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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ (МАГІСТЕРСЬКОЇ) РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Витрати підприємства є одним із 

найважливіших і одним із трудомістких об'єктів обліку, 

контролю, аналізу. Від правильності їх визначення залежить 

точність розрахунку фінансового результату діяльності 

підприємства. Тому питання організації бухгалтерського обліку 

витрат та контролю за їх формуванням і відображенням у обліку 

та звітності підприємств є досить актуальними, і в ринкових 

умовах потребують подальших досліджень та наукових 

розробок як науковцями, так і практиками. 

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. 

Недостатнє теоретичне і практичне опрацювання і 

дискусійність питань побудови організації обліку витрат 

основної діяльності, слабка інформаційна забезпеченість 

управління, необхідність проведення досліджень витрат 

виробництва з позиції управління ними, а також зростаюча 

актуальність вдосконалення обліку виробничих витрат на 

підприємствах в умовах розвитку ринкової економіки визначили 

вибір теми і основні напрями кваліфікаційної магістерської 

роботи. 

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 дослідження кваліфікаційної (магістерської) 



роботи є розкриття всіх найважливіших питань, пов’язаних з 

веденням обліку витрат основної діяльності, показати реально 

існуючу на підприємстві організацію обліку витрат, виявити 

недоліки, розробити теоретичні і практичні рекомендації щодо 

удосконалення ведення обліку витрат основної діяльності в 

умовах функціонування інформаційних систем та міжнародного 

досвіду обліку витрат, для підвищення ефективності 

управлінських рішень.  

Мета кваліфікаційної (магістерської) роботи обумовила 

необхідність вирішення наступних завдань: 

 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 витрат основної діяльності; 

 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 

витрат основної діяльності на досліджуваному підприємстві; 

 розробити та обґрунтувати напрямки удосконалення 

обліку та аудиту адміністративних витрат на підприємстві. 

Об’єктом дослідження кваліфікаційної (магістерської)  

роботи виступають господарські операції по обліку витрат 

основної діяльності, що відбуваються в ПАТ «Часівоярській 

вогнетривкий комбінат» Донецькій області. 

Предметом дослідження є методологія та діюча практика 

обліку і аудиту витрат основної діяльності досліджуваного 

підприємства.  

Методи дослідження. При написанні кваліфікаційної 

(магістерської) роботи були використані такі методи 

дослідження: аналіз і дослідження літературних джерел, 

індукції, дедукції, аналіз і синтез опрацьованої інформації, 

абстрактно-логічний, монографічний, розрахунково-

конструктивний, спостереження, економіко-статистичний, 

аналітичний, системний підхід, розробка власних висновків. 
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 підприємстві 
вогнетривких виробів. 

Особистий внесок здобувача. Кваліфікаційна (магістерська)  
робота є самостійно виконаною працею автора. Результати 
дослідження, що становлять 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). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 
наукові праці обсягом 0,6 друк. арк. 

Структура та обсяг кваліфікаційної (магістерської) 
роботи. Кваліфікаційна (магістерська) робота складається зі 
вступу, трьох розділів, висновків і пропозицій, списку 
літератури із 108 джерел і 63 додатків. Загальний обсяг роботи 
складає 175 сторінка комп’ютерного тексту. Робота містить 27 
таблиць і 9 рисунків.  

Інформаційна база роботи. Теоретичною та 
методологічною основою для написання кваліфікаційної 
(магістерської) роботи стали матеріали і праці зарубіжних й 
вітчизняних вчених-економістів та дослідників у галузі 
бухгалтерського обліку; законодавчі документи України; 
нормативно-правові акти, положення та інструкції з 
бухгалтерського обліку. Для проведення досліджень було 
використано документи первинного обліку, форми річної 
фінансової, бухгалтерської, економічної, статистичної та 
податкової звітності товариства за 2016-2018рр., регістри 
аналітичного та синтетичного обліку витрат ПАТ 
«Часівоярського вогнетривкого комбінату» Донецькій області. 

 



ОСНОВНИЙ ЗМІСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ 

(МАГІСТЕРСЬКОЇ) РОБОТИ 

 

У першому розділі «Теоретичні аспекти обліку та аудиту 

витрат підприємств» проаналізована інформація літературних 

джерел, нормативно-правова база стосовно обліку та аудиту 

витрат основної діяльності підприємства. Висвітлюються 

сутність витрат та аудиту, умови визнання витрат, методи їх 

обліку. Наводиться класифікація витрат за різними ознаками, 

місця їх виникнення та носії, а також розглядається науково-

обгрунтована класифікація аудиту та його види. 

Характеризуються витрати, які формуються залежно від видів 

діяльності підприємства. Досліджується сутність, завдання та 

мета аудиту, поняття предмет, суб’єкт і об’єкт аудиту.  

