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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Актуальність теми. На сьогоднішній день, в 

практичних колах господарської діяльності, гостро стоїть 

питання організаційного забезпечення ведення 

бухгалтерського обліку на підприємстві. Це зумовлено 

частковими змінами, які відбулися в нормативно-

правовому забезпеченні регулювання питань 

бухгалтерського обліку на підприємстві. Відомо, що від 

правильного забезпечення дієвого механізму взаємодії від 

малого до великого, від однієї господарської операції і 

процесу до формування аналітичних, синтетичних та 

фінансових звітів, залежить позитивність кінцевого 

результату діяльності підприємства. Повнота та чіткість 

відображення інформації в звітах напряму впливають на 

точність формування доходів і витрат підприємства, та в 

кінцевому етапі, на ефективність діяльності підприємства. 

Основні теоретичні положення організації 

бухгалтерського обліку та здійснення контролю розкриті в 

працях вітчизняних учених а саме: М.Т. Білухи, 

Ф.Ф. Бутинця, П.І. Гайдуцького, Н.М. Грабової, 

М.Я. Дем’яненка, І.І. Ємця, Г.Г. Кірейцева, 

А.М. Кузьминського, Ю.Я. Литвина, В.Г. Лінника, 

І.В. Малишева, М.А. Малюти, Т.Г. Маренич, 

В.І. Митрофанова, Г.І. Моісеєнка, В.Б. Моссаківського, 

П.П. Німчинова, Ю.І. Осадчого, В.А. Полторадні, 

М.С. Пушкаря, В.В. Сопка, О.Д. Шмігеля та інших. 

Питання облікової політики в державному секторі 

та її практичне застосування знаходяться в постійному 

вивчені провідними науковцями, такими як Ф. Бутинець, 

Я. Соколов, Л. Сук, Т. Маренич, П. Сук, М. Пушкар. В 

наукових працях провідних вчених, розкривається зміст та 



 

складові облікової політики, аналізуються теоретичні та 

методичні підходи формування останньої.  

У даній кваліфікаційній роботі проведено 

дослідження стану організації бухгалтерського обліку і 

контролю ПрАТ «Балаклійське хлібоприймальне 

підприємство» м. Балаклія Харківської області. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами. Кваліфікаційна робота здійснювалась відповідно 

до плану науково-дослідної роботи кафедри обліку та 

аудиту Харківського національного технічного 

університету сільського господарства імені П.Василенка за 

темою «Формування напрямів та механізмів підвищення 

ефективності агропромислового виробництва в умовах 

глобалізації», державний реєстраційний номер 

0116U007411, згідно якої автором виконано опрацювання 

заходів з удосконалення обліку та контролю на 

підприємствах. 

Метою досліджень кваліфікаційної роботи є 

виявлення шляхів вдосконалення організації 

бухгалтерського обліку і контролю на підприємстві, 

встановлення і ліквідація помилок в організації обліку і 

контролю на підприємстві, та шляхів підвищення 

економічної ефективності господарської діяльності 

досліджуваного підприємства. Мета дослідження 

обумовила постановку і шляхи вирішення наступних 

завдань: 

- Вивчити базові теоретичні та нормативно-

правові положення щодо організації обліку та контролю на 

підприємстві;  

- здійснити розрахунок основних економічних 

показників діяльності господарства та проведення аналізу 

фінансового стану господарства за три роки; 

- запропонувати оптимальний варіант викладення 

рекомендацій щодо прикладного впровадження в їх в 



 

господарську діяльність підприємства взагалі та в систему 

обліку і контролю безпосередньо в ПрАТ «Балаклійське 

хлібоприймальне підприємство» м. Балаклія Харківської 

області.  

Об’єктом дослідження є процес вдосконалення 

організації бухгалтерського обліку і контролю в ПрАТ 

«Балаклійське хлібоприймальне підприємство» м. Балаклія 

Харківської області. 

Предметом дослідження є комплекс теоретико-

методологічних, інституціональних та методичних питань, 

щодо правильної організації бухгалтерського обліку і 

контролю на підприємстві. 

Методика дослідження вирішення наукових 

завдань і досягнення отримання кінцевих результатів 

дослідження ґрунтується на підходах та методах наукового 

аналізу: системний, інституціональний, емпіричний, 

структурно-функціональний, порівняльний, 

ретроспективний, індуктивний, дедуктивний, а також 

логічні, аналітичні та інші методи. Підходи та методи 

наукового аналізу застосовані в межах 

неоінституціональної концепції, яка уможливила 

комплексний підхід до аналізу розвитку організації 

бухгалтерського обліку в умовах міжнародної інтеграції та 

узагальнене бачення закономірностей функціонування 

національної системи бухгалтерського обліку. 

