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У äàí³é ñòàòò³ ðîзãëÿíóòî ñèñòåìó óïðàâë³ííÿ âèòðàòàìè ï³äïðèєìñòâà. Дîñë³äæåíî ñêëàäîâ³ åëåìåíòè â 
ñèñòåì³ óïðàâë³ííÿ âèòðàòàìè. Ðîзãëÿíóòî ïðèíöè òà зàâäàííÿ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ âèòðàòàìè.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: âèòðàòè, óïðàâë³ííÿ âèòðàòàìè, åëåìåíòè ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ âèòðàòàìè, ïðèíöèïè 
óïðàâë³ííÿ âèòðàòàìè, зàâäàííÿ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ âèòðàòàìè.

Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè â çàãàëüíîìó âèãëÿä³, 
çâ’ÿçîê ç íàóêîâèìè ³ ïðàêòè÷íèìè çàâäàííÿìè. 
У ñó÷àñíèх óìîâàх íåñòàб³ëüíîñò³ åêîíîì³÷íîї ñè-
òóàö³ї, ï³äâèщåííÿ êîíêóðåíö³ї íà ðèíêó òà зìåí-
шåííÿ äîхîä³â íàбóâàє âñå б³ëüшîї àêòóàëüíîñò³ 
ïîшóê ä³éîâèх ìåòîä³â óïðàâë³ííÿ ãîñïîäàðñüêîю 
ä³ÿëüí³ñòю. Çà öèх óìîâ ñòàб³ëüí³ñòü ³ ðîзâèòîê 
бóäü-ÿêîãî ï³äïðèєìñòâà зàëåæèòü ïåðåäîâñ³ì â³ä 
ñòâîðåííÿ åфåêòèâíîї ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ âèòðà-
òàìè.

Íåäîîö³íêà ðîë³ óïðàâë³ííÿ âèòðàòàìè зóìîâ-
ëює зíà÷í³ âèòðàòè ï³äïðèєìñòâ, щî ó ê³íöåâîìó 
âèïàäêó, íåãàòèâíî âïëèâàє íà ð³âåíü âèðîбíè÷èх 
âèòðàò òà ðåзóëüòàòè ãîñïîäàðюâàííÿ, ñàìå òîìó 
ñë³ä âèзíà÷èòè ñòðóêòóðó ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ âè-
òðàòàìè, ÿêà ïîâèííà ì³ñòèòè ñêëàäîâ³ åëåìåíòè, 
ÿê³ âзàєìîä³юòü ì³æ ñîбîю â³äïîâ³äíî äî ïîñòàâ-
ëåíèх зàâäàíü.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é. Âèä³-
ëåííÿ íåâèð³øåíèõ ïèòàíü. Íà ñüîãîäí³ ïèòàííю 
óïðàâë³ííÿ âèòðàòàìè ïðèä³ëÿëîñü бàãàòî óâàãè, 
зîêðåìà òàêèìè âèäàòíèìè â÷åíèìè, ÿê Ф. Бó-
òèíåöü, С. Гîëîâ, ². Дàâèäîâè÷, Ê. Дðóð³, Ò. Êàð-
ïîâà, Â. Лåбåäєâ, Л. Íàïàäîâñüêà, À. Òóðèëî, À. 
Чåðåï òà ³íш³.

