
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ 

ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 
 

Навчально - науковий інститут бізнесу і менеджменту 
 

Кафедра обліку та аудиту 
 

 

Сікєтіна Наталія Геннадіївна 
 

 

 

УДК 657.4 
 

 

 

 

Реферат  

кваліфікаційної (магістерської) роботи 
 

ОБЛІК ТА АУДИТ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ  

 

 

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків – 2019 

 



 

 

 

 

 

Кваліфікаційна (магістерська) робота є рукописом. 

Робота виконана в Харківському національному 

технічному університеті сільського господарства імені Петра 

Василенка Міністерства освіти і науки України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Науковий керівник: доктор економічних наук, 

доцент, 

Рижикова Наталія Іванівна, 

доцент кафедри обліку та 

аудиту 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захист відбудеться на засіданні екзаменаційної комісії у  

ХНТУСГ за  адресою: 61002,  м. Харків, вул. Алчевських, 44. 

 



 

 

 

 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ (МАГІСТЕРСЬКОЇ) РОБОТИ 
 

Актуальність теми. В сучасних економічних умовах 

однією з передумов ефективного функціонування підприємства 

є здійснення виваженої облікової політики, що дає можливість 

підприємству найбільш раціонально використовувати фінансові, 

матеріальні та трудові ресурси. В структурі витрат підприємства 

важливе місце посідають адміністративні витрати. 

Удосконалення організації та методики ведення бухгалтерського 

обліку адміністративних витрат нерозривно пов’язано з 

вирішенням таких питань: визначенням складу 

адміністративних витрат, обґрунтуванням раціональних 

методики їх обліку та контролю, адаптованих до потреб 

керівництва та інших користувачів економічної інформації, 

створенням відповідних передумов покращення організації 

обліку адміністративних витрат. 

Організацію та методику 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. 

Дискусійний характер і актуальність проблеми 

удосконалення обліку та аудиту адміністративних витрат 

сільськогосподарського підприємства, недостатня вивченість їх 

теоретичних і практичних аспектів на державному рівні та 

значимість у забезпеченні ефективності отримання прибутку 

підприємства, спонукали автора на подальші дослідження теми. 

Метою досліджень кваліфікаційної 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. 

Відповідно до загальної мети були поставлені такі 

завдання дослідження: 



 

 

 

 

 

- на основі законодавчих актів та наукових періодичних 

видань ознайомитися зі станом бухгалтерського обліку та 

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

адміністративних витрат; 

- охарактеризувати загальні положення обліку витрат, 

розкрити їх класифікацію як в бухгалтерському обліку в цілому, 

так і на підприємстві; 

- проаналізувати фінансово-економічний стан 

підприємства; 

- проаналізувати стан ведення первинного, аналітичного 

та синтетичного обліків адміністративних витрат підприємства; 

- розробити 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 та організаційно-

методичні положення бухгалтерського обліку та аудиту 

адміністративних витрат на досліджуваному підприємстві. 

Методика дослідження. Для реалізації дослідження були 

використані абстрактно-логічний (теоретичне узагальнення та 

формування висновків), метод системного аналізу та інші 

загальноприйняті статистичні методи. В аналітичних 

дослідженнях були застосовані методи порівняння, групування, 

спостереження, графічного зображення, табличного подання. 

Інформаційною базою досліджень були річні звіти 

досліджуваного підприємства, нормативні акти України, 

матеріали Державної служби статистики України, спеціальна 

економічна література, довідково-інформаційні матеріали, 

літературні джерела з агробізнесу, менеджменту в сільському 

господарстві, матеріали періодичних видань, результати власних 

спостережень. 

Наукова новизна дослідження полягає визначенні 

пріоритетних напрямків удосконалення обліку та аудиту 

адміністративних витрат підприємства та в опрацюванні 

системи заходів удосконалення обліку та аудиту 

адміністративних витрат підприємства.  



 

 

 

 

 

Практичне значення одержаних результатів. 

Кваліфікаційна магістерська робота виконана на замовлення 

досліджуваного підприємства. Висновки та пропозиції, одержані 

в процесі дослідження, спрямовані на створення і ефективне 

функціонування виробничо-комерційної діяльності 

господарства та на прийняття конкретних управлінських рішень 

щодо розробки шляхів впровадження та вдосконалення обліку 

та аудиту адміністративних витрат підприємства. 

