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«Облік та аудит витрат, що входять до складу собівартості продукції на прикладі 
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Дипломна робота складається з трьох розділів.  

Об’єктом дослідження є господарські процеси, пов’язані з формуванням 

витрат, що входять до складу собівартості продукції на ТОВ «Кривоозерська 

харчосмакова фабрика». 

У роботі розглядаються теоретичні і практичні аспекти обліку, контролю і 

аналізу витрат, які входять до складу собівартості продукції. Використано методи: 

теоретичного узагальнення, порівняння, аналізу, синтезу, індукції, дедукції, 

кореляційно-регресійний аналіз та інші. Зроблено аналіз складових собівартості 

виробленої продукції підприємства на ТОВ «Кривоозерська харчосмакова фабрика». 

Пропонуються напрями удосконалення системи обліку витрат, які входять до 

складу собівартості продукції, їх внутрішнього контролю і в цілому управління, 

зокрема обґрунтовані: шляхи поліпшення документального оформлення операцій з 

відпуску матеріалів у виробництво; запропоновано використовувати не одну базу 

розподілу загальновиробничих витрат, а різні бази розподілу у розрізі окремих 

субрахунків; пропозиції по створенню відділу внутрішнього аудиту, окреслені 

основні етапи його реалізації, завдання та контроль функції. 

Ключові слова: витрати, собівартість, облік, контроль, аналіз, кореляційно-

регресійний аналіз. 
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