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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Підвищення ефективності діяльності 

підприємств пов’язане з оптимізацією та зниженням обсягу різних 

витрат, які виникають у процесі діяльності суб’єктів господарювання 

від собівартості продукції та послуг до витрат, які безпосередньо 

списують на фінансовий результат. Витрати загальногосподарського 

призначення характеризують витрати звітного періоду, які 

безпосередньо не пов’язані з виробництвом продукції. 

Адміністративні витрати, які є витратами на управління, потребують 

своєчасного, повного та об’єктивного відображення в 

бухгалтерському обліку. Водночас, витрати загальногосподарського 

призначення хоча й не беруть участі у створенні продукції, але є 

необхідними для нормального функціонування виробництва. 

Удосконалення обліку адміністративних витрат є підставою для 

отримання інформації, необхідної для прийняття ефективних 

управлінських рішень у сучасних умовах, а також забезпечення 

оперативності і аналітичності обліку. 
Питанням теоретико-методологічних і практичних аспектів 

щодо обліку адміністративних витрат приділяли увагу такі вітчизняні 

вчені: Т.Г. Маренич, К.В. Безверхий, І.Ю. Дишко, Б.А. Чепіль, 

Ю. Чебан, В.П. Ярмоленко, Н.М. Жидовська, Т.Д. Гром’як, 

Н. Андрющенко, П.В. Іванюта, Г.О. Партин, В.Я. Фаріон, 

А.І. Ясінська та інші.  

Водночас, існує потреба у подальшому дослідженні та 

вдосконаленні класифікаційних ознак адміністративних витрат і 

відображення в облікових регістрах та внутрішніх документах 

аграрних підприємств, які мають особливості у функціонуванні та 

управлінні витратами.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами. 

Кваліфікаційна робота здійснювалась  відповідно до плану науково-

дослідної роботи кафедри обліку та аудиту Харківського 

національного технічного університету сільського господарства імені 

Петра 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 розрахунків за виплатами працівникам на 

сільськогосподарських підприємствах. 

Мета та завдання кваліфікаційної роботи. Метою роботи є 

обґрунтування теоретичних засад та розробка практичних 

рекомендацій щодо удосконалення обліку та аудиту адміністративних 

витрат в сільськогосподарських підприємствах.  

Мета кваліфікаційної роботи обумовила необхідність 

вирішення наступних завдань: 

- розкрити загальні положення визнання та класифікації 

витрат; 

- сформувати загальну схему обліку витрат; 

- розкрити сутність, мету та завдання аудиту; 

- узагальнити інформаційне забезпечення аудиту витрат; 

- проаналізувати основні показники діяльності ; 

- охарактеризувати стан обліку та аудиту розрахунків з 

постачальниками та підрядниками в ПрАТ «Балаклійське 

хлібоприймальне підприємство» м. Балаклія Харківської області; 

- розкрити методику проведення аудиту адміністративних 

витрат та порядок оформлення підсумкової документації за 

результатами аудиту 

- обґрунтувати напрями удосконалення обліку та аудиту 

розрахунків з адміністративних витрат в сільськогосподарських 

підприємствах.  

Об’єктом дослідження є господарські операції з обліку 

адміністративних витрат в сільськогосподарських підприємствах.  

Предметом дослідження є теоретичні, методичні й 

організаційні аспекти обліку та аудиту адміністративних витрат.  

Методи дослідження. З метою вирішення поставлених у 

роботі завдань дослідження проводилося із застосуванням 

загальнонаукових методів і емпіричних методичних прийомів 

економічної науки. При дослідженні теоретичних засад обліку та 

аудиту адміністративних витрат використовувалися прийоми 

абстрактно-логічного методу (аналіз і синтез, індукція та дедукція, 

аналогія і зіставлення). В аналітичних дослідженнях застосовувалися 

методи порівняння, графічного зображення, табличного подання, 

групування. При розробці пропозицій щодо удосконалення обліку та 

аудиту адміністративних витрат використовувалися методи причинно-



 

 

наслідкового зв’язку та абстрагування. 

Інформаційною базою дослідження були нормативно-

законодавчі акти України, літературні джерела, первинні документи, 

регістри синтетичного і аналітичного обліку, фінансова та статистична 

звітність ПрАТ «Балаклійське хлібоприймальне підприємство» 

м. Балаклія Харківської області. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у 

обґрунтуванні теоретичних та практичних рекомендацій щодо 

удосконалення обліку та аудиту адміністративних витрат в 

сільськогосподарських підприємствах. 