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) 

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 та додатків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ 
 

1. Процес обліку, аналізу та аудиту витрат господарської 

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

виконання є основним об'єктом в системі управління 

підприємством головним. 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. 

2. 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. 

3. 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.  

4. До складу інформаційної бази внутрішнього контролю 

адміністративних витрат підприємства можна віднести: 

нормативно-правові акти щодо законності господарської 

діяльності та організації обліку; нормативні акти щодо 

регламентування складу адміністративних витрат, їх обліку та 

списання; інформацію про облікову політику підприємства 

щодо адміністративних витрат; планово-нормативну 

інформацію про адміністративні витрати підприємства; 

внутрішню організаційно-розпорядчу документацію; матеріали 

попередніх зовнішніх і внутрішніх перевірок; первинні і зведені 

облікові документи та регістри аналітичного і синтетичного 

обліку адміністративних витрат; фінансову звітність. Отже, 

проведення внутрішнього аудиту адміністративних витрат 

підприємства з метою встановлення контролю за їх структурою, 



 

 

 

 

 

розміром та доцільністю здійснення, буде сприяти підвищенню 

фінансових результатів діяльності суб’єктів господарювання. 

7. Під час розробки кваліфікаційної (магістерської) роботи 

були помічені недоліки виробничої, управлінської та облікової 

структур  підприємства, тому було запропоновано їх 

удосконалення. Це дасть змогу досліджуваному підприємству 

доцільніше використовувати виробничі ресурси, взаємоузгодити 

структуру витрат з раціональним використанням 

адміністративних витрат. 

8. Реалізувати стратегію забезпечення 

конкурентоспроможності в досліджуваному підприємстві за 

рахунок оптимізації рівня адміністративних витрат можливо при 

застосуванні наступних заходів: 

— зниження адміністративних витрат за рахунок 

встановленні максимально можливої відносної величини 

адміністративних витрат у загальних витратах на виробництво 

товарної продукції або її вартості; 

— зниження адміністративних витрат за рахунок 

встановленні нормативу адміністративних витрат у відсотках до 

обсягу виробництва товарної продукції в цілому по 

підприємству; 

— зниження адміністративних витрат за рахунок 

планування витрат на утримання і експлуатацію машин і 

устаткування, у відсотках до собівартості товарної продукції. 

9. Планування (нормування) складу та структури 

адміністративних витрат передбачає зростання економічної 

ефективності виробництва досліджуваного підприємства й його 

інтенсивного розвитку.  

 



 

 

 

 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ 

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ (МАГІСТЕРСЬКОЇ) РОБОТИ 
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АНОТАЦІЯ 

Сікєтіна Н.Г. 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. 

В кваліфікаційній (магістерській) роботі розглянуто 

теоретичні основи обліку та аудиту адміністративних витрат на 

аграрному підприємстві. Розглянуто теоретичні положення 

перинного, аналітичного і синтетичного обліку та аудиту 

адміністративних витрат. Проведено аналіз ефективності 

використання виробничих ресурсів підприємства, визначено 

склад і структуру земельних ресурсів, обсяг і структуру валової і 

товарної продукції, здійснено оцінку забезпеченості основними і 

оборотними засобами та фінансового стану підприємства. 

Надано пропозиції щодо перспектив удосконалення обліку та 

аудиту адміністративних витрат на досліджуваному 

підприємстві. Запропоновані рекомендації щодо удосконалення 

обліку і аудиту мають прикладний характер і можуть бути 

використані в господарській діяльності підприємства. 

Ключові слова: адміністративні витрати, облік, 

класифікація витрат, удосконалення, аудит, фінансовий 

результат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SUMMARY 

Siketina N.H. 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 qualification (master's) work deals with the theoretical 

basics of accounting and audit of administrative costs at an 

agricultural enterprise. The theoretical provisions of feather, 

analytical and synthetic accounting and audit of administrative 

expenses are considered. The analysis of efficiency of use of 

production resources of the enterprise is carried out, the composition 

and structure of land resources, the volume and structure of gross and 

commodity production are determined, the estimation of the 

provision of fixed and working capital and the financial condition of 

the enterprise are made. Suggestions on the prospects of 

improvement of accounting and audit of administrative expenses at 

the studied enterprise are given. The suggested recommendations for 

improving accounting and auditing are of an applied nature and can 

be used in the business activities of an enterprise. 

Keywords: administrative expenses, accounting, classification 

of costs, improvements, audit, financial result. 
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