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ВСТУП

Актуальність теми зумовлена  тим,  що сучасні  умови господарювання

вимагають вирішення цілого ряду нерозв’язних облікових питань. Зокрема це є

теоретичні та методологічні аспекти обліку, аудиту та аналізу витрат.

Витрати  підприємства  були  і  залишаються  важливою  економічною

категорією,  яка  характеризує  результати  діяльності  підприємства  та  його

рентабельність.  Важливою  умовою  успішної  діяльності  підприємств  є

досягнення оптимального рівня витрат на виробництво, внаслідок чого зросте

конкурентоспроможність  продукції  та  стане  реальним  досягнення

довгострокового економічного зростання продуктивності підприємств.

Останнім  часом стало зрозуміло,  що внаслідок  посилення  конкуренції,

ускладнення  операційних  процесів  та  необхідності  максимально  швидко

задовольняти запити суб’єктів ринкового середовища і для малих і для середніх

компаній  все  більш  актуальною  стає  проблема  отримання  інформації,  яка

об’єктивно та оперативно відображає господарську ситуацію [58,c.23].

Отримання  такої  інформації  можливе  лише  за  умови  створення

відповідних механізмів  управління  витратами в  системі  економічної  безпеки

суб’єктів господарської діяльності.. Витрати можуть розглядатися як відносно

самостійний  об’єкт  управління,  аналіз  складу  та  динаміки  якого  дозволяє

оцінити  відповідність  змін,  що  відбулися  у  звітному  періоді  стратегічним

намірам підприємства.

Метою виконання дипломної роботи є вивчення організації та методики

обліку, аудиту та аналізу витрат операційної діяльності підприємства.

Відповідно  мети  у  дипломній  роботі  поставлені  та  підлягають

розв’язанню наступні завдання:

- розглянути  витрати  як  складову  господарської  діяльності

підприємства;

- дослідити  нормативно-правове  регулювання  та  провести  огляд

спеціальноїлітератури з обліку, аудиту та аналізу витрат;
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- розглянути  організаційно-економічну  характеристику  базового

підприємства;

- дослідити методику бухгалтерського обліку операційних витрат;

- дослідити методику аудиту операційних витрат;

- провести аналіз ефективності витрат операційної діяльності;

- визначити та обґрунтувати напрямки удосконалення обліку, аудиту

та аналізу операційних витрат на базовому підприємстві.

Сьогодні витрати розглядає значна кількість вітчизняних та зарубіжних

вчених та науковців. Серед них можна виділити таких як: О.С. Бородкін, Ф.Ф.

Бутинець,  Б.І.  Валуєв,  А.М.  Герасимович,  С.Ф.  Голов,  З.В.  Гуцайлюк,  З.В.

Задорожний, Г.Г. Кірейцев, Я.Д. Крупка, М.В. Кужельний, А.М. Кузьмінський,

В.О.  Ластовецький,  В.Г.  Линник,  Б.М.  Литвин,  О.В.  Олійник,  М.С.  Пушкар,

В.В.  Сопко,  І.Д.  Фаріон,  М.Г.  Чумаченко,  С.І.  Шкарабан.  Вони  проводять

дослідження щодо теоретичних та практичних аспектів обліку витрат, зокрема,

розглядають  поняття  та  класифікацію  витрат,  методи  обліку,  узгодженість

податкового та  бухгалтерського  обліку,  методики проведення аудиту витрат,

ефективності управління витратами.

Об’єктом дослідження є організація обліку, аудиту та аналізопераційних

витрат ТОВ «Телекарт-Прилад». 

Предметом дослідження  є  теоретичні  та  практичні  аспекти  обліку,

аудиту та аналізу операційних витрат.

Методи  дослідження. Як  основний  метод  дослідження  у  дипломній

роботі застосований системний підхід до вивчення економічних процесів у їх

взаємозв’язку  та  взаємозалежності  з  урахуванням  причинно-наслідкових

зв’язків.

Для  досягнення  мети,  поставленої  у  магістерській  роботі,  було

використано такі методи:

- теоретико  –  методичні  основи  дослідження  ґрунтувались  на

загальнонауковихметодах  пізнання.  Теоретичне  узагальнення,  групування  та
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порівняння використовувались для розкриття сутності понять «витрати», «види

діяльності», «класифікація витрат».

- при  проведенні  діагностики  ефективності  витрат

використовувались  абстрактнологічні,  конкретно-наукові  методи:  індукції  –

наетапі  збору,  систематизації  й  обробки  інформації  для  проведення

дослідження; дедукції – у процесі теоретичного осмислення ситуації та пошуку

першопричин  її  виникнення  і  передумов  вирішення;  аналізу  та  синтезу,

групування  і  порівняння,  структурування  –  для  поєднання  і  оцінки  різних

складових економічних явищ як єдиного процесу.

