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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 
 

Актуальність теми. В сучасних умовах розвитку економіки 

процес збуту продукції займає особливе місце в діяльності кожного 

підприємства, адже, насамперед, від того як здійснюється цей процес 

залежить його фінансовий результат. Збут продукції є 

найважливішою, хоч і завершальною стадією кругообігу капіталу. Без 

ефективного збуту продукції немає перспектив на закупівлю 

підприємством запасів, виробництво, вкладання інвестицій.  

Збутова діяльність є вагомим показником посилення 

позиціонування підприємства на ринку, а також необхідною умовою 

підвищення обсягів реалізації та поліпшення збуту. На ефективність 

виробництва, конкурентоспроможність продукції, рівень задоволення 

попиту споживачів все більше впливає становище щодо цін та якості 

продукції, напрямів її транспортування, комунікативні здібності 

партнерів тощо. 

Витрати на збут продукції підприємство зобов’язане постійно 

планувати, вчасно облікувати і аналізувати, належно контролювати, в 

іншому випадку значна їх частина буде непродуктивною та негативно 

впливатиме на фінансові результати діяльності підприємства-

виробника. Означене вище і визначає актуальність теми нашого 

дослідження. 

Питанням теоретико-методологічних і практичних аспектів 

щодо обліку витрат на збут приділяли увагу такі вітчизняні вчені: 

Н.С. Андрющенко, К.В. Безверхий, О.С. Гавриловський, Х.П. Гармаш, 

В.Д. Дерій, С.В. Лабунська, О. Лубченко, Т.Г. Маренич, 

Л.В. Нападовська, Г.О. Протопопенко, О.О. Руденко, М. Савчук, 

Н.С. Струк, В.Ю. Чубата, В.П. Ярмоленко та інші. Водночас, існує 

потреба у подальшому дослідженні та вдосконаленні класифікаційних 

ознак витрат на збут і відображення в облікових регістрах та 

внутрішніх документах аграрних підприємств, які мають особливості 

у функціонуванні та управлінні витратами.  

Мета та завдання кваліфікаційної роботи. Метою роботи є 

обґрунтування теоретичних засад та розробка практичних 

рекомендацій щодо удосконалення обліку та аудиту витрат на збут в 

аграрних 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 госпрозрахункової 

діяльності Липковатівського аграрного коледжу Нововодолазького 

району Харківської області; 

- охарактеризувати стан обліку та аудиту витрат на збут в 

Липковатівському аграрному коледжі Нововодолазького району 

Харківської області; 

- розкрити методику проведення аудиту витрат на збут та 

порядок оформлення підсумкової документації за результатами 

аудиту; 

- обґрунтувати напрями удосконалення обліку та аудиту 

витрат на збут в аграрних підприємствах.  

Об’єктом дослідження є господарські операції з обліку витрат 

на збут в аграрних підприємствах.  

Предметом дослідження є теоретичні, методичні й 

організаційні аспекти обліку та аудиту витрат на збут.  

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 витрат на збут 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 витрат 

на збут 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 Липковатівського аграрного коледжу Нововодолазького 

району Харківської області. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у 

обґрунтуванні теоретичних та практичних рекомендацій щодо 

вдосконалення обліку та аудиту витрат на збут в аграрних 

підприємствах. В процесі проведеного дослідження одержано 

наступні основні результати, що характеризують новизну, 

розкривають зміст роботи і виносяться на захист: 



удосконалено: 

- класифікацію витрат з метою зміни назви рахунку 93 та 

викладення її в наступній редакції «Витрати на збут, рекламу та 

маркетинг» і виокремлення в його складі субрахунків 931 «Витрати на 

збут», 932 «Витрати на рекламу», 933 «Маркетингові витрати»; 

- понятійний апарат дослідження, зокрема економічне 

обґрунтування відмінностей між категоріями «збут» і «маркетинг», які 

полягають у тому, що збут обожнюється з діяльністю, спрямованою 

на реалізацію продукції, виробленої підприємством (тобто прямий 

продаж, який може здійснюватися з попереднім замовленням або без 

нього), а маркетинг – діяльність, яка передбачає повне просування 

продукції від виробництва до її вживання (покупки). Голова функція 

відділу збуту – продати те, що вже вироблено і знаходиться на складі. 

Маркетинг ж в чистому вигляді спочатку вивчає ринок, а вже потім 

виробляє товар, який виправдовує очікування потенційного покупця; 

- методику проведення аудиту витрат на збут шляхом 

визначення послідовності дій аудитора на кожній зі стадій аудиту, яка 

знайшла своє відображення у програмі, та запровадження до 

практичного використання робочих документів аудитора. 

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 кваліфікаційної роботи доведені до рівня практичних 

рекомендацій з обліку та аудиту витрат на збут. Результати 

дослідження прийняті до впровадження в Липковатівському 

аграрному коледжі Нововодолазького району 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 0,45 д. а. 