Íà äóìêó С. Гîëîâà, óïðàâë³ííÿ âèòðàòàìè – öå 
ïðèíöèïîâî íîâà ñèñòåìà, ÿêà äàє зìîãó ÷³òêî â³ä-
ñòåæóâàòè, àíàë³зóâàòè é êîíòðîëюâàòè âèòðàòè 
[1, ñ. 30]. ². Дàâèäîâè÷ ïðèäåðæóєòüñÿ äóìêè, щî 
«ïî-ïåðшå ïðîöåñ óïðàâë³ííÿ âèòðàòàìè ìàє íà 
ìåò³ âèÿâèòè, ÿê ñàìå ñфîðìóâàëàñü ñîб³âàðò³ñòü, 
ÿê³ ÷èííèêè ìàëè íà íåї ïîзèòèâíèé, à ÿê³ – íå-
ãàòèâíèé âïëèâ. À ïî-äðóãå, ïðîöåñ óïðàâë³ííÿ 
âèòðàòàìè ìàє бóòè ñïðÿìîâàíèé íà ïðîãíîзóâàí-
íÿ ìîæëèâîї âåëè÷èíè âèòðàò, ìàêñèìàëüíî òî÷íå 
ïåðåäбà÷åííÿ їх ð³âíÿ òà ïîòî÷íå îïåðàòèâíå âòðó-
÷àííÿ ó ä³ÿëüí³ñòü ï³äïðèєìñòâà ó ðàз³ âèÿâëåííÿ 
â³äхèëåíü â³ä íàïåðåä âèзíà÷åíîãî бàæàíîãî ñòà-
íó» [2, ñ. 9-10]. Ò. Êàðïîâ ââàæàє, щî óïðàâë³ííÿ 
âèòðàòàìè âêëю÷àє òàê³ åëåìåíòè: ïëàíóâàííÿ, 
íîðìóâàííÿ, îбë³ê, êàëüêóëюâàííÿ, åêîíîì³÷íèé 
àíàë³з, êîíòðîëü, ðåãóëюâàííÿ òà ïðîãíîзóâàííÿ 
âèòðàò.

Л. Íàïàäîâñüêà òà À. Òóðèëî ðîзãëÿäàюòü ïðî-
бëåìó óïðàâë³ííÿ âèòðàòàìè ï³äïðèєìñòâà. À. Чå-
ðåï ó ìîíîãðàф³ї «Уïðàâë³ííÿ âèòðàòàìè ñóб’єêò³â 
ãîñïîäàðюâàííÿ» – ðîзãëÿäàє ïèòàííÿ ñóòíîñò³ òà 
êëàñèф³êàö³ї âèòðàò. Пðîбëåìè óïðàâë³ííÿ âè-
òðàòàìè ó ñâîїх ïðàöÿх àíàë³зóюòü é ñó÷àñí³ â³-
ò÷èзíÿí³ äîñë³äíèêè À. Яñ³íñüêà, ². Шàï³ðî, Г. 
Êîë³ñíèê, Î. Êîñèíñüêà, Л. Гîëóбîâñüêèé, À. Êî-
зà÷åíêî òà ³í.

Îäíàê, íåзâàæàю÷è íà ÷èìàëó ê³ëüê³ñòü íàóêî-
âèх ïðàöü, íå âñ³ àñïåêòè ñêëàäîâîї òà àêòóàëüíîї 
äëÿ ðîзâèòêó ï³äïðèєìñòâ ïðîбëåìè з’ÿñîâàíî ³ 
îòðèìàëè íàëåæíå îбґðóíòóâàííÿ. Цå зóìîâëює 
íåîбх³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ äîñë³äæåíü ó ö³é ñфåð³.

Çàãàëüíà ìåòà äîñë³äæåííÿ. Îñíîâíîю ìå-
òîю äîñë³äæåííÿ є âèзíà÷åííÿ òà îбґðóíòóâàííÿ 

ñòðóêòóðè ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ âèòðàòàìè òà її 
åëåìåíò³â, ÿê³ âзàєìîä³юòü ì³æ ñîбîю â³äïîâ³äíî 
äî ïîñòàâëåíèх зàâäàíü íà ñó÷àñíîìó åòàï³ åêîíî-
ì³÷íîãî ðîзâèòêó.

Âèêëàäåííÿ îñíîâíîãî ìàòåð³àëó. Îáґðóíòó-
âàííÿ îòðèìàíèõ ðåçóëüòàò³â. Уïðàâë³ííÿ âèòðà-
òàìè є íàéб³ëüш âàæëèâèì ÷èííèêîì ï³äâèщåííÿ 
êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ òà åфåêòèâíîñò³ ä³ÿëü-
íîñò³ бóäü-ÿêîãî ï³äïðèєìñòâà ³ є àêòóàëüíèì зà-
âäàííÿì òåîð³ї òà ïðàêòèêè.

