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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми 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. Це зумовлює необхідність удосконалення підходів до 

організації і методики обліку, аналізу та аудиту операційних витрат та 

приведення їх у відповідність до вимог міжнародних стандартів, враховуючи 

економіко-правове становище України та національний досвід у цьому 

питанні. 

Мета дослідження є вивчення організації та методики обліку, аудиту 

та аналізу витрат операційної діяльності підприємства. 

Завдання дослідження: 

-  розглянути витрати як складову господарської діяльності підприємства; 

- дослідити нормативно-правове регулювання та провести огляд 

спеціальноїлітератури з обліку, аудиту та аналізу витрат; 

- 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. 

Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження є процес організації і 

методології обліку, аудиту  та аналізу ефективності операційних витрат ТОВ 

«Телекарт-Прилад». Предмет дослідження.  Предметом дослідження є 

комплекс теоретичних і практичних питань з обліку, аналізу та аудиту 

операційних витрат. 



Методи дослідження  :  теоретико – методичні основи дослідження 

ґрунтувались  на загальнонаукових методах пізнання. Теоретичне 

узагальнення, групування та 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. 

Інформаційна база дослідження. Інформаційною базою дослідження є 

праці вітчизняних і зарубіжних учених, монографії, збірники наукових праць, 

статті у фахових наукових виданнях, законодавчі та нормативні акти України, 

Кабінету Міністрів України, офіційні статистичні дані, бухгалтерська та 

фінансова звітність ТОВ «Телекарт-Прилад». 

Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота магістра 

складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел 

(76 найменувань) та 24-х додатків. Загальний обсяг роботи становить  142 

сторінок. Основний зміст викладено на 98 сторінках. Робота містить 25 

таблиць, 9 рисунків. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У першому розділі «Теоретична характеристика категорії  витрат 

операційної діяльності» розглянуто теоретичні аспекти методики та 

організації бухгалтерського обліку, аудиту та аналізу ефективності 

операційних витрат. 

У другому розділі «Діюча практика обліку та аудиту операційних 

витрат ТОВ «Телекарт – Прилад» висвітлено особливості обліку та аудиту 

операційних витрат. Значну увагу приділено системі автоматизації обліку 

ТОВ «Телекарт- Прилад». 

У третьому розділі « Ааналіз  ефективності  операційних  витрат  

ТОВ «Телекарт–Прилад» проаналізовано ефективність операційних витрат, 



обґрунтовані рекомендації щодо підвищення ефективності використання 

операційних витрат на   ТОВ «Телекарт -Прилад». 

 

ВИСНОВКИ 

Проведене дослідження дозволило зробити висновки, основні з яких 

такі: 

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. 

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 

недопущення викривлення звітності, покращення контролю та спрощення 

обліку витрат. 

3.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 . 

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

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

питомих змінних витрат на виробництво цього виду продукції. 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). 



 

 

 



АНОТАЦІЯ 
Олійникова Ю.І. Облік, аудит та аналіз операційних витрат (на прикладі 

підприємства ТОВ «Телекарт-Прилад»). 
 

Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності  
071 «Облік та оподаткування» 

(шифр та назва спеціальності) 
за магістерською програмою професійного спрямування 

«Аналіз бізнес-процесів в системі управління». – 
(назва магістерської програм) 

Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. 
 

У роботі розглядаються теоретичні основи обліку, аудиту та аналізу операційних 
витрат, використовуються методи економічного аналізу.  Зроблено аналіз ефективності 
операційних витрат ТОВ «Телекарт-Прилад».  

 Пропонуються основні  напрями удосконалення системи обліку та аудиту 
операційних витрат. Запропоновано заходи щодо підвищення ефективності використання 
операційних витрат підприємства, зокрема запропоновано рекомендації щодо оптимізації 
операційних витрат. Одержані результати можуть бути використані в ТОВ «Телекарт-
Прилад»  для оптимізації системи управління витратами підприємства. 

Ключові слова: основна операційна діяльність, операційні витрати, облік, аудит, 
аналіз, ефективність, беззбитковість, рентабельність. 
 

ANNOTATION 
Oliynikova Yu. Accounting, audit and analysis of operating expenses  

(for example, , LTD. " Telecard ") 

 
Qualifying work on obtaining a master's degree in the specialty 

 071 «Account and taxation»  
(code and name of the specialty) 
under the master's program 

« Analysis of business processes in the management system ».– 
(title of master program) 

Odessa National Economics University.– Odessa, 2018. 
 

The theoretical bases of accounting, audit and analysis of operating expenses are 
considered in the work, methods of economic analysis are used. An analysis of the efficiency of 
operating expenses has been made LTD Telecard.  

 The main directions of improving the accounting and auditing system of operational 
expenses are offered. Proposed measures to increase the efficiency of using operating expenses 
of the enterprise, in particular, recommendations for optimization of operating expenses are 
proposed. The results obtained can be used in LTD Telecard, for the optimization the enterprise 
cost management system. 

Keywords: main operating activity, operating expenses, accounting, audit, analysis, 
efficiency, break-even, profitability 

 

 

 

 


	реферат Олійникова
	Ол'йникова-аннотация

