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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ (МАГІСТЕРСЬКОЇ) РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Виробництво є одним із основних 

процесів господарської діяльності підприємства. Рослинництво 

як галузь сільськогосподарського виробництва забезпечує 

потреби населення в продуктах харчування, є базою для 

розвитку тваринництва надає сировину для промисловості. Воно 

має специфічні особливості, що впливає на ведення 

бухгалтерського обліку. Виробничі витрати в рослинництві 

здійснюються тривалий час причому дуже нерівномірно, 

технологічний процес залежить від природних умов і практично 

не може бути прискорений за рахунок інтенсифікації. Тому 

досить важливу роль відіграє організація обліку на 

підприємстві. При цьому важлива правильна організація 

ведення обліку витрат на виробництво певного виду продукції 

рослинництва, облік оприбуткування, калькуляція собівартості 

виробленої продукції. Вказані фактори обумовлюють 

важливість і актуальність теми даної дипломної магістерської 

роботи. 

Вагомий внесок у розвиток методологічних питань обліку 

та аудиту витрат основної діяльності зробили провідні 

вітчизняні вчені-економісти: Бутинець Ф.Ф., Пушкар М.С., 

Турило А.М., Кравчук Ю.Б., Голов С.Ф.,Сук Л.К., Атамас П.Й., 

Ловінська Л.Г.,Гнаташин Л.Б., Білуха М.Т. та інші. 

Але незважаючи на значний науковий доробок 

вітчизняних вчених з даної теми, низка проблемних питань 

організації та методики обліку та аудиту витрат основної 

діяльності потребують подальшого дослідження, більш 

глибокого вивчення і формування нових підходів та напрямків 

їх удосконалення.  

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 витрат основної діяльності на сільськогосподарських 

підприємствах. 

Метою досліджень кваліфікаційної магістерської роботи 

є з'ясування сучасної природи витрат основної діяльності 

підприємства в умовах ринкової економіки, обґрунтування 

теоретичних і методичних положень щодо удосконалення 

системи їх обліку та аудиту на підприємстві. 

Мета досліджень обумовила постановку наступних 

завдань: 

- ознайомитись з економічною літературою з питань 

формування і розподілу витрат підприємства; 

- розглянути теоретичні аспекти обліку та аудиту витрат 

підприємства; 

- з’ясувати завдання та роль обліку витрат основної 

діяльності підприємства; 

- розкрити методику аудиторського дослідження витрат та 

оформлення його підсумків; 

- дослідити сучасний стан обліку та аудиту витрат 

основної діяльності на досліджуваному підприємстві; 

- розробити напрямки удосконалення обліку та аудиту 

витрат основної діяльності підприємства. 

Об'єктом дослідження є процес організації обліку та 

аудиту витрат основної діяльності як складової облікової 

системи сільськогосподарського підприємства. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, 

методичних та практичних засад організації обліку та аудиту 

витрат основної діяльності на досліджуваному підприємстві. 

Методика дослідження включає систему статистико-

економічних методів, які поєднуються з теоретичними 

аспектами, що забезпечили розв'язання поставлених завдань. 

Теоретичним та методичним підґрунтям проведених досліджень 

стали наукові праці провідних вітчизняних і зарубіжних вчених, 

методологія та загальносистемні принципи проведення 

комплексних досліджень. Із спеціальних методів в роботі були 

використані: абстрактно-логічний, спостереження, порівняння, 

метод економічного аналізу, економіко-статистичний. 



Наукова новизна одержаних результатів полягає в 

уточненні теоретичних положень та розробці практичних 

рекомендацій з удосконалення обліку та аудиту витрат основної 

діяльності 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 витрат 

основної діяльності можуть бути використані на 

сільськогосподарських підприємствах. 

Особистий внесок здобувача. 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. Результати  

досліджень 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). 

