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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ (МАГІСТЕРСЬКОЇ) РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Підвищення ефективності 

господарювання підприємств, зокрема аграрних, зводиться, у 

першу чергу, до оптимізації та зниження обсягу різних витрат, 

які виникають у процесі діяльності суб’єктів господарювання: 

від собівартості продукції та послуг до витрат, які 

безпосередньо списують на фінансовий результат. Постійне 

зростання суми та питомої ваги адміністративних витрат у 

загальній сумі витрат підприємств обумовлює необхідність 

пошуку оптимальних методик їх обліку та контролю, 

адаптованих до потреб керівництва та інших користувачів 

економічної інформації. Вдосконалення бухгалтерського обліку 

адміністративних витрат підприємств є складовою подальшого 

вдосконалення процесу управління господарською діяльністю 

підприємств у ринкових умовах та покращення їхніх фінансових 

результатів 

Організацію та розвиток фінансового і управлінського 

обліку адміністративних витрат, їх аналіз і контроль 

досліджували у своїх працях вітчизняні і зарубіжні вчені 

М. Білуха, І. Бланк, О. Бородкін, Ф. Бутинець, С. Голов, 

З. Гуцайлюк, В. Єфименко, М. Кужельний, В. Лінник, Є. Мних, 

М. Пушкар, В. Рудницький, В. Сопко, Б. Усач, М. Чумаченко, 

В. Швець, С. Шкарабан, І. Басманов, В. Івашкевич, В. Палій, 

Я. Соколов, Дж. Рісс, Дж. Фостер, К. Друрі, Д. Хігінс, 

Ч. Хорнгрен, П. Фрідман та інші. 

Разом з тим певні організаційно-методичні особливості 

обліку та аудиту адміністративних витрат потребують 

конкретизації у галузевому аспекті. До таких положень 

належать: уточнення сутності і складу адміністративних витрат; 

розробка їх раціональної класифікації для потреб 

сільськогосподарських підприємств; вирішення проблем, 

пов’язаних з розподілом адміністративних витрат для потреб 

управлінського обліку; організація системи обліку 

адміністративних витрат за центрами відповідальності та 

місцями виникнення; впровадження на підприємствах 



сільського господарства ефективних систем внутрішнього 

аудиту адміністративних витрат.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами. 

Кваліфікаційна магістерська робота здійснювалась відповідно 

до плану науково-дослідної роботи кафедри обліку та аудиту 

Харківського національного технічного університету сільського 

господарства імені П.Василенка за темою: «Формування 

напрямів та механізмів підвищення ефективності 

агропромислового виробництва в умовах глобалізації», 

державний реєстраційний номер 0116U007411, згідно якої 

автором виконано опрацювання заходів з удосконалення обліку 

та аудиту адміністративних витрат на сільськогосподарських 

підприємствах. 

Мета і завдання дослідження. Метою кваліфікаційної 

магістерської роботи є дослідження теоретико-методичних засад 

та розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення 

обліку та аудиту адміністративних витрат в 

сільськогосподарських підприємствах шляхом поліпшення 

механізму його організації. 

Мета кваліфікаційної магістерської роботи обумовила 

необхідність вирішення наступних завдань: 

- ознайомитися зі станом бухгалтерського обліку та 

аудиту в Україні в цілому і, зокрема, зі станом обліку та аудиту 

адміністративних витрат; 

- проаналізувати фінансово-економічний стан 

підприємства; 

- охарактеризувати загальні положення обліку витрат, 

розкрити їх класифікацію як в бухгалтерському обліку в цілому, 

так і на підприємстві; 

- провести аналіз сучасного стану обліку та аудиту 

адміністративних витрат на досліджуваному підприємстві; 

- розробити та обґрунтувати напрямки удосконалення 

обліку та аудиту адміністративних витрат на підприємстві. 

Об'єктом дослідження кваліфікаційної магістерської 

роботи є система бухгалтерського (управлінського) обліку на 

досліджуваному підприємстві.  