Òàê, зà äàíèìè ñòàòèñòèêè Ì³í³ñòåðñòâà ф³-
íàíñ³â Уêðàїíè ó 2008 ð. ð³âåíü âèòðàò зà âèäàìè 
åêîíîì³÷íîї ä³ÿëüíîñò³ ñêëàâ 4036614 ìëí. ãðí, à 
â 2009 ð. öåé ð³âåíü зíèзèâñÿ äî 3601674,7 ìëí. 
ãðí. Àëå âæå â 2010-2011 ðð. ñïîñòåð³ãàєòüñÿ äè-
íàì³êà ðîñòó âèòðàò зà âèäàìè åêîíîì³÷íîї ä³ÿëü-
íîñò³, ïðè öüîìó зíà÷íó ÷àñòèíó â ñòðóêòóð³ âè-
òðàò зàéìàюòü âèòðàòè ó ñфåð³ ïðîìèñëîâîñò³, òàê 
ó 2011 ð. ð³âåíü âèòðàò ñêëàâ 5255358 ìëí. ãðí., 
щî íà 30,19% б³ëüшå í³æ ó 2008 ð., ïðè öüîìó 
ð³âåíü âèòðàò ó ñфåð³ ïðîìèñëîâîñò³ â³äíîñíî 2008 
ð. зб³ëüшèâñÿ íà 42,7%. Çã³äíî з ïîêàзíèêàìè зà 
2012 ð., îбñÿã âèòðàò зà åêîíîì³÷íèìè âèäàìè ä³-
ÿëüíîñò³ â ö³ëîìó зíèзèâñÿ íà 174520,5 òèñ. ãðí. 
â³äïîâ³äíî äî 2011 ð. зà ðàхóíîê зíèæåííÿ âèòðàò 
ó äåÿêèх ñфåðàх. Àëå ÿêщî ðîзãëÿäàòè äàí³ ïî-
êàзíèêè íå â ö³ëîìó, à зà îêðåìèìè âèäàì ä³ÿëü-
íîñò³, íàïðèêëàä, ó ñфåð³ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, 
ìèñëèâñòâà, ë³ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà òà бóä³âíèöòâà, 
òî òóò зàëèшàєòüñÿ òåíäåíö³ÿ зðîñòàííÿ âèòðàò 
[3]. Â ö³ëîìó öå ñâ³ä÷èòü ïðî íåãàòèâíó òåíäåíö³ю 
ðîñòó âèòðàò (ðèñ. 1).
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Ðèñ. 1. Äèíàì³êà ñòðóêòóðè ðîñòó âèòðàò çà âèäàìè 
åêîíîì³÷íîї ä³ÿëüíîñò³ ó 2008-2012 ðîêàõ

Пðè÷èíàìè зб³ëüшåííÿ âèòðàò ìîæóòü бóòè 
зðîñòàííÿ ö³í íà ñèðîâèíó, åíåðãîíîñ³ї, ï³äâèщåí-
íÿ зàðîб³òíîї ïëàòè, ñó÷àñíà ïîë³òèêà ö³íîóòâî-
ðåííÿ, åêîíîì³÷íà ³ ф³íàíñîâà ïîë³òèêà äåðæàâè 
òîщî. Çб³ëüшåííÿ âèòðàò âèðîбíèöòâà íà îäèíèöю 
ïðîäóêö³ї â åêîíîì³ö³ ñêîðî÷óє ïðèбóòêè é îбñÿã 
ïðîäóêö³ї, ÿêèé ï³äïðèєìö³ ãîòîâ³ зàïðîïîíóâàòè 
зà íàÿâíîãî ð³âíÿ ö³í. Âíàñë³äîê öüîãî зìåíшó-
єòüñÿ ñóêóïíà ïðîïîзèö³ÿ òîâàð³â òà ïîñëóã, щî, ó 
ñâîю ÷åðãó, ï³äâèщóє ð³âåíü ö³í. Îòæå, öå щå ðàз 
ñâ³ä÷èòü ïðî íåîбх³äí³ñòü ðîзâèòêó ðàö³îíàëüíîї 
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ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ âèòðàòàìè íà ï³äïðèєìñòâàх.
Â ñó÷àñíèх óìîâàх óïðàâë³ííÿ âèòðàòàìè 

