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РЕФЕРАТ

Предметом дослідження є  організація обліку і аналізу витрат діяльності 

підприємства.

Мета  роботи  – дослідження  теоретичних  і  практичних  питань 

організації обліку і аналізу витрат діяльності підприємства. Визначаються 

теоретичні  аспекти  обліку  витрат  діяльності  підприємства,  проводиться 

техніко-економічна  характеристика  на  досліджуваному  підприємстві. 

Розглядаються питання аналізу  динаміки та  структури витрат,  а  також 

рентабельності  та  факторного  аналізу  рентабельності  реалізованої 

продукції  на  ПАТ «Кредмаш».  Одержані  результати  з  розрахунків 

рентабельності   можуть бути використані  при прийнятті  управлінських 

рішень і аналізу діяльності підприємства.

Ключові  слова:  витрати,  облік,  класифікація  витрат  підприємств, 

аналіз,  рентабельність,  первинні  документи,  національні  стандарти 

бухгалтерського обліку. 