- вивчення  та  аналіз  витрат  на  ТОВ  «Телекарт-Прилад»

здійснювалося  із  застосуванням  експертних  оцінок,  порівняння,  вимірів  та

розрахунків. У роботі також використовувались методи логічного аналізу – при

виявленні проблем і обґрунтуванні напрямів удосконалення обліку та аналізу

операційних витрат;

- для  обґрунтування  управлінського  рішення  щодо  оптимізації

виробничої програми за умов мінімізації суми змінних витрат розв’язок задачі

здійснювався симплекс-методом,  за  допомогою  функції  „Пошук  рішення”

розширеного пакета прикладних програм MS Excel.

Інформаційною  базою наукового  дослідження  стали  законодавчі  й

нормативні  документи  з  питань  бухгалтерського  обліку  й  аудиту  грошових

витрат, наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених з цих питань, періодичні

видання з  питань економіки. Також була використана фінансова звітність та

документи  первинного,  аналітичного  і  синтетичного  обліку  ТОВ «Телекарт-

Прилад».

Структура дипломної роботи визначена метою і завданнями і включає в

себе  вступ,  три  розділи,  висновки  та  пропозиції,  список  використаної

літератури та додатки.

За  результатами  магістерського  дослідження  опубліковано  3   наукові

праці,  з  них  :  2  наукові  статті  та  1  публикація  у  матеріалах  міжнародної

науково- практичної конференції.
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ВИСНОВКИ

В результаті вивчення економічної літератури та нормативних документів

з питань обліку, аудиту, аналізу та моделювання витрат операційної діяльності,

а також дослідження діючої практики з зазначених питань на ТОВ «Телекарт-

Прилад»,  можна  зробити  висновок,  що  бухгалтерський  облік  операційних

витрат  на  підприємстві  здійснюється  згідно  діючого  законодавства.  Він

відбувається  на  основі  журнально-ордерної  форми  за  допомогою

автоматизованої системи IT-Enterprise («ІТ - Підприємство»).

Але вивчення діючої практики обліку та аудиту операційних витрат ТОВ

«Телекарт-Прилад» дало змогу виділити наступні недоліки існуючої системи

обліку та аудиту:

1.  Не  виконується  план  ремонту  основних  засобів  за  термінами;  не

вивчається   якість  ремонтних  робіт   та  чинники  неякісних  робіт  (брак

запчастин, наявність кваліфікованих кадрів, перевищення кошторису та інше).

Таке дослідження слід проводити за конкретними видами устаткування.

Для усунення недоліків рекомендуємо: оскільки технічний стан основних

засобів  залежить  від  своєчасного  та  якісного  ремонту,  управлінському

персоналу  необхідно  удосконалити  методику  обліку  витрат  на  ремонти

основних засобів, що підвищить ефективність управління витратами; розробити

моделі залежності експлуатаційних витрат від віку устаткування, яка дозволить

визначити доцільність проведення ремонту основних засобів;

2.  Для покриття втрат від знецінення виробничих запасів за результатами

їх  уцінки  необхідно  створити  резерв  (забезпечення)  у  складі

загальновиробничих  витрат  підприємства  із  використанням  субрахунку  479

«Забезпечення  знецінення  вартості  виробничих  запасів».  Для  перегляду  та

коригування  розміру  забезпечення  пропонуємо  використовувати  дані

«Відомості  переоцінки  виробничих  запасів»;  вважаємо  доцільним

відокремлювати  інші  прямі  витрати  від  загальновиробничих  з  метою
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недопущення  викривлення  звітності,  покращення  контролю  та  спрощення

обліку витрат.

В  результаті  аналізу  операційних витрат  звітного  періоду  зроблені

наступні висновки: 

- виробництво  є  матеріаломістким,  але  за   рахунок  зменшення

фактичної матеріаломісткості продукції  порівняно з 2015 роком на 6,55 коп.,

сума  операційних  витрат  на  виробництво  продукції  зменшилась  на  2355,84

тис.грн. (таблиця 3.15);

- за  результатами  аналізу  фонду  оплати  праці  із-за  зменшення

трудомісткості виробництва продукції порівняно з 2014 роком, її собівартість

зменшилась на 1481,84тис.грн. (таблиця 3.16); 

- провівши аналіз адміністративних витрат виявлено,  що  загальна

сума витрат в 2016 році порівняно з 2014 роком збільшилась на 112 тис.грн.

При цьому сума економії  склала 12 тис.грн.,  а  сума перевитрат 124 тис.грн.