Особистий внесок здобувача. Кваліфікаційна робота є 

самостійно виконаною завершеною науковою працею, в якій 

викладено авторський підхід до вирішення поставленого завдання. 

Практичне значення одержаних результатів. Основні 

положення дипломної магістерської роботи доведені до рівня 

практичних рекомендацій з обліку та аудиту адміністративних витрат. 

Результати дослідження прийняті до впровадження в ПрАТ 

«Балаклійське хлібоприймальне підприємство» м. Балаклія 

Харківської області.  

Апробація результатів кваліфікаційної роботи. Основні 

результати кваліфікаційної роботи обговорювалися на конференціях: 

Всеукраїнській науково-практичній конференції здобувачів вищої 

освіти та молодих вчених «Актуальні проблеми обліково-

аналітичного забезпечення суб'єктів господарювання в умовах сталого 

розвитку» (м. Рівне, 17 квітня 2019 р.), Міжнародній науково-

практичній конференції, присвяченої 20-річчю з дня заснування 

кафедри обліку та аудиту «Перспективи розвитку обліку, контролю та 

фінансів в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів» 

(м. Харків,05 листопада 2019 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 3 

наукові праці загальним обсягом 0,4 д. а. 

Структура та обсяг кваліфікаційної роботи. Робота 

складається зі вступу, трьох розділів, висновків і пропозицій, списку 

літератури та додатків. Вона виконана на 105 сторінках 

комп’ютерного тексту, містить 14 таблиць та 5 рисунків. Список 

використаних джерел налічує 100 найменувань. 

 



 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

У першому розділі «Загальні положення обліку та аудиту 

витрат підприємства» розглянуто сутність витрат та їх визнання, їх 

класифікацію, місце виникнення та носії витрат, загальну схему 

обліку витрат, сутність, завдання та об’єкти аудиту, інформаційне 

забезпечення аудиту витрат. 

У другому розділі «Стан обліку та аудиту адміністративних 

витрат» розкрито організаційно-економічну характеристику 

підприємства, склад адміністративних витрат та завдання їх обліку, 

первинний, синтетичний і аналітичний облік адміністративних витрат, 

оформлення підсумків аудиторського дослідження. 

У третьому розділі «Удосконалення обліку та аудиту 

адміністративних витрат» розкрито: удосконалення обліку 

розрахунків адміністративних витрат при діючій формі обліку; аудит в 

умовах застосування комп’ютерних технологій.  

 

ВИСНОВКИ 

 

У кваліфікаційній роботі розглянуто теоретико-методичні 

положення та запропоновано практичні рекомендації щодо 

удосконалення обліку та аудиту розрахунків з постачальниками і 

підрядниками адміністративних витрат. Висновки і пропозиції, 

сформовані на основі результатів дослідження, полягають у 

наступному: 

1. В сучасних економічних умовах актуальною є розробка і 

використання у практиці обліку та контролю нових підходів до 

ефективного управління адміністративними витратами. 

2. Визначено, що методологічні засади формування в 

бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її 

розкриття в фінансовій звітності визначає Положенні (стандарті) 

бухгалтерського обліку 16 «Витрати». 

3. ПрАТ «Балаклійське ХПП» спеціалізується на вирощуванні 

зернових культур та соняшника. валова продукція в постійних цінах в 

2018 році в порівнянні з 2016 роком зменшилася на 16,1 % і склала 

51285,3 тис. грн., товарна продукція за аналогічний період – 

зменшилася на 35,5 % і склала 106067,0 тис. грн. Площа 



 

 

сільськогосподарських угідь за 2016-2018 роки зменшилася на 9,6 % і 

склала 5431,83 га. Середньооблікова чисельність працівників в 2018 

році в порівнянні з 2016 роком зменшилася на 56,5 % і склала 127 

чол., середньорічна вартість основних засобів збільшилася на 42,6 % і 

становила 89758,5 тис. грн., середньорічна вартість оборотних активів 

збільшилася на 57,5 % і склала 156480,0 тис. грн. Чистий прибуток 

ПрАТ «Балаклiйське ХПП» в 2017 році в порівнянні з 2016 роком 

зменшився на 99,7 % і становив 77,0 тис. грн. В 2018 році 

підприємство отримало збиток в сумі 43976,0 тис. грн. Рівень 

збитковості підприємства в 2018 році склав 4,1 %. Отже, підприємство 

має звужений тип відтворення. 

