ua 

5. pro-u4ot.info 

6. www.vobu.com.ua 

7. www.chitalka.info 

8. www.nau.kiev.ua 

9. www.osvita.org.ua 

 

 

 

 

http://www.buhgalteria.com.ua/
http://www.dtkt.com.ua/
http://www.balance.ua/
http://www.ligazakon.ua/
http://www.vobu.com.ua/
http://www.chitalka.info/
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.osvita.org.ua/
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