Достовірність отриманих результатів, висновків і 

пропозицій підтверджується розрахунками, застосуванням 

значного фактичного матеріалу. 

Інформаційною базою досліджень були матеріали 

Державної служби статистики України та Харківського 

обласного управління статистики, нормативні акти 

України, спеціальна економіки література, літературні 

джерела з агробізнесу, менеджменту в сільському 

господарстві, звітні дані ПрАТ «Балаклійське 



 

хлібоприймальне підприємство» м. Балаклія Харківської 

області, матеріали періодичних видань, довідково-

інформаційні матеріали, результати власних спостережень 

здобувача. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає 

в обґрунтуванні шляхів вдосконалення організації 

бухгалтерського обліку і контролю на підприємстві. 

Зокрем: 

- систематизовано та структуровано основні 

положення щодо організації бухгалтерського обліку на 

підприємстві на основі нормативно-правових та 

міжнародних положень з даного витання;  

- встановлено недоліки в складанні документів 

організаційного характеру, запропоновані шляхи 

виправлення таких недоліків;  

- запропоновано викладку підходів щодо 

удосконалення облікової політики в господарстві та 

приведення її до рівня сучасних викликів в реформуванні 

облікового законодавства. 

Кваліфікаційна робота є самостійно виконаним 

науковим доробком де викладено авторський підхід до 

вирішення поставленого завдання, наукові положення, 

висновки і пропозиції, що виносяться на захист, одержані 

автором самостійно в процесі дослідження. 

Практичне значення одержаних результатів 
Кваліфікаційна робота виконана на замовлення ПРАТ 

«Балаклійське хлібоприймальне підприємство» м. Балаклія 

Харківської області. Висновки та пропозиції, отримані в 

результаті проведених досліджень, націлені на 

удосконалення організації бухгалтерського обліку і 

контролю на підприємстві, та на прийняття потрібних 

управлінських рішень щодо розробки шляхів вирішення 

питань ведення обліку. 



 

Апробація результатів дослідження. Результати 

досліджень є базовими для посилення рівня організації 

бухгалтерського обліку і контролю в ПрАТ «Балаклійське 

хлібоприймальне підприємство» м. Балаклія Харківської 

області. Результати досліджень опубліковані в Віснику 

СНТ ННІ бізнесу і менеджменту ХНТУСГ, та в матеріалах 

Міжнародна науково-практична конференція 

«Перспективи розвитку обліку, контролю та фінансів в 

умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів» (2019 рік 

м. Харків). 

Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота 

складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел та додатків. Вона виконана на 111 

сторінках комп’ютерного тексту, містить 15 таблиць та 5 

рисунків. Список використаних джерел налічує 100 

найменування. 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

У першому розділі «Основи організації 

бухгалтерського обліку та контролю діяльності на 

підприємстві» розкрито: основні складові організації 

бухгалтерського обліку; облікова політика підприємства; 

роль і завдання обліку в сучасних умовах; загальновизнані 

принципи бухгалтерського обліку; сутність, види і форми 

контролю; організація контролю діяльності підприємства. 

У другому розділі «Стан організації бухгалтерського 

обліку та контролю в ПрАТ «Балаклійське 

хлібоприймальне підприємство» м. Балаклія Харківської 

області розглянуто: організаційно-економічна 

характеристика підприємства; документування 

господарських операцій та документообіг; план рахунків 

бухгалтерського обліку; форма бухгалтерського обліку та 



 

її характеристика; бухгалтерська служба і розподіл 

обов’язків між її працівниками; організація 

бухгалтерського архіву; елементи облікової політики на 

підприємстві; організація внутрішнього контролю на 

підприємстві; порядок проведення зовнішнього контролю. 

У третьому розділі «Удосконалення організації 

бухгалтерського обліку та контролю діяльності 

підприємства» представлено основні шляхи по 

удосконаленню організації бухгалтерського обліку, також 

удосконалення контролю діяльності підприємства. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У кваліфікаційній роботі на здобуття ступеня вищої 

освіти «Магістр» здійснено теоретичне узагальнення 

базових основ організації бухгалтерського обліку і 

контролю аграрного підприємства та запропоновані шляхи 

вдосконалення обліку в ПрАТ «Балаклійське 

хлібоприймальне підприємство» м. Балаклія Харківської 

області. За результатами дослідження зроблені наступні 

висновки теоретичного, теоретико-методичного та 

практичного напряму: 

1. ПрАТ «Балаклійське ХПП» – потужне 

багатопрофільне підприємство. До складу підприємства 

входять комплекси по рослинництву, по тваринництву, 

млиновий комплекс. Сучасне технологічне обладнання, 

власне вирощування зернових культур, зберігання зерна та 

власна переробка гарантують високу якість борошна та 

продукції хлібозаводу. Органами управління товариства є: 

загальні збори акціонерів; наглядова рада; правління. 