îзíà÷àє ñòâîðåííÿ єäèíîї, ðàö³îíàëüíîї, ÷³òêî òà 
бåзïåðåб³éíî фóíêö³îíóю÷îї ñèñòåìè з ïåâíèìè 
ö³ëüîâèìè óñòàíîâêàìè òà âзàєìîïîâ’ÿзàíèìè 
åëåìåíòàìè [4, ñ. 216-221]. Уïðàâë³ííÿ âèòðàòàìè 
íà ï³äïðèєìñòâ³ ïåðåäбà÷àє âèêîíàííÿ âñ³х фóíê-
ö³é óïðàâë³ííÿ, òîбòî фóíêö³ї ïîâèíí³ ðåàë³зîâó-
âàòèñü ÷åðåз åëåìåíòè óïðàâë³íñüêîãî ïðîöåñó: 
ïðîãíîзóâàííÿ, ïëàíóâàííÿ, íîðìóâàííÿ, îðãàí³-
зóâàííÿ, êàëüêóëюâàííÿ, ìîòèâàö³ÿ òà ñòèìóëю-
âàííÿ, îбë³ê, àíàë³з, ðåãóëюâàííÿ òà êîíòðîëü âè-
òðàò (ðèñ. 2).  
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Ðèñ. 2. Ñèñòåìà óïðàâë³ííÿ âèòðàòàìè 
ï³äïðèºìñòâà

Êîæåí з åëåìåíò³â ñèñòåìè ñïðÿìîâàíèé íà äî-
ñÿãíåííÿ зàãàëüíèх ö³ëåé ï³äïðèєìñòâà òà âèêî-
íóє ÷³òêî ïîñòàâëåí³ зàâäàííÿ. Дëÿ б³ëüш äåòàëü-
íîãî îзíàéîìëåííÿ ðîзãëÿíåìî ö³ åëåìåíò³:

Пðîãíîзóâàííÿ ³ ïëàíóâàííÿ âèòðàò зä³éñíю-
єòüñÿ íà ñòàä³ї ðîзðîбêè óïðàâë³íñüêîãî ð³шåííÿ. 
Âèзíà÷àюòüñÿ ïåðñïåêòèâè ³ ïîòî÷í³ òåíäåíö³ї 
зì³íè îêðåìèх âèä³â âèòðàò, зàäàюòü їхí³ îð³єíòè-
ðè, щî зàбåзïå÷óюòü âèх³ä íà âèзíà÷åíí³ зíà÷åí-
íÿ ïîêàзíèê³â ïðèбóòêó ³ ðåíòàбåëüíîñò³.

Íîðìóâàííÿ âèòðàò âñòàíîâëююòü òåхí³÷íî-îб-
ґðóíòîâàí³ íîðìàòèâè â íàòóðàëüíèх ³ âàðò³ñíèх 
îö³íêàх зà îêðåìèìè âèëàìè âèòðàò, òåхíîëîã³÷-
íèìè ïðîöåñàìè, öåíòðàìè â³äïîâ³äàëüíîñò³.

Îðãàí³зàö³ÿ âèòðàò ïîëÿãàє ó âèзíà÷åíí³ ì³ñöü 
фîðìóâàííÿ âèòðàò ³ öåíòð³â â³äïîâ³äàëüíîñò³ з 
ìåòîю â³äñë³äêîâóâàííÿ ïðè÷èí ïåðåâèòðàò àбî 
åêîíîì³ї âèòðàò òà â³äïîâ³äàëüíèх зà öå îñ³б.

Êàëüêóëюâàííÿ ñîб³âàðòîñò³ ðîзïîä³ëÿюòü 
фàêòè÷í³ âèòðàòè ³ âèòðàòè íà îб’єêòè êàëüêó-
ëюâàííÿ ñîб³âàðòîñò³. Òàêèì ÷èíîì îб÷èñëюєòüñÿ 
фàêòè÷íà ñîб³âàðò³ñòü ïðîäóêö³ї.

