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ВСТУП 

 

Актуальність теми. В умовах ринкової економіки бухгалтерський облік є 

особливо важливою функцією ефективного управління виробничими і 

комерційними структурами, знаряддям контролю за раціональними і економічним 

використанням ресурсів з метою досягнення комерційного успіху. 

Неодмінною умовою успішного функціонування господарюючих суб'єктів при 

переході до ринкової економіки є обов'язкове забезпечення самоокупності витрат 

своїми доходами, а також прибутковості, самофінансування. 

Основний фінансовий результат діяльності підприємства – це прибуток, який є 

основою і джерелом засобів для його подальшого розвитку. З доходами і прибутком 

підприємства зв’язане рішення важливих соціальних, економічних, політичних, 

етичних проблем суспільства як на мікро, так і на макрорівні. Усе це додає цим 

господарським поняттям підвищену актуальність і значимість. 

В умовах ринкової економіки одержання прибутку є безпосередньою метою 

діяльності підприємства. Прибуток створює визначені гарантії для подальшого 

існування підприємства, оскільки тільки його накопичення у виді різних резервних 

фондів допомагає переборювати наслідку ризику, зв’язаного з реалізацією товарів 

на ринку. Підвищити прибуток можна, збільшуючи обсяги виробництва або ціни на 

продукцію (роботу, послугу), що випускається. Однак це не завжди можливо і 

доцільно. Тому в системі розвитку підприємства в умовах значних економічних 

обмежень підвищення фінансового результату безпосередньо зв'язано зі зниженням 

витрат. Зниження собівартості продукції є найважливішим чинником розвитку 

економіки підприємства. 

Управління витратами є доцільним у всіх сферах діяльності підприємства й 

має велике значення та цінність для всіх місць виникнення і центрів витрат. 

Дослідженням сутності та обліку витрат операційної діяльності підприємства 

займались такі вітчизняні науковці, як Я. Бахарєва, С. Білобловський, Ф. Бутинець, 

В. Грекова, В. Коваленко, Т. Кучеренко, Ю. Лапа, М. Марчин, Я. Надворняк, 
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О. Шумило та інші. Проте на сьогодні не всі організаційно-методичні особливості 

аудиту операційних витрат не розкриті, отже, потребують подальших досліджень. 

Усі вище вказані фактори обумовлюють важливість і актуальність теми 

дипломної роботи. 

Мета і завдання дослідження. Метою написання роботи є виявлення сучасної 

природи операційних витрат діяльності підприємства в умовах ринкової економіки, 

обґрунтування теоретичних, методичних і практичних положень, щодо 

удосконалення системи їх обліку і аудиту, а також розроблення рекомендацій щодо 

забезпечення їх ефективності. Для розкриття поставленої мети в дипломній роботі 

передбачається вирішити такі завдання: 

 розкрити теоретичні основи обліку та аудиту витрат операційної 

діяльності;  

 дослідити організацію обліку витрат операційної діяльності на 

підприємстві; 

 розглянути методику і організацію внутрішнього аудиту операційних 

витрат на підприємстві; 

 на основі порівняння теоретичних знань і практики діяльності базового 

підприємства сформулювати висновки та пропозиції щодо удосконалення 

обліку та аудиту операційних витрат підприємства.  

Об'єкт і предмет дослідження. Об'єктом дослідження є витрати операційної 

діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Хлібекспорт». 

Предметом дослідження є організація обліку і аудиту витрат операційної 

діяльності підприємства.  

Методи дослідження. У процесі роботи використовувалися такі методи 

дослідження: структурно-логічний аналіз (при побудові логіки та структури 

дипломної роботи); метод економічного аналізу (при оцінці динаміки та структури 

витрат операційної діяльності); метод групувань (при дослідженні питання 

класифікації витрат операційної діяльності); різноманітні прийоми статистичних 

методів, зокрема порівняння – при зіставленні фактичних даних за відповідні 

періоди; методи аналізу та синтезу, індукції та дедукції.  
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Наукова новизна одержаних результатів проведеного дослідження полягає в 

розроблених рекомендаціях і пропозиціях щодо вдосконалення організації й 

методики обліку та аудиту витрат операційної діяльності підприємства. 

Основні результати проведеного дослідження, які становлять наукову 

новизну, характеризуються такими теоретичними і практичними положеннями: 

 дослідження наукової літератури з визначення терміну «витрати» 

призвели до висновку, що під витратами слід розуміти спожиті ресурси 

або кошти, які необхідні для виробництва продукції або ж придбання 

товарів та послуг;  

 досліджено класифікацію витрат підприємства для потреб 

бухгалтерського обліку;  

 доведено, що організація обліку та внутрішнього контролю з 

використанням інформаційної системи 1С„Бухгалтерія” забезпечить 

комплексне управління підприємством: дозволить проводити 

моніторинг діяльності підприємства на всіх етапах виробництва. 

Інформаційна база дослідження. Інформаційною базою виконаного 

дослідження є законодавчі акти України, нормативні документи та галузеві 

інструкції, наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, матеріали 

наукових праць та науково-практичних конференцій, статистичні дані, а також дані 

бухгалтерського обліку зернопереробного підприємства. 
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ВИСНОВКИ 

 

На підставі проведеного дослідження теоретико-методичних питань, 

критичної оцінки діючої практики обліку та контролю на підприємстві було 

встановлено, що витрати є невід’ємною частиною роботи будь-якого підприємства, 

не є виключенням і ТОВ «Хлібекспорт». Досліджуване підприємство веде свою 

діяльність заради отримання прибутку і для досягнення цієї мети прагне 

мінімізувати операційні витрати.  