На основі вивчення вітчизняної і зарубіжної спеціальної 

економічної літератури, аналізу законодавчої бази, визначено 

теоретичні узагальнення категорій: «витрати», «собівартість 

виробництва», «класифікація витрат», «витрати основної 

діяльності» та інших.  

У другому розділі «Стан обліку та аудиту витрат на 

підприємстві» висвітлена загальна організаційно-економічна 

характеристика об’єкту дослідження, а також приведені основні 

показники фінансово-господарської діяльності підприємства, 

проаналізовано фінансово-економічний стан, та проведено 

аналіз витрат за 2016-2019 роки. Розкрито організація обліку 

витрат основної діяльності на підприємстві. 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 

витрат на підприємстві» окреслено проблемні питання обліку 

витрат основної діяльності та досліджено основні засади 

проведення аудиту витрат на досліджуваному підприємстві. 

Розроблено шляхи удосконалення обліку витрат при діючій 

формі обліку та запропоновано ввести на підприємстві 

внутрішній аудит 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 

витрат основної діяльності в підприємствах вогнетривкого 

виробництва шляхом поліпшення механізму його організації. 

Підсумовуючи наше дослідження, можна зробити 

наступні висновки: 

1. Облік витрат — це сукупність свідомих дій, 

спрямованих на відображення операцій, що відбуваються на 

підприємстві протягом певного періоду, за допомогою їх 

кількісного вимірювання, реєстрації, групування і аналізу в 

розрізах, що формують собівартість готової продукції, товарів, 

виконаних робіт, наданих послуг.  

2. Витрати є найважливішим якісним показником, що 

відображає результати господарської діяльності підприємства, 

та інструментом оцінки техніко-економічного рівня 

виробництва і праці, ефективності управління тощо. 

Виступаючи початковою базою ціноутворення, витрати 

впливають на дохід, рівень рентабельності підприємства, а 

також на формування загальнодержавного бюджету.  

3. Чiтке визнaчення витpaт i poзумнa їх клacифiкaцiя 

пiдвищують ефективнicть oблiку, пiдcилюють йoгo 

aнaлiтичнicть й мoжливocтi виявлення pезеpвiв пiдвищення 

pезультaтивнocтi виpoбничoї i кoмеpцiйнoї дiяльнocтi.   

4. Аудит — це перевірка публічної бухгалтерської 

звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації 

щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів 

господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, 

обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та 

встановленим нормативам. 

5. Науково обґрунтована класифікація аудиту дозволяє 

краще зрозуміти суть окремих видів аудиту та їх використання 

на практиці, допомагає чіткіше визначити об'єкти аудиту, має 

практичне значення для організації аудиту, зокрема для його 

планування, вибору методики аудиторського контролю та 

форми і змісту аудиторського висновку. 



6. Дослідним підприємством для написання 

кваліфікаційної магістерської роботи було обрано Публічне 

акціонерне Товариство «Часівоярський вогнетривкий комбінат» 

(далі ПАТ «ЧВК») Бахмутського району Донецької області. 

Основними видами виробничо-господарської діяльності 

відповідно до установчих документів є: виробництво 

вогнетривких виробів, видобуток нерудної сировини та деякі 

інші. 

7. Найбільшу питому вагу в структурі товарної 

продукції займають добування піску, глин — 54,0%, і 

виробництво алюмосилікатних виробів — 40,0 %, що 

підтверджує виробничий напрям спеціалізації. 

8. Слід відмітити, що на протязі трьох аналізованих 

років в економічній діяльності ПАТ «ЧВК» постійно 

відбувалися зміни. Обсяг виробленої продукції, робіт і послуг 

підприємства щороку збільшується. Зміни ринку збуту, 

негативно вплинули на рівень обсягу реалізованої продукції. 

Значне збільшення валової продукції і зниження чисельності 

працюючих призвело до зростання продуктивності праці на 1 

середньорічного працівника  та зниження трудомісткості на 1 

одиницю продукції. Випередження темпів росту заробітної 

плати над темпами зростання продуктивності праці, приводить 

до зниження стимулюючої сили заробітної плати. При зростанні 

витрат на 1 грн реалізованої продукції, зокрема, в середньому на 

18,21 коп. за аналізований період спостерігається зменшення 

чистого доходу від реалізації продукції (підприємство має 

збитки 5180,1 тис.грн у 2018 р.), це пов’язано із збільшенням 

витрат на виробництво продукції, тобто це свідчить про 

відсутність оптимізації витрат.  

9. Можна констатувати, що підприємство ПАТ «ЧВК» 

в повній мірі забезпечене основними виробничими фондами, 

при цьому вони використовуються не максимально ефективно 

та інтенсивно.  

