
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 

 

Обліково-економічний факультет 
(повна назва факультету) 

 

Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту 
(повна назва кафедри) 

 

Допустити до захисту 

Завідувач кафедри ______________ 
                                                                                                                                           (підпис) 

                                              д.е.н., проф. Максімова В.Ф. 
                                                                                                                        (прізвище та ініціали) 

                                                                                                           “___” _______________ 20___ року 
 

 

 
 

 
 

Дипломна робота 
магістра 

(освітньо-кваліфікаційний рівень) 
 

на тему: «Облік та аудит витрат в системі управління підприємством  

(на прикладі ТОВ «СІП-ТЕК»)» 

 

 

 

 

Виконала: студентка  V курсу, групи 3 

спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» 
                                                    (шифр і назва спеціальності) 

                  Жовнір Т.М._________________ 
                                 (прізвище та ініціали) 

Керівник к.е.н., доцент Москалюк Г.О.__ 
                                  (прізвище та ініціали) 

Рецензент   Самойленко М.О.___________ 
                                  (прізвище та ініціали) 

 

 

 

 

 

 

 

ОДЕСА - 2015 року



Форма № Н-9.01 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 

Факультет обліково-економічний  

Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту 

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр 

Спеціальність 8.03050901 «Облік  і  аудит»                

Магістерська  програма «Облік  та  аудит  в  управлінні  підприємствами  за видами 

економічної діяльності»  

 ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач кафедри_________________ 
                                                                                                                                                                        (підпис) 

                                                                   д.е.н., проф. Максімова В.Ф. 
                                                                                                               (прізвище та ініціали) 

                                                                  “__” ___________  2015  року  
 

 

З  А  В  Д  А  Н  Н  Я 
НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТА 

 

ЖОВНІР ТЕТЯНИ МИХАЙЛІВНИ 

 

1. Тема роботи Облік та аудит витрат в системі управління підприємством (на 

прикладі ТОВ «СІП-ТЕК»)                    ____________________________ 

керівник роботи  Москалюк Ганна Олександрівна,  к. е. н., доцент________________ 

затверджені наказом вищого навчального закладу від «06»_жовтня 2014 року                        

№ 564-Ос 

 

2. Строк подання студентом роботи _5 травня 2015 року. 

 

3. Вихідні дані до роботи Податковий кодекс України, Закони України, Положення 

(стандарти) бухгалтерського обліку, МСА, спеціальна економічна література, 

періодичні видання, дані ТОВ «СІП-ТЕК». 

 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно 

розробити) вивчити теоретичні аспекти обліку та аудиту витрат, напрямки 

гармонізації бухгалтерського обліку витрат в Україні з МСФЗ, дослідити 

організацію обліку витрат на ТОВ «СІП-ТЕК», розглянути особливості планування 

та методики проведення аудиту витрат на підприємстві, провести аналіз витрат 

на підприємстві, застосувати економіко-математичне моделювання процесів, що 

забезпечують  оптимізацію операційних витрат ТОВ «СІП-ТЕК», сформулювати 

комплекс рекомендацій щодо удосконалення системи обліку та внутрішнього 

контролю витрат на досліджуваному підприємстві___________________________ 

 

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) 

Аналітичні таблиці, рисунки, графіки, інтерпретація моделювання 



 

 

6. Консультанти розділів роботи 

Розділ 
Прізвище, ініціали та посада  

консультанта 

Підпис, дата 

завдання видав завдання 

прийняв 

    

    
 

 

7. Дата видачі завдання _26.09.2014 року__ 
 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
№ 

з/п 

Назва етапів дипломної  

роботи 

Строк  виконання 

етапів роботи  

Примітка 

1.  Затвердження плану МР До 01 грудня  

2. Складання бібліографії грудень  

3. Представлення: 

І  розділу 

 

До 01 лютого 

 

 
 ІІ розділу До 10 березня  

 ІІІ розділу До 10 квітня  

4. Здача закінченої роботи на кафедру 5 травня  

5. Захист МР на кафедрі (“малий захист”) травень (згідно з 

графіком) 

 

 

                                                                                                         

 

    Студентка__________Жовнір Т.М. 

                                                                                                                                     
(підпис)    (прізвище та ініціали)

 

Керівник дипломної роботи _________ Москалюк Г.О. 

                                                                                                                                 
(підпис)         (прізвище та ініціали) 

 

 

Рішення комісії про попередній, «малий» захист 

дипломної роботи 

від «__» ___________ 2015 року  

 

Рекомендація дипломної роботи до захисту (чи ні?)  
__________________________________________________________________ 
 

Склад комісії: 

                                                    __________________________________ 
(посада, звання, підпис) 

                                                    __________________________________ 
(посада, звання, підпис) 

                                                    __________________________________ 



 

АНОТАЦІЯ 

на дипломну роботу Жовнір Тетяни Михайлівни 
                                                                (П. І. Б.) 

Облік та аудит витрат в системі управління підприємством (на прикладі 

 ТОВ «СІП-ТЕК») 

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

магістра за магістерською програмою: 

«Облік  та  аудит  в  управлінні  підприємствами за видами економічної діяльності» 

Одеський національний економічний університет 

м. Одеса, 2015 рік  

 

Дипломна робота складається з трьох розділів. 

Об’єкт дослідження – обліково-аналітичний процес формування витрат 

діяльності на промислових підприємствах. 

У роботі розглянуто теоретичні аспекти обліку та аудиту витрат, напрямки 

гармонізації бухгалтерського обліку витрат в Україні з МСФЗ, організацію обліку 

витрат на ТОВ «СІП-ТЕК», особливості планування та методики проведення аудиту 

витрат на підприємстві, проведено економічний аналіз та застосовано економіко-

математичне моделювання процесів, що забезпечують  оптимізацію операційних 

витрат ТОВ «СІП-ТЕК», сформовано комплекс рекомендацій щодо удосконалення 

системи обліку та внутрішнього контролю витрат на досліджуваному підприємстві. 

У роботі запропоновано: оновити Наказ про облікову політику; налагодити 

процес формування виробничої собівартості та відображення виробничих витрат в 

системі бухгалтерського обліку; налагодити облік загальновиробничих витрат,їх 

класифікацію, розподіл  та списання; виправити помилки щодо відображення в 

обліку витрат на виготовлення, подальшу підтримку та оновлення веб-сайту; 

відокремити зі складу адміністративних витрат ті витрати, які є збутовими, та 

обліковувати їх на рахунку 93 «Витрати на збут»; ввести у штат бухгалтерської 

служби ТОВ «СІП-ТЕК» посаду внутрішнього аудитора (контролера). 

Ключові слова: витрати, класифікація витрат, елемент витрат, стаття витрат, 

визнання та оцінка витрат, МСФЗ, МСА, облік, аудит, контроль, аналіз, економіко-

математичне моделювання.
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