Предметом дослідження є теоретичні, методичні та 

практичні аспекти організації обліку та аудиту адміністративних 

витратна досліджуваному підприємстві. 

Методи дослідження. В основу дослідження було 

покладено діалектичний метод пізнання та системний підхід. При 

дослідженні теоретичних засад ведення обліку та аудиту 

використовувалися прийоми абстрактно-логічного методу (аналіз і 

синтез, індукція та дедукція, аналогія і зіставлення). В аналітичних 

дослідженнях були застосовані методи порівняння, групування, 

спостереження, графічного зображення, табличного подання. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в 

уточненні теоретичних положень та розробці практичних 

рекомендацій з удосконалення обліку та аудиту 

адміністративних витрат на підприємстві в сучасних умовах 

господарювання.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в 

тому, що запропоновані теоретичні узагальнення й практичні 

рекомендації щодо удосконалення обліку та аудиту 

адміністративних витрат можуть бути використані на 

сільськогосподарських підприємствах. 

Особистий внесок здобувача. Кваліфікаційна магістерська 

робота є самостійно виконаною науковою працею автора. 

Результати дослідження, що становлять наукову новизну, теоретичні 

обґрунтування, практичні розробки, висновки та пропозиції 

одержані автором самостійно на основі аналізу практичних і 

теоретичних матеріалів.  

Апробація результатів дослідження. Основні наукові та 

практичні положення і висновки кваліфікаційної магістерської 

роботи доповідались і обговорювались на Всеукраїнській науково-

практичній інтернет-конференції «Основні напрями 

удосконалення бухгалтерського обліку, аудиту та 

оподаткування в умовах євроінтеграції» (м. Харків, 2019 рік); 

Міжнародному форумі молоді «Молодь і сільськогосподарська 

техніка у ХХІ сторіччі» (м. Харків, 2019 рік). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 

наукові праці обсягом 0,5 друк. арк. 

Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна магістерська 

робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків і 



пропозицій, списку літератури із 108 джерел і 20 додатків. 

Загальний обсяг роботи складає 142 сторінки комп’ютерного 

тексту. Робота містить 16 таблиць і 5 рисунків.  

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ (КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ) 

МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

 

У першому розділі «Загальні положення обліку та аудиту 

витрат підприємства» висвітлюються теоретичні аспекти обліку 

та аудиту адміністративних витрат. Наводиться класифікація 

витрат, місця їх виникнення та носії, загальна схема обліку 

витрат. Досліджується сутність, завдання та об’єкти аудиту, 

джерела його інформаційного забезпечення. 

Виходячи з результатів досліджень робіт вітчизняних та 

закордонних вчених, аналізу нормативно-правової бази, 

визначено теоретичні узагальнення категорій: «витрати», 

«собівартість виробництва», «класифікація витрат», 

«адміністративні витрати» та інших. Окреслено коло питань, які 

потребують доопрацювань, зокрема певні організаційно-

методичні особливості обліку та аудиту адміністративних 

витрат потребують конкретизації у галузевому аспекті. 

У другому розділі «Стан обліку та аудиту 

адміністративних витрат» проаналізовано фінансово-

економічний стан досліджуваного підприємства. Розкрито склад 

адміністративних витрат та завдання їх обліку. Досліджено 

порядок ведення первинного, синтетичного і аналітичного 

обліків витрат. Розкрито методику аудиторського дослідження 

витрат та порядок оформлення його результатів. 

У третьому розділі «Удосконалення обліку та аудиту 

адміністративних витрат» окреслено проблемні питання обліку 

адміністративних витрат на досліджуваному підприємстві; 

розроблено шляхи удосконалення обліку адміністративних 

витрат при діючій формі обліку. Досліджено проблеми 

автоматизації обліку адміністративних витрат та основні засади 

проведення аудиту витрат в умовах застосування комп’ютерних 

технологій. 

 



ВИСНОВКИ 

 

У кваліфікаційній магістерській роботі здійснено 

дослідження теоретико-методичних засад та розробка 

практичних рекомендацій щодо удосконалення обліку та аудиту 

адміністративних витрат в сільськогосподарських 

підприємствах шляхом поліпшення механізму його організації. 