Ìîòèâàö³ÿ òà ñòèìóëюâàííÿ ïîëÿãàє ó ñïî-
íóêàíí³ ïðàö³âíèê³â ï³äïðèєìñòâà äî îòðèìàííÿ 
íèìè âñòàíîâëåíèх ïëàíîâèх âèòðàò ³ ïîшóêó 
ñïîñîб³â їх зíèæåííÿ. Цåé ïðîöåñ â³äбóâàєòüñÿ ÷å-
ðåз зàëó÷åííÿ зàðîб³òíîї ïëàòè, ïðåì³é, ïåðñïåê-
òèâ ñëóæбîâîãî ïðîñóâàííÿ äî îñíîâíèх ïîêàзíè-
ê³â ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèєìñòâà, зîêðåìà äî âåëè÷èíè 
зä³éñíåíèх âèòðàò.

Îбë³ê âèòðàò ïåðåäбà÷àє ñïîñòåðåæåííÿ, ³äåí-
òèф³êàö³ю, âèì³ðюâàííÿ òà ðåєñòðàö³ю фàêò³â âè-
òðà÷àííÿ ðåñóðñ³â ó ïðîöåñ³ ãîñïîäàðñüêîї ä³ÿëü-
íîñò³ ï³äïðèєìñòâà. Âðàхîâóюòü âèòðàòè â зàäàí³é 
íîìåíêëàòóð³ ñòàòåé.

Àíàë³з âèòðàò ïðîâîäèòüñÿ з ìåòîю âèзíà÷åííÿ 
ñòóïåíÿ ðàö³îíàëüíîñò³ âèòðàò òà îö³íêè âïëèâó 
фàêòîð³â íà їх îбñÿã. Àíàë³зóюòü фàêòè÷í³ âè-
òðàòè ïîð³âíÿíî з ïëàíîâèì зàâäàííÿì ³ íîðìà-
òèâàìè, âèÿâëÿюòü фàêòîðè âïëèâó, âèзíà÷àюòü 
ðåзåðâè зíèæåííÿ ñîб³âàðòîñò³.

Êîíòðîëü ³ ðåãóëюâàííÿ ïðîöåñó óïðàâë³ííÿ 
âèòðàòàìè âíîñÿòü ïîòî÷í³ зì³íè â ñèñòåìó óïðàâ-
ë³ííÿ âèòðàòàìè ó âèïàäêó â³äхèëåíü â³ä зàïëà-
íîâàíîї äèíàì³êè âèòðàò, óòî÷íююòüñÿ ñèñòåìè 
ïëàíóâàííÿ ³ íîðìóâàííÿ.

Фîðìóâàíí³ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ âèòðàòàìè 
ï³äïðèєìñòâà ïåðåäбà÷àє äîòðèìàííÿ ïåâíèх 
ïðèíöèï³â, ÿê³ íàâåäåí³ íà ðèñóíêó 1.3.

 

 
 

 
Принцип системності, який розглядає управління витратами як 
сукупність елементів, структур, завдань, які взаємодіють між 
собою з метою цілеспрямованого використання витрат для 
підвищення ефективності і функціонування підприємства 
 

Принцип послідовності, ґрунтується на певному порядку і 
проведені аналізу утворення витрат на підприємстві 

Принцип безперервності, який передбачає постійний пошук, 
передачу, оброблення та аналіз інформації для управління 
витратами на всіх стадіях життєвого циклу 

Принцип конкурентних переваг, базується на проведені SWOT- 
аналізу та створенні  нових продуктів, які спроможні 
конкурувати на ринку 

Принцип мотивації, який передбачає стимулювання працівників 
до зниження витрат 

Принцип пошуку альтернативних шляхів досягнення мети 

Принцип економічної обґрунтованості та достовірності 

Принцип мінімізації витрат, передбачає застосування ефективних 
методів, щодо зниження витрат на підприємстві 
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Ðèñ. 1.3. Ïðèíöèïè óïðàâë³ííÿ âèòðàòàìè

Дàí³ ïðèíöèïè є зàãàëüíèìè íàïðÿìàìè фîð-
ìóâàííÿ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ âèòðàòàìè. Êîæíå 
ï³äïðèєìñòâî зàñòîñîâóє ö³ ïðèíöèïè â³äïîâ³äíî 
äî ñïåöèф³êè îñîбëèâîñòåé éîãî ä³ÿëüíîñò³.