Інформаційною базою роботи є законодавчі та 

нормативно-правові акти України, матеріали періодичних 

видань, спеціальні науково-практичні інформаційні джерела, 

літературні джерела з обліку та аудиту витрат основної 

діяльності сільськогосподарських підприємств. Було 

використано дані річної фінансової та статистичної звітності 

досліджуваного підприємства за 2016-2018 роки, документи 

первинного обліку, регістри синтетичного та аналітичного 

обліку. 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 

наукові праці обсягом 0,4 друк. арк. 

Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна магістерська 

робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків і 

пропозицій, списку використаних джерел та додатків. Вона 

виконана на 109 сторінках комп’ютерного тексту, містить 15 

таблиць та 4 рисунки. Список використаних джерел налічує 101 

найменування. 



ОСНОВНИЙ ЗМІСТ (КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ) 

МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

 

У першому розділі «Теоретичні аспекти обліку та аудиту 

витрат підприємства»: досліджено економічну сутність витрат 

та сучасні концепції управління ними; уточнено поняття витрат 

основної діяльності сільськогосподарського підприємства як 

обліково-аналітичного об’єкта; проаналізовано класифікацію 

витрат; визначено методи визнання та не визнання витрат 

відповідно до  П(С)БО 16 «Витрати»; розглянуто загальні 

положення обліку витрат основної діяльності  та визначено 

сутність  їх аудиту. 

У другому розділі «Стан обліку та аудиту витрат основної 

діяльності» розглянуто: обсяг і структуру товарної продукції; 

динаміку виробничої собівартості та рентабельність реалізації 

сільськогосподарської продукції; фінансовий стан підприємства; 

динаміку показників розмірів; тип фінансової стійкості на 

досліджуваному підприємстві. Розкрито особливості ведення 

первинного, синтетичного та аналітичного  обліку витрат 

основної діяльності та методики аудиту витрат на 

досліджуваному підприємстві. 

У третьому розділі «Удосконалення обліку та аудиту 

витрат основної діяльності» значне місце відведено аналізу 

організації обліку витрат продукції рослинництва та 

запропоновано шляхи його удосконалення на підприємстві, що 

сприятиме прийняттю правильних управлінських рішень для 

оптимізації рівня витрат на досліджуваному підприємстві та 

підвищенню економічної ефективності виробництва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИСНОВКИ 

 

У кваліфікаційній магістерській роботі здійснено 

теоретичне узагальнення аспектів організації обліку та аудиту 

витрат основної діяльності сільськогосподарського 

підприємства та запропоновані шляхи удосконалення  обліку та 

аудиту витрат основної діяльності. За результатами дослідження 

зроблені наступні висновки теоретичного, методичного та 

прикладного характеру: 

1. Витрати розглядаються з двох сторін. З однієї 

сторони витрати – сума, яка витрачена на яку-небудь ціль, з 

другої – вартісна оцінка матеріалів, палива, енергії, трудових 

ресурсів, основних засобів та інших витрат , що 

використовуються на виробництво тієї чи іншої продукції. 

2. Для узагальнення інформації про витрати на 

виробництво продукції (робіт, послуг) використовується 

рахунок 23 «Виробництво». За дебетом рахунку 23 

«Виробництво» відображаються прямі матеріальні, трудові та 

інші прямі витрати, а також виробничі накладні витрати та 

втрати від браку продукції (робіт, послуг), за кредитом — суми 

фактичної виробничої собівартості завершеної виробництвом 

продукції (у дебет рахунків 26, 27), виконаних робіт та послуг (у 

дебет рахунку 90). 

3. Аналітичний облік за рахунком 23 

«Виробництво» ведеться за видами виробництв, за статтями 

витрат і видами або групами продукції, що виробляється. На 

великих виробництвах аналітичний облік витрат може вестися 

за підрозділами підприємства та центрами витрат і 

відповідальності. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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.  

7. 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. 

8. Облік витрат і калькуляція собівартості продукції 

рослинництва вважається важливою ланкою бухгалтерського 

обліку. Тому удосконаленню обліку на цій ділянці приділяється 

багато уваги. На підприємстві є свої недоліки щодо обліку 

витрат на виробництво продукції рослинництва. Більшість з цих 

проблем виникли в зв'язку з реформуванням системи 

бухгалтерського обліку. Крім того обліковим працівникам   

часто важко зорієнтуватись у швидкій зміні в нормативно-

правових документах, що призводять до заміни існуючих 

нормативів ведення обліку. 