10. Динаміка показників платоспроможності та 

фінансової стійкості вказує на достатньо стійкий фінансовий 

стан підприємства за останні роки. Хоча треба зауважити, що 

показник покриття балансу у 2018 р. зменшився це означає, 

підприємство мало достатній запас міцності, для підтримки 



виробничого і збутового процесу, але будь-які негативні зміни 

стану запасів або дебіторської заборгованості можуть призвести 

до неплатоспроможності підприємства.  

11. Аналіз показників ділової активності показав, що за 

період аналізу значно знизилися обсяги середньорічних 

залишків активів, власного капіталу, оборотних коштів, а також 

дебіторської заборгованості. Зменшення значення коефіцієнта 

обертання активів і показника кредиторської заборгованості, а 

також збільшення коефіцієнта обертання дебіторської 

заборгованості говорить про те, що підприємство не ефективно 

використовує свої обмежені ресурси.  

12. У 2018 р. показники рентабельності підприємства 

скоротилися по відношенню до попередніх років. Варто 

відмітити, що фактором такого зниження є висока собівартість 

продукції, зниження обсягу реалізованої продукції, втрати 

ринку збуту, не ефективне використовування власного капіталу, 

а також збитки отримані в 2018 році. 

13. За результатами аналізу структури витрат за 

елементами можна зробити наступні висновки: у структурі 

виробничих витрат 2016 року найбільшу частку займають 

загальновиробничі витрати на відміну від структури 2018 року, 

де найбільшу питому вагу має технологічне паливо; збільшення 

питомої ваги витрат на заробітну плату є наслідком збільшення 

трудомісткості продукції; збільшення питомої ваги 

матеріальних витрат є наслідком зростання продуктивності 

праці; незначна зміна питомої ваги амортизаційних відрахувань 

характеризує зміни технічного рівня виробництва. 

14. Аналіз витрат за елементами за звітний період 

показав, що виробничі витрати збільшились на 69956,3 тис.грн у 

порівнянні з 2016 р. Це обумовлене тим, що в результаті 

оприбуткування застарілих виробів як поворотний брак для 

подальшого використання у виробництві, спричинило 

подорожчання сировини. Зростання інфляційних процесів та 

диспаритету цін негативно впливають на ріст витрат на 

придбане «паливо», «електроенергію» та «стиснуте повітря», що 

витрачається на технологічні потреби. Законодавче збільшення 

розміру мінімальної заробітної плати в Україні вплинуло на 

зростання «прямих витрат на оплату праці» на 2901,5 тис.грн. 



Нераціональне використання матеріалів і запчастин, а також 

зростання витрат допоміжних цехів призвело до збільшення 

загальновиробничих витрат на 11662,1 тис.грн.  

15. До витрат на виробництво у ПАТ «ЧВК» належать: 

сировина та основні матеріали, напiвфабрикати власного 

виготовлення; допоміжні матеріали; змінне обладнання, 

інструмент і малоцінний інвентар; придбане паливо та енергія, 

що витрачається на технологічні потреби; основна та додаткова 

заробітна плата виробничих робітників та нарахування на неї; 

витрати на утримання та експлуатацію обладнання; робота 

транспортних цехів; амортизація; постійні та змінні 

загальновиробничі витрати.  

16. Всі витрати основної діяльності на ПАТ «ЧВК» 

підтверджені документально з використанням первинних 

документів обліку. Для своєчасного надходження первинних 

документів на підприємстві розроблений графік документообігу. 

17. Інформація, яка міститься в первинних документа х, 

систематизується в регістрах синтетичних та аналітичних 

рахунків бухгалтерського обліку в тому звітному періоді, у 

якому вони були здійсненні. 

18. На підприємстві при веденні бухгалтерського обліку 

використовується автоматизована форма обліку, з 

застосуванням прикладної комп’ютерної програми комплексної 

автоматизації обліку «АКЦЕНТ».  

19. У ПАТ «ЧВК» витрати на виробництво продукції 

обліковуються на  рахунку 23 «Виробництво». Програмним 

класифікатором передбачено субрахунок 231 «Основне 

виробництво», та аналітичні рахунки, що визначені робочим 

планом рахунків. 

20. З метою виявлення резервів зниження витрат та 

підвищення рентабельності необхідно здійснювати аудит 

витрат, який спрямований на дослідження фінансово-

господарської діяльності підприємства . 

21. При проведенні аудиту витрат основної діяльності 

аудитор здійснює перевірку правильності включення витрат дo 

cклaду виpoбничoї coбiвapтocтi, відображення витрат у 

відповідному періоді, законність і правильність відображення у 

звітності, пopядок ведення бухгaлтеpcькoгo обліку витрат 



основної діяльності та відповідність їх прийнятій обліковій 

політиці підприємства, тощо. 

