
АНОТАЦІЯ 

Тема: «Дослідження системи управління витратами в організації, на 

прикладі ТОВ «Пожежне спостереження – Тернопілля»  

(м.Тернопіль, проспект С.Бандери 34А/7) 

 

Дипломна магістерська робота: 130 с., 25 рис., 20 табл., 12 додатків, 25 

літературних джерел. 

Метою дипломної  роботи є аналіз системи організації та методики 

управління витратами та розробка пропозиції щодо її поліпшення. 

Предмет дослідження – система управління витратами базового 

підприємства. 

Об’єктом дослідження є Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Пожежне спостереження – Тернопілля». 

Методи дослідження − економіко-статистичні, математичні, експертні. 

Запроповано ряд заходів, спрямованих на оптимізацію та скорочення витрат 

підприємства, а саме: встановлення газобалонного обладнання та системи GPS-

моніторингу на автомобілі, укладення дилерської угоди з одним із 

постачальників, а також проведено прогнозування доходу підприємства з 

врахуванням запропонованих оптимізаційних заходів. 

Основні пропозиції будуть впроваджені в діяльність ТОВ «Пожежне 

спостереження – Тернопілля». 

Ключові слова: процес управління, витрати, система управління 

витратами, точка беззбитковості.  



АННОТАЦИЯ 

Тема: «Исследование системы управления затратами в организации на 

примере ООО« Пожарное наблюдение - Тернополля » 

(Тернополь, проспект С. Бандеры 34А / 7) 

 

Дипломная магистерская работа: 130 с., 25 рис., 20 табл., 12 приложений, 25 

литературных источников. 

Целью работы является анализ системы организации и методики 

управления затратами и разработка предложения по ее улучшению. 

Предмет исследования - система управления затратами базового 

предприятия. 

Объектом исследования является Общество с ограниченной 

ответственностью «Пожарное наблюдение - Тернопольщины». 

Методы исследования - экономико-статистические, математические, 

экспертные. 

Предложено ряд мероприятий, направленных на оптимизацию и 

сокращение расходов предприятия, а именно: установка газобаллонного 

оборудования и системы GPS-мониторинга на автомобили, заключения 

дилерского соглашения с одним из поставщиков, а также проведения 

прогнозирования дохода предприятия с учетом предложенных оптимизационных 

мероприятий. 

Основные предложения будут внедрены в деятельность ООО «Пожарное 

наблюдение - Тернополля». 

Ключевые слова: процесс управления, расходы, система управления 

затратами, точка безубыточности. 



SUMMARY 

Theme: "Study of cost management in an organization on the example of 

LTD" Fire supervision - Ternopil " 

(Ternopil, Bandera Avenue 34A/7) 

 

Master degree thesis work: 130 p., 25 fig., 20 tab., 12 additions, 25 references. 

The aim of the work is to analyse the organization and the methods of cost 

management and developing proposals for improvement. 

Purpose of the study - a system of manage cost management of the company. 

The object of investigation is LTD "Fire supervision - Ternopil". 

Research methods - economic-statistical, mathematical, expert. 

The measures for improving costs and optimizing enterprising are proposed: 

installation of LPG equipment and GPS-monitoring system, signing contract with one of 

the suppliers, and also the prediction of enterprise revenue optimization. 

The main proposition of the Master degree thesis work will be implemented in 

the activity of LTD "Fire supervision - Ternopil". 

Key words: management process, cost, costs management system, break-even 

point. 