4. ПрАТ «Балаклійське ХПП» неліквідне та неплатоспроможне 

підприємство, так як всі показники не відповідають значенням, що 

рекомендуються. Підприємство не має достатньо оборотних активів 

для погашення своїх поточних зобов’язань. 

В 2018 році ПрАТ «Балаклійське ХПП» отримало збиток від 

реалізації продукції в розмірі -4139,0 тис. грн. При цьому рівень 

збитковості реалізованої продукції склав 3,9 %. Збитковість витрат на 

реалізацію продукції (збитковість підприємства) в 2018 році склала 

3,8%. В 2017 році чистий прибуток ПрАТ «Балаклійське ХПП» склав 

77,0 тис. грн., що на 27630,0 тис. грн.. менше, ніж в 2016 році. В 2018 

році підприємство отримало чистий збиток в розмірі 43976,0 тис. грн. 

Рівень збитковості реалізованої продукції за чистим збитком в склав 

41,5 %. Загалом операційна діяльність підприємства в 2018 році мала 

збитковість 15,5 %, що 40,3 в.п. менше в порівнянні з 2016 роком. Такі 

зміни характеризують зниження ефективності діяльності 

підприємства. 

5. В ПрАТ «Балаклійське ХПП» обліковий процес 

господарської діяльності підприємства здійснює бухгалтерська 

служба з п’яти осіб, яку очолює головний бухгалтер. На підприємстві 

використовується автоматизована форма бухгалтерського обліку. 

6. Аналітичний облік адміністративних витрат дозволяє 

здійснювати їх аналіз, контроль і приймати відповідні управлінські 

рішення. Для удосконалення аналітичного обліку адміністративних 

витрат пропонуємо використовувати обліковий регістр – Відомість 

обліку адміністративних витрат за їх видами, групами, елементами, 

підрозділами підприємств, де вони виникають. 



 

 

7. Для ведення Відомості необхідно використовувати 

класифікацію адміністративних витрат і відображати їх на 

аналітичних рахунках і субрахунках відповідно до визначених груп. 

За наведеними групами (субрахунками): – до першої групи віднести 

витрати на оплату праці адміністративного персоналу, нарахування на 

фонд оплати праці (ЄСВ); – до другої – витрати на зв’язок, 

електроенергію, опалення, канцелярські вироби тощо; – до третьої – 

послуги банку, консультаційні та інформаційні послуги тощо; – до 

четвертої – вартість перепідготовки адміністративного персоналу, 

представницькі витрати тощо.  

8. Визначена функціональна спрямованість аудиту 

адміністративних витрат. Основне завдання аудиту полягає в контролі 

за системою бухгалтерського обліку та фінансово-господарською 

діяльністю суб’єкта господарювання і виявленні резервів ефективного 

та раціонального використання ресурсів. Аудит виступає засобом 

допомоги працівникам певного підприємства у максимально 

ефективному виконанні своїх обов’язків. На підставі проведеного 

дослідження мети, завдань та об’єктів аудиту адміністративних витрат 

визначена послідовність дій аудитора на кожній зі стадій аудиту, яка 

знайшла своє відображення у програмі, та запропоновані до 

практичного використання робочі документи аудитора. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Кротова О.А. Облік та аудит адміністративних витрат (за 

даними ПрАТ «Балаклійське хлібоприймальне підприємство» 

м. Балаклія Харківської області). – На правах рукопису. 

Кваліфікаційна робота на здобуття ступеню вищої освіти 

«Магістр» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». – 

Харківський національний технічний університет сільського 

господарства імені Петра Василенка, Харків, 2019 р.  

 

Кваліфікаційну роботу присвячено обґрунтуванню 

теоретичних та практичних рекомендацій щодо удосконалення обліку 

та аудиту адміністративних витрат в сільськогосподарських 

підприємствах.  

Розкрито загальні положення загальні положення витрат 

підприємства, їх визнання та класифікацію, представлена загальна 

схема обліку витрат. Досліджено питання сутності, завдань, об’єктів 

та інформаційного забезпечення  аудиту.  

Розраховані показники організаційно-виробничої 

характеристики та фінансового стану ПрАТ «Балаклійське 

хлібоприймальне підприємство» м. Балаклія Харківської області.  



 

 

Охарактеризовано склад адміністративних витрат та визначені 

завдання їх обліку. Розкрито стан обліку та аудиту на підприємстві, 

що досліджується, та здійснено порівняння з нормативними 

методичними положеннями.  