22. На сьогоднішній день існують певні питання та 

проблеми, пов’язані з необхідністю удосконалення обліку 

витрат основної діяльності підприємств. 

23. Нами було проведено дослідження особливостей і 

стану бухгалтерського обліку витрат основної діяльності 

підприємства ПАТ «ЧВК», в результаті якого було зроблено 

певні висновки. Отже, доцільність вивчення витрат виробництва 

та пошук 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.  

24. Удосконалення обліку витрат, є підставою для 

отримання інформації, необхідної для прийняття ефективних 

управлінських рішень у сучасних умовах, а також забезпечення 

оперативності і аналітичності обліку.  

25. Запропоновані заходи, щодо організації 

внутрішнього аудиту полегшать здійснювати контроль за 

діяльністю підприємства, та сприятимуть підвищенню 

економічної ефективності виробництва. 
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АНОТАЦІЯ 

Жихоренко М.О. Облік та аудит витрат основної 

діяльності (за даними Публічного акціонерного товариства 

«Часівоярський вогнетривкий комбінат» Бахмутського 

району Донецької області). –  На правах рукопису. 
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. Постійне зростання суми витрат основної 

діяльності підприємств обумовлює необхідність здійснення 

дієвого контролю витрат виробництва та пошуку оптимальних 

методик їх обліку, адаптованих до потреб керівництва, для 

вироблення політики управління підприємством з метою 

зниження витрат, збільшення прибутковості, досягнення 

комерційного успіху і виконання фінансових обов’язків перед 

державою. 

Метою кваліфікаційної (магістерської) роботи є розкриття 

всіх найважливіших питань, пов’язаних з веденням обліку та 

аудиту витрат основної діяльності. 

В кваліфікаційній (магістерській)  роботі розглянуто 

теоретичні аспекти обліку та аудиту витрат, їх сутність та 

класифікація, досліджено стан обліку витрат та організація 

первинного, аналітичного і синтетичного обліку на 

підприємстві, проаналізовано методику проведення аудиту 

витрат, запропоновано шляхи удосконалення обліку та аудиту 

витрат основної діяльності на ПАТ «Часівоярський 

вогнетривкий комбінат» Донецької області. 

Запропоновані теоретичні узагальнення та практичні 

рекомендації щодо удосконалення обліку і аудиту мають 

прикладний характер і можуть бути використані в господарській 

діяльності у Публічному акціонерному Товаристві 

«Часівоярський вогнетривкий комбінат» Донецької області. 

 

Ключові слова: витрати основної діяльності, 

загальновиробничі витрати, сутність аудиту, шляхи 

удосконалення, класифікація витрат. 



ANNOTATION 

Zhykhorenko M. A. Accounting and audit costs of the 

main activity (according to the Public Joint Stock Company 

"Chasov-Yar Refractory Plant" Bakhmutsky district, Donetsk 

region). "As a manuscript." 

Qualification Work on Higher Education Degree "Master" in 

specialty 071 "Accounting and Taxation". - Kharkiv Petro Vasylenko 

National Technical University of Agriculture, Kharkiv, 2019. 

Topicality. The constant increase in the amount of expenses of 

the main activity of enterprises necessitates the effective control of 

production costs and the search for optimal methods of their 

accounting, adapted to the needs of management, to develop a policy 

of enterprise management in order to reduce costs, increase 

profitability, achieve commercial success and fulfill financial 

responsibilities to the state . 

The purpose of the qualification (master's) work is to disclose 

all the major issues related to the accounting and audit of the costs of 

the core business. 

The qualification (master's) work examines the theoretical 

aspects of accounting and audit of costs, their nature and 

classification, examines the state of cost accounting and organization 

of primary, analytical and synthetic accounting at the enterprise, 

analyzes the methodology of conducting cost audit, suggests ways to 

improve the cost accounting PJSC "Chasivoyar Refractory Plant" of 

Donetsk region. 

The proposed theoretical generalizations and practical 

recommendations for the improvement of accounting and auditing 

are of applied nature and can be used in economic activity in the 

Public Joint Stock Company Chasivoyar Refractory Plant of Donetsk 

region. 

 

Key words: expenses of main activity, General production 

expenses, essence of audit, ways of improvement, classification of 

expenses. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Комп’ютерний набір і верстка 

М.О.Жихоренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підп. до друку __.__.2019. Формат 60х84 1/16. Папір 

офсетний. Гарнітура Times New Roman. Друк офсетний. 

Ум. друк. арк. 0,9. Обл.-вид.арк.0,9. Тираж 10 прим. 

Замовлення № __ 

__________________________________________________  

 

 Надруковано в КП «Міська друкарня» 61002, м. 

Харків, вул. Алчевських, 44 Свідоцтво про державну 

реєстрацію: серія ДК № 3613 від 29.10.2009р. 
 


