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АНОТАЦІЯ

    Дипломну магістерську роботу присвячено дослідженню теоретичних
положень та обґрунтуванню практичних напрямів удосконалення керування
витратами підприємства. На підставі проведеного аналітичного дослідження
щодо керування витратами підприємства розроблено заходи щодо їх
оптимізації. В результаті  дослідження  обґрунтовано необхідність 
застосування додаткової класифікації витрат, запропоновано шляхи
вдосконалення управління витратами підприємства на основі їх оптимізації
та моделювання.

   Ключові слова: витрати підприємства, собівартість, трансформаційні,
трансакційні витрати, управління витратами, прибуток.

                                                           SUMMARY

    The master's thesis is devoted to the study of theoretical provisions and
justification of practical ways of improving the cost management of the enterprise.
On the basis of the conducted analytical studies regarding the management of
expenses of the enterprise has developed measures to reduce.
As a result of research the necessity of application of additional classificatio
n of charges is reasonable, the ways of perfection of management of enterprise cha
rges are offered on the basis of their optimization and design

   Key words: enterprise costs, expenses, transformation and transaction costs.

  


