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РЕФЕРАТ

    В дипломній магістерській роботі досліджуються питання щодо теоретичних
та методичних засад управління витратами діяльності підприємства, 
упорядковано сутність «витрати», «методи врахування витрат»,розкрито процес
управління витратами у відповідності з іх класифікаційними ознаками.
Проаналізовано динаміку,структуру доходів,витрат ПАТ «Кременчуцький 
м’ясокомбінат», а також проведено оцінку показників ефективності
діяльності підприємства загалом.Запропоновано шляхи оптимізації витрат та 
зниження на цій основі собівартості продукції.

    Ключові слова: витрати, собівартість, класифікація витрат, елементи
витрат, калькуляція, управління.

                                                          SUMMARY

      In the diploma master's work the questions on theoretical and methodical
principles of cost management of the enterprise activity are investigated, the essence
of "costs", "methods of cost accounting" are ordered, the process of cost management
in accordance with their classification features is revealed. The dynamics, structure of
income, expenses of PJSC “Kremenchug meat-packing plant” are analyzed, as well
as the performance indicators of the enterprise activity as a whole are evaluated.Ways
to optimize costs and reduce the cost of production are proposed.

    Keywords: costs, cost, classification of costs, cost elements, costing,
management.3

  