Структура та обсяг кваліфікаційної роботи. Робота 



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

літератури та додатків. Вона виконана на 100 сторінках 

комп’ютерного тексту, містить 15 таблиць та 6 рисунків. Список 

використаних джерел налічує 101 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 витрат на збут» 

розкрито організаційно-економічну характеристику підприємства, 

склад витрат на збут та завдання їх обліку, первинний, синтетичний і 

аналітичний облік витрат на збут, оформлення підсумків 

аудиторського дослідження. 

У третьому розділі «Удосконалення обліку та аудиту витрат 

на збут» розкрито: удосконалення обліку розрахунків витрат на збут 

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 витрат на збут. 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 витратами на збут. 

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».  Витрати відображаються в 

бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або 

збільшенням зобов'язань. Витратами звітного періоду визнаються або 

зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до 

зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення 



капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за 

умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.  

Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з 

визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які 

неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, 

відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони 

були здійснені. 

Поточні витрати підприємств за видами діяльності 

класифікуються за такими групами: витрати операційної діяльності, 

витрати фінансової діяльності; витрати інвестиційної діяльності; інші 

витрати звичайної діяльності; надзвичайні витрати. 

Витрати операційної діяльності поділяють на: витрати, які 

включають до собівартості реалізованої продукції; адміністративні 

витрати; витрати на збут; інші операційні витрати. 

3. Проведено оцінку основних економічних та фінансових 

показників госпрозрахункової діяльності Липковатівського аграрного 

коледжу. Визначено, що НПЦ ЛАК в 2018 році спеціалізувалося на 

вирощуванні озимої пшениці та соняшника, питома вага яких в 

структурі товарної продукції склала відповідно 44,3 % та 32,9 %. 

У 2018 р в НПЦ ЛАК обсяг валової продукції в постійних цінах 

2010 р. збільшився на 59,3 % в порівнянні 2016 р. і складає 10984,7 тис. 

грн. Обсяг товарної продукції збільшився на 41,7% порівняно з 2016 р. і 

становив 25448,0 тис. грн. Площа сільськогосподарських угідь складає – 

4271,0 га упродовж трьох років. Чисельність працівників скоротилася з 

101 чол. у 2016 р. до 82 чол. у 2018 р., тобто на 7,9%, це відбулося, 

зокрема, через закриття декількох допоміжних виробництв – пилорами та 

інструментального цеху, а також політики оптимізації кадрового складу, 

яка була націлена на скорочення адміністративних витрат. Середньорічна 

вартість основних засобів збільшилася на 5,9 % і становила 13144,0 тис. 

грн. Треба також констатувати, що підприємство прибуткове та загалом 

рентабельне. Чистий прибуток у 2018 р. в порівнянні з 2016 р. збільшився 

на 33,8 %, при цьому рівень рентабельності зменшився на 13,7 в.п. і 

становив 34,7 %. 

4. Майже всі показники ліквідності НПЦ ЛАК за період з 2016 

по 2018 рр. відповідають рекомендованим значенням, що, в свою 

чергу, свідчить про можливість підприємства розрахуватися за своїми 

поточними боргами у продовж року та в більш близькій перспективі. 

У 2018 р. скоротився коефіцієнт швидкої ліквідності, що є 

індикатором можливих проблем з погашення короткострокових 

зобов’язань у період до пів року.  



5. В 2016-2018 роках НПЦ ЛАК має абсолютну фінансову 

стійкість, тобто його поточна діяльність фінансується переважно за 

рахунок власних оборотних коштів. 

6. У 2018 р. рентабельність продажу та рентабельність 

підприємства зменшилася по відношенню до 2016 р. За чистим 

прибутком рентабельність у 2018 р. найменша за досліджуваний 

період і складає 12,8%, що на 0,8 % менше 2016 р. Загалом, 

ефективність діяльності підприємства можна вважати досить 

непоганою, яка дає змогу формувати фонд накопичування і 

реінвестувати у виробництво. Втім, аналіз іншої операційної 

діяльності показує, що витрати цієї діяльності значно випереджають 

доходи від неї, що потребує розробки заходів, які б дали можливість 

забезпечити високу рентабельність не тільки основної діяльності, а й 

інших її видів. 

7. Документальним відображенням формування облікової 

політики є Наказ про облікову політику. Для ведення бухгалтерського 

обліку в Липковатівському аграрному коледжі створено 

бухгалтерську службу. З метою систематизації показників про 

наявність та рух господарських засобів, про зміни в джерелах їх 

утворення, формування витрат, реалізацію продукції, фінансові 

результати використовують План рахунків. Для зручності ведення 

облікового процесу на підприємстві використовується автоматизована 

форма обліку на основі програми «1С: Бухгалтерія 8.2». Це забезпечує 

високий рівень організації праці бухгалтерів; підвищує оперативність, 

точність та аналітичність облікової інформації; сприяє прискоренню 

документообігу та складання звітності. 