9. Відсутність обліку за місцями виникнення витрат 

впливає на низький рівень  їх контролю за центрами 

відповідальності і прийняття управлінських рішень. Це вказує 

на те, що витрати за центрами відповідальності треба відносити 

до об’єктів організації обліку витрат з метою посилення 

організації самоконтролю суб’єктів за витратами. Облік за 

такими центрами забезпечує збирання, обробку і передання 

інформації про витрати кожного з них. 

10. На сьогоднішній день існують певні питання та 

проблеми, пов’язані з необхідністю удосконалення обліку 

витрат основної діяльності сільськогосподарських підприємств. 

Ми пропонуємо розв’язання суперечних питань та певних 

проблем наступним чином: 

 удосконалити діючий у даний час порядок включення у 

витрати продукції рослинництва сум амортизації і поточного 

ремонту техніки; 

 удосконалити регістри внутрішньогосподарського обліку 

витрат рослинництва: «Акт витрат насіння і посадкового 

матеріалу», «Акт про використання мінеральних, органічних і 

бактеріальних добрив, отрутохімікатів і гербіцидів», що 

сприятиме контролю якості посівного матеріалу, накопиченню 

витрат на конкретну культуру, контролю кількості витрачених 

матеріальних цінностей; 

11. Метою аудиту витрат основної діяльності  є 

перевірка обґрунтованості формування і правильності обліку  

витрат  виробництва,  від  яких  у  кінцевому  підсумку  

залежить  рівень достовірності фінансового результату від 

реалізації виробленої продукції. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Коваль О.Г. Облік та аудит витрат основної 

діяльності. 

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 зумовлена необхідністю 

вдосконалення бухгалтерського обліку та аудиту витрат 

основної діяльності 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 з'ясування 

сучасної природи витрат основної діяльності підприємства в 

умовах ринкової економіки, обґрунтування теоретичних і 

методичних положень щодо удосконалення системи їх обліку, 

аналізу та контролю, а також вивчення напрямків 

удосконалення бухгалтерського обліку та аудиту витрат 

основної діяльності   підприємства. 

В кваліфікаційній магістерській роботі автором 

розглянуто теоретичні, методичні та прикладні питання, які 

пов’язані з обліком та аудитом витрат основної діяльності 

сільськогосподарського підприємства. Проведено аналіз 

господарської діяльності, стану обліку та аудиту витрат, на 

основі чого були визначені перспективні напрямки їх 

удосконалення. Наукова новизна одержаних результатів полягає 

в уточненні теоретичних положень та розробці практичних 

рекомендацій з удосконалення обліку та аудиту витрат основної 

діяльності на підприємстві в сучасних умовах господарювання.  

 

Ключові слова: витрати основної діяльності, облік та 

аудит витрат основної діяльності, контроль витрат, 

автоматизований облік витрат діяльності . 

 

 



ANNOTATION 

 

Koval O.G. Accounting and audit of costs of the main 

activity. 

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 is due to the need to improve the 

accounting and auditing of the costs of the main activities 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 find out the 

modern nature of the costs of the main activity of the enterprise in a 

market economy, the substantiation of theoretical and 

methodological provisions for improving the system of accounting, 

analysis and control, as well as to study the areas of improvement of 

accounting and audit of the costs of the main activity of the 

enterprise. 

The author's master's thesis deals with theoretical, 

methodological and applied issues related to accounting and audit of 

costs of the main activity of an agricultural enterprise. The analysis 

of economic activity, the state of accounting and auditing of 

expenses, on the basis of which the perspective directions of their 

improvement were determined. The scientific novelty of the obtained 

results is to clarify the theoretical provisions and to develop practical 

recommendations for improving the accounting and auditing of the 

costs of the main activity in the enterprise in the current economic 

conditions. 

 

Keywords: core costs, accounting and auditing of core costs, 

cost control, automated accounting of activity costs. 
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