За результатами дослідження зроблені наступні висновки 

теоретичного, методичного та прикладного характеру: 

1. В системі управління підприємством головним об'єктом 

є процес обліку, аналізу та контролю витрат господарської 

діяльності в цілому та в розрізі їх видів, цілей, періодів 

виконання. 

2. Адміністративні витрати не включаються до складу 

виробничої собівартості продукції. У бухгалтерському обліку ці 

витрати щомісячно відносяться на зменшення фінансових 

результатів підприємства (дебет рахунку 79). До 

адміністративних витрат відносяться такі загальногосподарські 

витрати, які спрямовані на обслуговування та управління 

підприємством. 

3. В практиці підприємств, що працюють в умовах ринку, 

розрізняють наступні підходи до побудови аналітичних рахунків 

управлінського обліку: 

- за місцями виникнення витрат; 

- за центрами виникнення витрат; 

- за центрами відповідальності. 

4. Законодавче закріплення аудиторської діяльності як 

системи незалежного фінансового контролю з метою захисту 

інтересів власника відбулось в Україні з прийняттям Закону 

України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність». Виділяються поняття зовнішній і внутрішній аудит, 

фінансовий і управлінський (операційний). Вказані види аудиту 

мають різну мету і завдання. 

5. Інформаційне забезпечення аудиту витрат являє собою 

відомості про події, процеси, які відбуваються у господарській 

діяльності людей, природі, суспільстві. Основою 

інформаційного забезпечення аудиту є економічна інформація, 



що характеризує виробничу і фінансово-господарську діяльність 

суб’єктів контролю. 

6. Основними видами виробничо-господарської діяльності 

на досліджуваному підприємстві відповідно до установчих 

документів є: вирощування зернових, бобових, культур і насіння 

олійних культур, розведення ВРХ молочних порід та свиней та 

деякі інші. 

7. Для аналізу фінансово-економічного стану 

досліджуваного підприємства використовувались фінансові 

звіти за 2016-2018 роки. Підприємство спеціалізується на 

вирощуванні і реалізації продукції рослинництва (100,0% у 2018 

році у загальній структурі товарної продукції). Отже, основною 

діяльністю підприємства є вирощування та реалізація продукції 

рослинництва. 

8. Дослідженням встановлено тенденцію щодо стійкої 

динаміки росту чистого доходу на 100 га угідь у 2018 році (цей 

показник зріс на 161,9% відносно 2016 року). Зменшення суми 

чистого прибутку при зростанні чистого доходу за 

досліджуваний період свідчить про більш високі темпи 

зростання собівартості продукції та інших операційних витрат. 

9. Аналізуючи показники ліквідності та 

платоспроможності варто зазначити, що підприємство має 

можливості погасити свої поточні зобов’язання як виробничими 

запасами та готовою продукцією (поточна ліквідність), так і 

сумою грошових коштів, цінних паперів і дебіторської 

заборгованості. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, що 

підприємство за досліджуваний період було не здатне негайно 

ліквідувати поточну заборгованість лише грошовими коштами 

та поточними фінансовими інвестиціями.  

10. При веденні бухгалтерського обліку на підприємстві 

використовується автоматизована форма обліку, з 

застосуванням прикладної комп’ютерної програми комплексної 

автоматизації обліку «1С – Підприємство». Основними 

регістрами якої є машинограми у вигляді журналів-ордерів по 

конкретному рахунку. 15 травня 2017 року було введено в дію 

Указ Президента №133/2017 «Про застосування персональних 

спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів 

(санкцій)». Обмежувальні заходи поширюються на російську 



компанію «1С» та її дочірні підприємства в Україні. Тому було 

проведено аналіз ринку програм-аналогів «1С» та 

запропоновано перейти на альтернативну програму «MASTER: 

Бухгалтерія», яка має ряд переваг. 