8. Обґрунтовано, що витрати на збут включають такі витрати, 

пов'язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг): 

витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на 

складах готової продукції; витрати на ремонт тари; оплата праці та 

комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та працівникам 

підрозділів, що забезпечують збут; витрати на рекламу та дослідження 

ринку (маркетинг); витрати на передпродажну підготовку товарів; 

витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом; витрати на 

утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних 

активів, пов'язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг 

(операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, 

освітлення, охорона); витрати на транспортування, перевалку і 

страхування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та 

інші послуги, пов'язані з транспортуванням продукції (товарів) 



відповідно до умов договору (базису) поставки; витрати на 

гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування; витрати на 

страхування призначеної для подальшої реалізації готової продукції 

(товарів), що зберігається на складі підприємства; витрати на 

транспортування готової продукції (товарів) між складами  підрозділів 

(філій, представництв) підприємства; інші витрати, пов'язані зі збутом 

продукції, товарів, робіт, послуг. 

9. Визначено, що усі записи у бухгалтерському обліку про 

витрати на збут проводяться на підставі відповідних первинних 

документів. Можна виділити такі групи документів: з обліку витрат 

праці; з обліку витрат предметів праці; з обліку витрат засобів праці; з 

обліку інших витрат. 

10. Для обліку витрат на збут призначений рахунок 93 

«Витрати на збут». За дебетом рахунку відображається сума визнаних 

витрат на збут, за кредитом – списання на рахунок 79 «Фінансові 

результати».  

11. Обґрунтовано, що аудит забезпечує встановлення 

правильності ведення обліку витрат на збут. Липковатівський 

аграрний коледж аудиторської перевірки не проводив. 

12. Визначено, що аналітичний облік витрат на збут дозволяє 

здійснювати їх аналіз, контроль і приймати відповідні управлінські 

рішення. Для удосконалення аналітичного обліку витрат на збут 

запропоновано внести зміни до назви та структури синтетичного 

рахунку 93. Так як діяльність підприємства, пов’язана зі збутом, 

рекламою та маркетингом, які мають свої функціональні особливості і 

є незалежною одна від одної, та з метою підвищення інформативності 

процесу прийняття управлінських рішень запропоновано нову назву 

синтетичного рахунку 93 «Витрати на збут, рекламу та маркетинг» та 

виокремити у його складі субрахунки 931 «Витрати на збут», 932 

«Витрати на рекламу», 933 «Маркетингові витрати», в розрізі яких 

пропонується вести аналітичний облік за відповідними статтями 

витрат. 

13. Удосконалено понятійний апарат дослідження, зокрема 

економічне обґрунтування відмінностей між категоріями «збут» і 

«маркетинг», які полягають у тому, що збут обожнюється з 

діяльністю, спрямованою на реалізацію продукції, виробленої 

підприємством (тобто прямий продаж, який може здійснюватися з 

попереднім замовленням або без нього), а маркетинг – діяльність, яка 

передбачає повне просування продукції від виробництва до її 

вживання (покупки). Голова функція відділу збуту – продати те, що 



вже вироблено і знаходиться на складі. Маркетинг ж в чистому 

вигляді спочатку вивчає ринок, а вже потім виробляє товар, який 

виправдовує очікування потенційного покупця;. 

14. Визначено функціональну спрямованість аудиту витрат на 

збут. 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 витрат на збут 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 

 

Рахільчук С.П. Облік та аудит витрат на збут (за даними 

Липковатівського аграрного коледжу Нововодолазького району 

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 витрат на збут в аграрних підприємствах.  

Розкрито 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 Липковатівського аграрного 

коледжу Нововодолазького району Харківської області.  

Охарактеризовано склад витрат на збут 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 витрат на збут дозволяє 

здійснювати їх аналіз, контроль і приймати відповідні управлінські 

рішення. з метою підвищення інформативності процесу прийняття 

управлінських рішень запропоновано нову назву синтетичного 

рахунку 93 «Витрати на збут, рекламу та маркетинг» та виокремити у 

його складі субрахунки 931 «Витрати на збут», 932 «Витрати на 

рекламу», 933 «Маркетингові витрати», в розрізі яких пропонується 

вести аналітичний облік за відповідними статтями витрат.  

Визначено функціональну спрямованість аудиту витрат на 

збут. 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 витрат на збут 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, витрати на збут, 

програма аудиту. 

 

SUMMARY 

 

Rakhilchuk S. Accounting and audit of sales expenses expenses 

(according to the Lipkovatovka Agricultural College Novovodolazhsky 

district 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. 

 

Qualification work is devoted to the substantiation of theoretical 

and practical recommendations for improving the accounting and audit of 

sales expenses costs in agricultural enterprises. 

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 Lipkovatovka Agricultural College 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. 

Certainly, that the analytical accounting of charges on a sale allows 

to carry out their analysis, control, and accept the proper administrative 

decisions. with the purpose of increase of informing of process of 

acceptance of administrative decisions the new name of synthetic account 



is offered 93 selling «Expenses, advertising and marketing», and to select 

in his composition the sub-accounts of a 931 «Expense on a sale», 932 

«Expenses on advertising», 933 «Marketings expenses» in the cut of which 

it is suggested to conduct the analytical accounting after the proper items of 

expenses.  

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

composition of administrative expenses. 