Особливе місце серед операційних витрат на ТОВ «Хлібекспорт» займають 

витрати виробництва, адже саме вони є визначальним фактором, який обумовлює 

здатність підприємства представити свою продукцію на ринку. Пошук шляхів 

зниження витрат виробництва слід розглядати як фактор підвищення прибутковості 

й ефективності роботи підприємства. Важливу роль при цьому займає грошовий 

вираз суми виробничих витрат, тобто собівартість. 

У результаті проведеного дослідження калькуляції витрат операційної 

діяльності на підприємстві,  можна зробити висновок, що діюча практика 

калькуляції витрат досліджуваного підприємства дозволяє точно визначати 

собівартість продукції. 

Було розкрито методику обліку операційних витрат з використанням рахунків 

класу 9 та рахунку 23 «Основне виробництво». 

Проаналізувавши організаційно-економічну діяльність підприємства за 2014-

2015 рр. можна зробити висновок що в наслідок зменшення власного капіталу, 

знизились і власні оборотні кошти. Це свідчить про нездатність підприємства 

сплатити поточні борги і про відсутність фінансових ресурсів для розширення 

діяльності та інвестування. Також це свідчить про те, що підприємство не може 

розрахуватися навіть за поточними зобов’язаннями. Таким чином, підприємство 

володіє низьким рівнем платоспроможності, так як всі коефіцієнти на кінець 

звітного періоду не відповідають нормативному значенню та спостерігається 

тенденція до їх зниження. 
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Після проведення аналізу платоспроможності можна зробити висновки про 

ймовірності настання банкрутства, тому пропонуються шляхи з підвищення 

платоспроможності підприємства. 

У практичній частині було розглянуто інформацію про первинну 

документацію, що є початковим етапом відображення діяльності зернопереробних 

підприємств. Особливістю діяльності ТОВ «Хлібекспорт» є облік експортних 

операцій. Так, для здійснення експортних операцій по товарах підприємство 

отримало експортну ліцензію, яка надає право на експорт протягом встановленого 

строку. Основним документом при цьому є вантажна митна декларація. 

Також особливістю зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Хлібексорт» є 

виникнення витрат з курсових різниць.  

В операційній діяльності ТОВ «Хлібекспорт» курсові різниці виникають від 

перерахунку статей, пов’язаних із операційною діяльністю підприємства, зокрема 

від перерахунку залишку грошових коштів в іноземній валюті. На кінець 2015 року 

витрати з курсових різниць на ТОВ «Хлібекспорт» становили 15845,9 тис. грн.  

Підставою для бухгалтерських записів операцій із зовнішньоекономічної 

діяльності по експорту є, в основному, транспортні та розрахункові первинні 

документи. 

Під час аналізу облікового процесу на ТОВ «Хлібекспорт» було виявлено ряд 

недоліків: 

 використання в обліку лише одного рахунку 23 «Основне виробництво» 

без застосування субрахунків до нього; 

 відсутність графіку документообігу; 

 нераціональний вибір методу для нарахування амортизації; 

 використання застарілих автоматизованих системи ведення обліку; 

 слабкий рівень внутрішнього контролю за витратами. 

Для того щоб вдосконалити обліковий процес на підприємстві для ведення 

бухгалтерського обліку собівартості продукції пропонується використовувати 

субрахунки рахунку 231 «Основне виробництво» для кожного підрозділу. 
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Також за допомогою запропонованих субрахунків найбільш обґрунтованим 

методом можуть бути обчислені витрати на оплату праці на ТОВ «Хлібекспорт». 

Був розроблений та запропонований графік документообігу, який сприятиме 

покращенню всієї роботи на підприємстві, посиленню контрольних функцій 

бухгалтерського обліку, підвищенню рівня автоматизації облікових робіт. 

Враховуючи операційний цикл роботи підприємства, він має сезонний 

характер, було запропоновано для нарахування амортизації:  

 для виробничого обладнання і транспортних засобів, що 

використовуються для забезпечення виробництва виробничий метод;  

 прямолінійний метод  – для інших груп основних засобів. 

Організацію контролю за дотриманням раціонального витрачення 

матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, дотримання законності 

господарських операцій, виявлення допущених зловживань чи порушень було 

запропоновано здійснювати за допомогою впровадження посади внутрішнього 

аудитора на підприємстві, який підпорядковувався б власнику задля збереження 

незалежності своєї діяльності.  

Розроблено зразки робочих документів аудитора, які б допомагали йому 

сформувати думку про фінансово-господарську діяльність підприємства. 

Отже, можна зробити висновок, що необхідність дослідження витрат є 

актуальним питанням в сучасних умовах господарювання. Достовірний, 

раціональний облік витрат та організований аудит є одними з найдієвішими 

інструментами впливу на рентабельність діяльності підприємства. 

Реалізація на практиці зазначених рекомендацій сприятиме вдосконаленню 

обліку витрат операційної діяльності, що підвищить якість, достовірність 

бухгалтерської інформації та підвищенню фінансових показників на ТОВ 

«Хлібекспорт». Все це сприятиме покращенню роботи підприємства. 
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