
Навчальна дисципліна:

“Управління витратами”

У сучасних умовах господарювання особливого значення
набувають проблеми формування та управління
витратами як одного із складників комплексної системи
менеджменту.

Управління витратами – це окрема ланка менеджменту і
економіки, яка має важливе значення для їх
функціонування та загальної ефективності економічної
системи.



Основними завданнями вивчення дисципліни «Управління
витратами» є:

1) з’ясування місця управління виробничими витратами в системі
менеджменту АПК;

2) розгляд формування витрат за місцями і центрами відповідальності;

3) розкриття процесу контролю витрат і стимулювання економії
ресурсів;

4) висвітлення проблем управління трудовими ресурсами та
виробничими витратами, що пов’язанні з їх функціонуванням;

5) розгляд класифікації і формування виробничих витрат на мікрорівні,
калькуляції собівартості з повним розподілом витрат і по змінних
витратах;

6) розкриття систем управління запасами;

7) розгляд напрямків оперативного регулювання виробничих витрат;

8) вивчення впливу макроекономічного регулювання та формування
виробничих витрат у сільському господарстві.



Мета дисципліни: розглянути принципи і механізм
формування виробничих витрат в умовах ринкової
економіки, показати основні чинники та джерела
формування виробничих витрат на макроекономічному та
мікроекономічному рівні.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є управління
запасами, витратами та калькуляція собівартості в аграрних
підприємствах.



Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у здобувачів вищої освіти мають бути
сформовані наступні елементи компетентності:

знання:

 класифікація і механізм формування виробничих витрат на макроекономічному рівні;

 методи калькулювання собівартості та контролю витрат;

 вплив на формування виробничих витрат у сільському господарстві макроекономічного
регулювання;

 проблеми менеджменту ресурсів і витрат, пов’язаних з функціонуванням земельних
ресурсів і капіталу;

 класифікація і механізм формування виробничих витрат, зумовлених функціонуванням
трудових ресурсів;

 методика здійснення аналізу співвідношення «витрати-об’єм виробництва-прибуток»
або аналізу беззбитковості;

 система управління запасами з фіксованим розміром замовлення, систему з постійним
рівнем запасів, систему з двома рівнями.

вміння:

 використовувати методи калькулювання собівартості та стимулювання економії
ресурсів;

 проводити ситуаційний аналіз на основі маржинального підходу;

 оптимізувати розміри витрат операційної діяльності;

 здійснювати оцінку сукупності витрат на трудові ресурси, капітал, земельні ресурси;

 підготувати звіти про прибуток на основі системи калькуляції собівартості з повним
розподілом витрат і по змінних витратах;

 мінімізувати витрати управління запасами.



Інформаційний обсяг навчальної дисципліни:

Тема 1. Сутнісна характеристика витрат

Тема 2. Закономірності та чинники формування витрат

Тема 3. Cистема управління витратами

Тема 4. Формування витрат за місцями і центрами
відповідальності

Тема 5. Собівартість продукції і калькулювання

Тема 6. Контроль і стимулювання економії ресурсів

Тема 7. Аналіз системи «витрати-випуск-прибуток», як
інструмент обґрунтування виробничо-маркетингових
рішень

Тема 8. Методи цільового формування структурного аналізу
та зниження витрат

Тема 9. Адаптація операційної системи до зміни її
завантаження за критерієм витрат

Тема 10. Мінімізація витрат на створення та зберігання
запасів