Пðèíöèïè ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ âèòðàòàìè ò³ñíî 
ïîâ’ÿзàí³ з ðÿäîì зàâäàíü. Òàê, íà äóìêó ². Дàâè-
äîâè÷à, ñèñòåìà óïðàâë³ííÿ âèòðàòàìè ñïðÿìîâà-
íà íà âèð³шåííÿ òàêèх зàâäàíü (ðèñ. 1.4):  

 
 

 

Виявлення ролі управління витратами як фактор 
підвищення економічних результатів діяльності 

Визначення витрат за основними функціями управління 

Пошук резервів економії ресурсів і оптимізації витрат 

Здійснення контролю за ходом господарської діяльності 
підприємства 

Виявлення тенденцій до зміни рівня, обсягу та структури 
витрат на обсяг виробництва та одиницю продукції 

Нормування, планування витрат за елементами, 
виробничими підрозділами і видами продукції 
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Ðèñ. 1.4. Çàâäàííÿ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ âèòðàòàìè 
[5, ñ. 19]

Уïðàâë³ííÿ âèòðàòàìè – öå бåзïåðåðâíèé ó 
÷àñ³ ïðîöåñ êîìïëåêñíîãî âïëèâó íà âèòðàòè ï³ä-
ïðèєìñòâà з ìåòîю зàбåзïå÷åííÿ їх îïòèìàëüíîãî 
ð³âíÿ, ñòðóêòóðè ³ äèíàì³êè.

Âèñíîâêè òà ïåðñïåêòèâè ïîäàëüøèõ äîñë³-
äæåíü. Òàêèì ÷èíîì, ñèñòåìà óïðàâë³ííÿ âè-
òðàòàìè є ñêëàäîâîю óïðàâë³ííÿ ï³äïðèєìñòâà 
зàãàëîì ³ її ðàö³îíàëüíà ïîбóäîâà є îñíîâíèì з 
÷èííèê³â ï³äâèщåííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ 
òà åфåêòèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèєìñòâà â ö³-
ëîìó.

Òîбòî äëÿ êîæíîãî ï³äïðèєìñòâà äëÿ óñï³ш-
íîãî фóíêö³îíóâàííÿ éîãî ä³ÿëüíîñò³ íåîбх³äíîю 
óìîâîю є ñòâîðåííÿ єäèíîї, ðàö³îíàëüíîї, ÷³òêî 
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òà бåзïåðåб³éíî фóíêö³îíóю÷îї ñèñòåìè з ïåâíè-
ìè ö³ëüîâèìè óñòàíîâêàìè òà âзàєìîïîâ’ÿзàíèìè 
åëåìåíòàìè.

Пåðñïåêòèâîю ïîäàëüшèх íàóêîâèх äîñë³-
äæåíü âèñòóïàє íåîбх³äí³ñòü ïîшóêó åфåêòèâíèх 

ìåòîä³â ì³í³ì³зàö³ї âèòðàò, òà ðîзðîбêè ³ âïðîâà-
äæåííÿ ñèíòåзîâàíîї ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ âèòðàòà-
ìè, ÿêà бóäå âðàхîâóâàòè íå ò³ëüêè îñîбëèâîñò³ 
фóíêö³îíóâàííÿ ï³äïðèєìñòâ, àëå é зì³íè â ñòðà-
òåã³ї їх ðîзâèòêó.
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Ðåçþìå
Â äàííîé ñòàòüå ðàññìîòðåíà ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ зàòðàòàìè ïðåäïðèÿòèÿ. Иññëåäîâàíы ñîñòàâëÿющèå 
эëåìåíòы â ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ зàòðàòàìè. Ðàññìîòðåíы ïðèíöèïы è зàäàíèÿ ñèñòåìы óïðàâëåíèÿ зà-
òðàòàìè. 
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Summary
In this article the cost management system of the enterprise. Investigated the constituent elements of the 
system of cost management. The principles and job cost management system.
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