Визначено методологічні засади методики проведення 

аудиторського дослідження та оформлення його результатів.  

Визначено, що аналітичний облік адміністративних витрат 

дозволяє здійснювати їх аналіз, контроль і приймати відповідні 

управлінські рішення. Запропоновано для удосконалення 

аналітичного обліку адміністративних витрат використовувати 

обліковий регістр – Відомість обліку адміністративних витрат за їх 

видами, групами, елементами, підрозділами підприємств, де вони 

виникають. 

Запропоновано для ведення Відомості використовувати 

класифікацію адміністративних витрат і відображати їх на 

аналітичних рахунках і субрахунках відповідно до визначених груп. 

За наведеними групами (субрахунками): – до першої групи віднести 

витрати на оплату праці адміністративного персоналу, нарахування на 

фонд оплати праці (ЄСВ); – до другої – витрати на зв’язок, 

електроенергію, опалення, канцелярські вироби тощо; – до третьої – 

послуги банку, консультаційні та інформаційні послуги тощо; – до 

четвертої – вартість перепідготовки адміністративного персоналу, 

представницькі витрати тощо.  

Визначено функціональну спрямованість аудиту 

адміністративних витрат. Обґрунтовано основне завдання аудиту, що 

полягає в контролі за системою бухгалтерського обліку та фінансово-

господарською діяльністю суб’єкта господарювання і виявленні 

резервів ефективного та раціонального використання ресурсів. На 

підставі проведеного дослідження мети, завдань та об’єктів аудиту 

адміністративних витрат визначена послідовність дій аудитора на 

кожній зі стадій аудиту, яка знайшла своє відображення у програмі, та 

запропоновані до практичного використання робочі документи 

аудитора. 

Ключові слова: облік, аудит, витрати, адміністративні 

витрати, склад адміністративних витрат. 

 
SUMMARY 



 

 

 

Krotova O.A. Accounting and audit of administrative expenses 

(according to the data of PJSC «Balakliya Bakery Reception 

Company» of Balaklia, Kharkiv region). – Manuscript. 

Qualification work for the Master’s degree in specialty 071 

«Accounting and taxation». – Kharkiv Petro Vasylenko National Technical 

University of Agriculture, Kharkiv, 2019. 

The thesis is devoted to the substantiation of theoretical and 

practical recommendations for improving the accounting and audit of 

administrative costs in agricultural enterprises. 

The general provisions of general provisions of enterprise 

expenses, their recognition and classification, general scheme of cost 

accounting are presented. The question of essence, tasks, objects and 

information provision of audit was investigated. 

The indicators of organizational and production characteristics and 

financial state of the Balakliya Hlebopryalnoye Venture, Balakliya, 

Kharkiv region, are calculated. 

The composition of administrative expenses and the defined tasks 

of their registration are characterized. The state of accounting and auditing 

in the investigated enterprise is revealed and a comparison with normative 

methodological provisions is made. 

The methodological principles of the methodology of conducting 

an audit and designing its results are determined. 

It is determined that analytical accounting of administrative 

expenses allows them to analyze, control and make appropriate 

management decisions. It is proposed to use an accounting register for 

improving the analytical accounting of administrative expenses. - 

Accounting records of administrative expenses by their types, groups, 

elements, divisions of enterprises, where they arise. 

It is proposed to use the classification of administrative expenses 

for the maintenance of the Information and to display them on analytical 

accounts and sub-accounts in accordance with the specified groups. 

According to the following groups (sub-accounts): - the first group includes 

the costs of remuneration of administrative staff, payroll payroll (ECV); - 

to the second - the cost of communication, electricity, heating, stationery, 

etc; - to the third - bank services, consulting and information services, etc.; 



 

 

- up to the fourth - the cost of retraining administrative staff, representation 

expenses, etc. 

The functional orientation of audit of administrative expenses is 

determined. The basic task of the audit, which consists in control over the 

system of accounting and financial and economic activity of the subject of 

economic activity and revealing of reserves of efficient and rational use of 

resources, is substantiated. Based on the study of the purpose, tasks and 

objects of the audit of administrative costs, the sequence of the auditor's 

actions at each of the stages of the audit, which is reflected in the program, 

and the practical work papers for the auditor is proposed, is determined. 

Key words: accounting, audit, expenses, administrative expenses, 

composition of administrative expenses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


