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Дипломна робота присвячена дослідженню тенденцій розвитку та 

сучасних проблем вдосконалення управлінського обліку. Обґрунтовано 

необхідність встановлення відповідного взаємозв'язку витрат і доходів з діялїи 

конкретних осіб. Запропоновано оптимальний перелік класифікаційних ознак 

всієї сукупності витрат для підприємств. Вдосконалено методику 

калькулювання собівартості продукції відповідно до національних Положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку. Розглянуті питання методики й організації 

аудиту виробничих витрат у сучасних умовах господарювання, як основного 

елемента управління підприємствами. Обґрунтована необхідність і розроблена 

методика проведення внутрішньогосподарського контролю. 

Ключові слова: витрати, центри відповідальності, управлінський облік, 

облік прямих витрат, облік непрямих витрат, калькулювання собівартості 

продукції, методика оперативного контролю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

LEVIN Y. Institutional aspects of management accounting, analysis and audit of an 

industrial plant: theory, method and practice (the case of "Billerbek Ukraine"). - 

Manuscript. 

Thesis specialty 8.03050901 - Accounting and Auditing. , Ternopil State Technical 

University named after Ivan Puluj. , Ternopil, 2014. 

Thesis is devoted to research and development trends of modern problems of 

improving management accounting. The necessity of establishing an appropriate 

relationship of costs and revenues of diyalyiy specific individuals. A list of the best 

classifications of the totality of the costs for businesses. Improved methodology for 

calculating the cost of production in accordance with national regulations (standards). 

The questions and methodology of audit production costs in the current economic 

conditions as a basic element of business management. The necessity and developed 

methods of internal control. 

Keywords: costs, responsibility centers, managerial accounting, accounting of direct 

costs, indirect costs accounting, product costing, operational control method. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Вышинский Ю.М. Институциональные аспекты управленческого учета, анализа 

и аудита на промышленном предприятии: теория, методика и практика (на 

примере ООО «Биллербек Украина»). - Рукопись. 

Дипломная работа по специальности 8.03050901 - Учет и аудит. -Тернопольский 

национальный технический университет имени Ивана Пулюя. -Тернополь, 2014. 

Дипломная работа посвящена исследованию тенденций развития и 

современных проблем совершенствования управленческого учета. Обоснована 

необходимость установления соответствующего взаимосвязи затрат и доходов с 

диялиы конкретных лиц. Предложен оптимальный перечень 

классификационных признаков всей совокупности затрат для предприятий. 

Усовершенствована методика калькулирования себестоимости продукции в 

соответствии с национальными положениями (стандартами) бухгалтерского 

учета. Рассмотрены вопросы методики и организации аудита производственных 

затрат в современных условиях хозяйствования, как основного элемента 

управления предприятиями. Обоснована необходимость и разработана методика 

проведения внутрихозяйственного контроля. 

Ключевые слова: затраты, центры ответственности, управленческий учет, учет 

прямых затрат, учет косвенных затрат, калькулирование себестоимости 

продукции, методика оперативного контроля. 


