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Дипломная работа состоит из четырёх разделов. 

В первом разделе рассмотрена сущность и значение себестоимости 

продукции как экономической категории, ее виды; приведена классификация 

затрат предприятия; раскрыта концепция калькулирования, ее логическая 

сущность. А также современные методы учета затрат. Были рассмотрены 

теоретические направления снижения себестоимости продукции 

промышленного предприятия.  

 Во втором розділі проведений аналіз витрат на виробництво продукції 

 В третьем розділі розроблені рекомендації щодо зниження 

собівартості продукції, був проведений прогноз значень показника 

собівартості на 2014 рік з використанням економіко - математичної моделі . 

Запропонована програма самоокупності. 

У четвертій частині роботи проведені розрахунки з охорони праці. 

Целью данной работы является разработка эффективных направлений и 

рекомендаций на основе научно-методологического подхода по 



совершенствованию системы управления затратами предприятия и 

практическое их применение, что обеспечит оптимизацию расходов, 

повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции, финансовое 

состояние предприятия. 

Для достижения поставленных задач в работе применялся метод: 

экономико-математическое модулирование.  

Практическая значимость работы состоит в том, что основные его 

положения и результаты могут быть использованы хозяйствующими 

субъектами региона. Применение методов снижения издержек позволит 

повысить эффективность промышленного производства на предприятиях в 

процессе их функционирования и реструктуризации. Результаты 

исследования могут найти применение в различных отраслях 

промышленности. 

На основе проведённых исследований можно сделать вывод, что при 

снижении себестоимости и затрат на производство необходим комплексное 

использование резервов, что позволит значительно снизить производственную 

программу самоокупаемости, снизить вероятность возникновения 

производственных рисков, в частности, роста затрат и повысить надёжность 

производства.  

 

Публикации: 

 Литвинова С.И. Анализ и перспективы развития машиностроения в 

Украине / С.И. Литвинова, Т.П. Гитис // Materialy x miedzynarodowej naukowi 

– praktycznej konferencji «nauka I inowacja – 2014» Volume 2. Ekonomiczne 

nauki. : Przemysl. Nauka I studia – C.26-30 

 

Ключевые слова: себестоимость, затраты, издержки, расходы, 

надежность, снижение себестоимости, программа самоокупаемости, 

экономико-математическое модулирование, регрессия, производственный 

риск. 



  



 
 

ДДМА 

DSEA 
 

Автор:  

Литвинова С.І. 

Науковий 

керівник: 

к.т.н.,доц., 

Гітіс Т.П. 

Магістерська випускна 

робота 

м. Краматорськ 

24 грудня 2014 року 

 

Р  Е  Ф  Е  Р  А  Т 

 

Удосконалення системи управління витратами з урахуванням 

дослідження особливостей формування в умовах ПАТ «НЕМЗ» 

 

Магістерська робота за спеціальністю: ___Економіка підприємства._ 

Студентка гр. _ЭП-09-М_ ДДМА, С.І. Литвинова. – Краматорськ, 2014. 

Науковий керівник: __к.т.н., доц., Гітіс Т.П._____________________________ 

Робота містить ___144___стор., ___24___мал., ___35___табл., ___11___слайдів. 

 

Дипломна робота містить чотири розділи. 

У першому розглянуто сутність і значення собівартості продукції як 

економічної категорії, її види; наведено класифікацію витрат підприємства; 

розкрита концепція калькулювання, її логічна сутність. А також сучасні 

методи обліку витрат. Були розглянуті теоретичні напрямки зниження 

собівартості продукції промислового підприємства.  

У другому розділі проведений структурний аналіз формування ціни 

методом зворотного калькулювання, попередільним та «Дірект-костинг», 

порівняльний аналіз порогу рентабельності. 

У третьому розділі розроблені шляхи зниження рівня витрат при 

формуванні ціни на промислову продукцію. 

У четвертій частині роботи проведені розрахунки з охорони праці. 

Метою даної роботи є розробка ефективних напрямків і рекомендацій на 

основі науково-методологічного підходу щодо вдосконалення системи 

управління витратами підприємства та практичне їх застосування, що 



забезпечить оптимізацію витрат, підвищення конкурентоспроможності 

продукції, що випускається, фінансовий стан підприємства. 

Для досягнення поставлених завдань у роботі застосовувався метод: 

економіко-математичне модулювання. 

Практична значимість роботи полягає в тому, що основні його 

положення і результати можуть бути використані господарюючими 

суб'єктами регіону. Застосування методів зниження витрат дозволить 

підвищити ефективність промислового виробництва на підприємствах у 

процесі їх функціонування і реструктуризації. Результати дослідження можуть 

знайти застосування в різних галузях промисловості. 

На основі проведених досліджень можна зробити висновок, що при 

зниженні собівартості і витрат на виробництво необхідний комплексне 

використання резервів, що дозволить значно знизити виробничу програму 

самоокупності, знизити ймовірність виникнення виробничих ризиків, зокрема, 

зростання витрат і підвищити надійність виробництва. 
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Diploma robot mіstit Vier rozdіli. 

In Perche rozglyanuto sutnіst i values sobіvartostі produktsії yak 

ekonomіchnoї categories, її the visible; imposed klasifіkatsіyu vitrat pіdpriєmstva; 

rozkrita kontseptsіya kalkulyuvannya, її logіchna sutnіst. A takozh suchasnі 

methodological oblіku vitrat. Bouley rozglyanutі teoretichnі napryamki znizhennya 

sobіvartostі produktsії Promyslova pіdpriєmstva. 

In another implementation of structural rozdіlі analіz formuvannya tsіni 

method zvorotnogo kalkulyuvannya, poperedіlnim that "Dіrekt costing" 

porіvnyalny analіz threshold rentabelnostі. 

From third rozdіlі rozroblenі Roads Ahead znizhennya rіvnya vitrat at 

formuvannі tsіni on Promyslova produktsіyu. 

In chetvertіy chastinі robot provedenі rozrahunki s receptionists pratsі. 

Metoyu danoї robot Yea rozrobka efektivnosti napryamkіv i rekomendatsіy 

on osnovі NAUKOVO-metodologіchnogo pіdhodu schodo vdoskonalennya Sistemi 

upravlіnnya vitratami pіdpriєmstva that practicality їh zastosuvannya scho 



zabezpechit optimіzatsіyu vitrat, pіdvischennya konkurentospromozhnostі 

produktsії scho vipuskaєtsya, fіnansovy pіdpriєmstva camp. 

For dosyagnennya posed zavdan in robotі zastosovuvavsya method: 

ekonomіko-ically mathematical modulyuvannya. 

Znachimіst practical robots polyagaє in fact scho yogo osnovnі 

PROVISIONS i Results mozhut Buti vikoristanі gospodaryuyuchimi sub'єktami 

regіonu. Zastosuvannya metodіv znizhennya vitrat permitted pіdvischiti efektivnіst 

Promyslova virobnitstva on pіdpriєmstvah in protsesі їh funktsіonuvannya i 

restrukturizatsії. Results doslіdzhennya mozhut Know zastosuvannya in rіznih 

Galuzo promislovostі. 

Carrying on osnovі doslіdzhen mozhna zrobiti visnovok scho at znizhennі 

sobіvartostі i vitrat on virobnitstvo neobhіdny complex vikoristannya rezervіv scho 

allowed to uniquely zniziti virobnichu programa samookupnostі, zniziti ymovіrnіst 

viniknennya virobnichih rizikіv, zokrema, zrostannya vitrat i pіdvischiti nadіynіst 

virobnitstva. 
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