11. Адміністративні витрати, пов’язані з управлінням і 

обслуговуванням підприємства, відображаються на активному, 

операційному, розподільному рахунку 92 «Адміністративні 

витрати». У ТОВ «Профагро» до 92 рахунку «Адміністративні 

витрати» програмним класифікатором передбачено такі 

субрахунки: 

92.0 Адміністративні витрати; 

92.1 Загальногосподарські витрати. 

12. Аналітичний та синтетичний обліки на підприємстві 

здійснюються за допомогою програмного забезпечення на 

підставі первинних документів. У машинописному вигляді 

кожного місяця по рахунку 92.0 «Адміністративні витрати» 

складаються Журнали проводок з кореспондуючими рахунками, 

Журнал-ордер та Відомість по рахунку 92.0, Оборотно-сальдова 

відомість по рахунку 92.0 та Головна книга (Обороти по 

рахунку 92.0). 

13. Контроль за адміністративними витратами здійснюють 

за чотирма групами цих витрат: 

 адміністративно-господарські витрати; 

 витрати на обслуговування працівників; 

 інші накладні витрати; 

 витрати, що не враховані в нормах накладних витрат, 

але належать до накладних. 

14. В результаті дослідження обліку та аудиту 

адміністративних витрат на досліджуваному підприємстві 

виявлено наступні проблеми: 

 На підприємстві збережено підходи, що діяли 

раніше, щодо організації ведення обліку адміністративних 

витрат, що негативно відбивається на процесі управління. 

 Облік адміністративних витрат здійснюється тільки в 

цілому по підприємству без деталізації за підрозділами, що 

знижує ефективність роботи з економії цих витрат, виявлення 

резервів. 



 Дані про фактичні витрати за рахунками витрат мож-

на одержати лише в середині наступного за поточним місяця. 

Така ситуація не дає змоги керівництву активно впливати на їх 

рівень. Важливо своєчасно встановлювати причини, винуватців 

надмірних витрат і притягати їх до відповідальності. Тільки за 

умови чіткої організації обліку може бути забезпечений 

щоденний контроль і виявлені при цьому внутрішні резерви, які 

має в своєму розпорядженні підприємство. 

Таким чином, здійснюється неправильне визначення і 

недостовірна оцінка витрат діяльності, неправильне 

документальне оформлення і невчасне відображення в реєстрах 

обліку витрат діяльності, а також надання неповної і 

недостовірної інформації про витрати діяльності для потреб 

управління.  

15. Нами було проведено дослідження особливостей і 

стану бухгалтерського обліку адміністративних витрат на 

сільськогосподарських підприємствах Харківської області, в 

результаті якого було зроблено певні висновки. Отже, 

незважаючи на незначну питому вагу адміністративних витрат у 

структурі загальних витрат досліджуваних підприємств, 

доцільність їх вивчення та подальшого пошуку напрямів 

оптимізації і удосконалення обліку підтверджується 

збільшенням обсягу таких витрат з роками, їх безпосереднім 

впливом на фінансовий результат діяльності підприємств, 

необхідністю їх аналізу і планування.  

16. Удосконалення обліку непрямих витрат, зокрема 

адміністративних, є підставою для отримання інформації, 

необхідної для прийняття ефективних управлінських рішень у 

сучасних умовах, а також забезпечення оперативності і 

аналітичності обліку. Для удосконалення аналітичного обліку 

адміністративних витрат на досліджуваному підприємстві ми 

пропонуємо: 

 Запровадити обліковий регістр – Відомість обліку 

адміністративних витрат за їх видами, групами, елементами, 

підрозділами підприємств, де вони виникають. 

 Ввести систему нормування (планування) 

адміністративних витрат, засновану на встановленні 



максимально можливої відносної величини адміністративних 

витрат у загальних витратах на виробництво товарної продукції 

або її вартості.  

 Організувати на підприємстві постійний контроль за 

структурою, розміром та доцільністю здійснення 

адміністративних витрат.  

 Встановити багатофункціональну комплексну систему 

автоматизації управління підприємством Microsoft Dynamics 

NAV, яка дозволить вести бухгалтерський, податковий і 

управлінський облік на підприємстві. 