(таблиця 3.7). Також виявлена тенденція до зниження їх рівня,  що свідчить про

позитивну динаміку (рис.3.1);

- сума витрат на збут в 2016 році порівняно з 2015 роком збільшилась

на  85тис.грн.  При  цьому  економії  не  відбулося  по  жодній  із  статей,  сума

перевитрат – 85тис.грн, що є резервом скорочення собівартості (таблиця 3.8);

- сума інших операційних витрат в 2016 році порівняно з 2015 роком

зменшилась на 3987 тис.грн. При цьому загальна економія по окремим статтям

склала  3972  тис.грн,  а  загальна  сума  перевитрат  склала  15  тис.грн,  що  є

позитивною тенденцією (таблиця 3.9);

- в  рамках  маржинального  аналізу   було  проведено  аналіз

собівартості  по  двох  видах   приладів  «СТКЗ-10А1Н5Р»  та  «ЕГА-9» і

розглянули вплив зміни обсягу виробництва, суми постійних і питомих змінних

витрат.  При цьому негативним чинником було збільшення питомих змінних

витрат  по  обох  видах  продукції.  По  виробу  «СТКЗ-10А1Н5Р»   зменшення

собівартості   у  сумі   85  грн.  відбулося   за  рахунок   збільшення   обсягу

виробництва цього виду продукції (ефект «масштабу виробництва» призвів до
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зменшення  собівартості  на   118  грн.)  та  зменшення,  в  результаті  цього,

постійних  витрат  (що  знизило  собівартість  відповідно  на  15  грн.)  є  цілком

закономірним.  Перевитрати   ж   спостерігаються  за  рахунок  збільшення

питомих змінних витрат в сумі 48 грн., що є об’єктом наступного факторного

аналізу.  Собівартість  одиниці  продукції  «ЕГА-9»  збільшилась  фактично  у

порівнянні з планом на 174 грн. головним чином  також за рахунок збільшення

питомих змінних витрат на виробництво цього виду продукції  – на 169 грн.

Збільшення собівартості  на 14 грн. за рахунок зменшення  обсягу виробництву

(26  од.)  та  зменшення,  в  результаті  цього,  постійних  витрат  (що  знизило

собівартість відповідно на 9 грн.) є цілком закономірним (таблиця 3.11);

- аналіз  кількісного  рівня  дослідження  фінансового  результату

показав, що маржинальний дохід підприємства в 2016 порівняно з 2015 роком

збільшився  на  3027  тис.грн.,   частка  маржинального  доходу  у  виручці  від

реалізації  у  2016 році  в  порівнянні  з  2015 збільшилась  з  4,19 % до 8,99 %.

«Критична точка» обсягу продаж у 2016 році склала 15432,68тис.грн. В цьому

ж  році  підприємство  отримало  прибуток  2933  тис.грн.  Таким чином,  запас

фінансової міцності  на підприємстві у 2016році збільшився на 2144 тис.грн.,

підприємство стало більш ефективним (таблиця 3.12). 

Провівши дослідження рівня беззбитковості окремих видів продукції,  ми

упевнилися, що приймаючи рішення про розширення виробництва, необхідно

контролювати рівень постійних витрат, а оптимальним визнається той план, де

частка постійних витрат буде найменшою.  Адже чим вище рівень постійних

витрат,  тим  вище  виробничий  ризик. З  іншого  боку,  з  метою  оптимізації

операційних витрат, можно говорити про зменшення сукупних змінних витрат,

шляхом оптимізації асортиментної політики підприємства.

Тому  нами  запропонована  модель,  побудова  якої  передбачала

визначення мінімуму  (екстремуму)   цільової  функції -  сукупних  змінних

витрат. Що дозволило виявити оптимальний  варіант асортименту продукції

щодо  виробництва  електроних  виробів  при  існуючих  обмеженях  (зокрема

попиту на продукцію, замовлень та критичних точок  обраних виробів).

97



 Таким  чином  для  оптимізації  операційних  витрат  слід  передбачити

проведення інноваційних заходів:

- впровадження нових технологій;

- поліпшення організації виробництва та праці;

- застосування ресурсозберігаючої техніки;

- використання маловідходних технологій тощо.

Ці заходи сприяють усуненню непродуктивних витрат і втрат, ліквідації

браку,  кращому  обслуговуванню  обладнання,  посиленню  контролю  за

зберіганням ресурсів, зменшенню частки управлінських видатків тощо.

Підприємству  небхідно  вести  систематичний  пошук  можливих

майбутніх параметрів ключових областей його діяльності  – обсягів продажів

товарів і послуг, собівартості, фінансового результату, вартості бізнесу й т.п.
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