17. В результаті дослідження встановлено, що 

застосування аудиту в умовах сучасних комп’ютерних 

технологій дає змогу:  

- використовувати ПЕОМ при проведенні аналізу 

економічної інформації та застосувати результати цього аналізу 

при проведенні аудиту, що дасть змогу підвищити ефективність 

шляхом зосередження зусиль аудиторів на перевірці;  

- використовувати сучасні методики аналізу для 

виявлення найслабших ланок в обліку та аудиті;  

- підвищити якість контролю та зменшити затрати 

часу аудитора при здійсненні аудиторських процедур;  

- усунути недоліки внутрішньогосподарського 

контролю, виявлені при дослідженні;  

- запровадити використання аудитором баз даних 

законодавчої та довідкової інформації на ПЕОМ для 

забезпечення своєчасного реагування на зміни законодавства та 

скорочення витрат робочого часу аудитора для законодавчого 

обґрунтування виявлених порушень.  
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АНОТАЦІЯ 

Киричок Д.О. Облік та аудит адміністративних витрат  

Кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої 

освіти «Магістр» за спеціальністю 071 «Облік і 

оподаткування». – Харківський національний технічний 

університет сільського господарства імені Петра Василенка, 

Харків, 2019. 

Актуальність даної теми кваліфікаційної магістерської 

роботи зумовлена необхідністю вдосконалення бухгалтерського 

обліку та аудиту адміністративних витрат 

сільськогосподарських підприємств, що є складовою 

подальшого вдосконалення процесу управління господарською 

діяльністю у ринкових умовах та покращення фінансових 

результатів суб’єктів господарювання. 

Метою кваліфікаційної магістерської роботи є 

дослідження теоретико-методичних засад та розробка 

практичних рекомендацій щодо удосконалення обліку та аудиту 

адміністративних витрат в сільськогосподарських 

підприємствах шляхом поліпшення механізму їх організації. 

Сформульована мета та завдання дипломного проекту 

були розкриті і висвітлені у роботі за допомогою використаних 

методів і прийомів дослідження та визначені основні засади 

обліку та аудиту адміністративних витрат, розроблені напрямки 

їх удосконалення та розраховано економічне обґрунтування 

результатів дослідження. 

В магістерській роботі розглянуто теоретичні положення 

перинного, аналітичного і синтетичного обліку та аудиту 

адміністративних витрат, досліджено та проаналізовано стан їх 

обліку на підприємстві та методику проведення аудиту 

адміністративних витрат, запропоновано шляхи удосконалення 

обліку та аудиту адміністративних витрат. 

 

Ключові слова: адміністративні витрати, 

загальновиробничі витрати, аудит, шляхи удосконалення, 

класифікація витрат. 

 

 

 



ANNOTATION 

Kirichek D.О. Accounting and audit of administrative 

expenses  

Qualification work for the Master's degree in specialty 071 

"Accounting and taxation". - Kharkiv Petro Vasylenko National 

Technical University of Agriculture, Kharkov, 2019. 

The relevance of this topic of the master's degree work is due 

to the need to improve the accounting and audit of administrative 

costs of agricultural enterprises, which is part of the further 

improvement of the process of managing economic activity in 

market conditions and improving the financial results of economic 

entities. 

The purpose of the master's degree work is to study the 

theoretical and methodological foundations and to develop practical 

recommendations for improving the accounting and audit of 

administrative expenses in agricultural enterprises by improving the 

mechanism of their organization. 

The formulated purpose and objectives of the diploma project 

were revealed and highlighted in the work using the methods and 

methods of the study and the basic principles of accounting and audit 

of administrative expenses were defined, directions for their 

improvement were developed and the economic substantiation of the 

research results was calculated. 

In the master's thesis the theoretical provisions of feather, 

analytical and synthetic accounting and audit of administrative 

expenses are considered, the state of their accounting at the 

enterprise and the method of carrying out of administrative expenses 

are investigated, the ways of improvement of accounting and audit of 

administrative expenses are suggested. 

 

Keywords: administrative expenses, general production 

expenses, audit, ways of improvement, classification of expenses. 
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