2. Організація обліку в ПрАТ «Балаклійське ХПП» 

базується на загальних правилах та принципах 

бухгалтерського обліку, які закріплені законодавчо, але на 

підприємстві залежно від його галузі господарювання, 



 

умов діяльності, кваліфікації персоналу, технічного 

забезпечення вони конкретизуються його обліковою 

політикою. Облікова політика ПрАТ «Балаклійське ХПП» 

розроблена на основі Міжнародних стандартів фінансової 

звітності.   

3. Документальним відображенням формування 

облікової політики є Наказ про облікову політику. Цей 

наказ є одним із внутрішніх документів, яким регулюється 

організація облікового процесу в підприємстві, та є 

обов’язковим для виконання всіма службами і 

працівниками підприємства. Розробляючи методи і 

принципи облікової політики, підприємства повинні 

враховувати її вплив на суми визнаних витрат чи доходів, 

фінансові результати і на суму оподатковуваного 

прибутку. Облікова політика надає можливість законного 

способу коригування фінансового результату і 

оподатковуваного прибутку. 

4. Питання організаційного забезпечення діяльності 

підприємств розглядається, в наукових та законодавчих 

колах – широко, кожен вчений та нормотворець 

намагається повноцінно представити основні положення 

організаційного забезпечення ведення бухгалтерського 

обліку на підприємстві. Основна задача практикуючих 

бухгалтерів не загубитися в вищевказаних поглядах і 

завжди чітко дотримуватися нормативно-правових 

положень діючого законодавства. 

5. Точна організація обліку та контролю на 

підприємстві дає можливість підприємству дотримуватися 

вчасно (оперативно) всіх етапів організації діяльності на 

підприємстві. Чіткість та взаємодія в організації всіх ланок 

господарської діяльності дозволить отримати бажані 

результати господарської активності. 

6. Аналіз динаміка показників розмірів показує, що 

валова продукція в постійних цінах в 2018 році в 



 

порівнянні з 2016 роком зменшилася на 16,1 % і склала 

51285,3 тис. грн., товарна продукція за аналогічний період 

– зменшилася на 35,5 % і склала 106067,0 тис. грн. Площа 

сільськогосподарських угідь за 2016-2018 роки 

зменшилася на 9,6 % і склала 5431,83 га.   

7. Середньооблікова чисельність працівників в 2018 

році в порівнянні з 2016 роком зменшилася на 56,5 % і 

склала 127 чол., середньорічна вартість основних засобів 

збільшилася на 42,6 % і становила 89758,5 тис. грн., 

середньорічна вартість оборотних активів збільшилася на 

57,5 % і склала 156480,0 тис. грн.   

8. ПрАТ «Балаклійське ХПП» неліквідне та 

неплатоспроможне підприємство, так як всі показники не 

відповідають значенням, що рекомендуються. 

Підприємство не має достатньо оборотних активів для 

погашення своїх поточних зобов’язань. 

9. На дослідному підприємстві показники 

рентабельності (збитковості) реалізації продукції та 

операційної діяльності в 2018 році ПрАТ «Балаклійське 

ХПП» свідчать про те, що підприємство отримало збиток 

від реалізації продукції в розмірі -4139,0 тис. грн. При 

цьому рівень збитковості реалізованої продукції склав 3,9 

%. Збитковість витрат на реалізацію продукції (збитковість 

підприємства) в 2018 році склала 3,8%. В 2017 році чистий 

прибуток ПрАТ «Балаклійське ХПП» склав 77,0 тис. грн., 

що на 27630,0 тис. грн.. менше, ніж в 2016 році. В 2018 

році підприємство отримало чистий збиток в розмірі 

43976,0 тис. грн. 

10. Чистий прибуток ПрАТ «Балаклiйське ХПП» в 

2017 році в порівнянні з 2016 роком зменшився на 99,7 % і 

становив 77,0 тис. грн. В 2018 році підприємство отримало 

збиток в сумі 43976,0 тис. грн. Рівень збитковості 

підприємства в 2018 році склав 4,1 %. Отже, підприємство 

має звужений тип відтворення. 



 

11. Головне завдання наказу про облікову політику 

полягає в урегулюванні питань, щодо яких є свобода 

вибору. Тобто не потрібно дублювати абсолютно всі 

облікові правила, якими підприємство керується згідно зі 

стандартами. Вірно та вдало складений наказ – це 

лаконічний і чітко сформульований перелік методів, 

показників й облікових принципів, які суб’єкт 

господарювання обирає на власний розсуд. 

12. Встановлено, що основним завданням 

бухгалтерської служби підприємства є дотримання норм та 

положень нормативно-правових та міжнародних 

стандартів, які здійснюють регулювання в полі обліку та 

контролю на підприємстві. 
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АНОТАЦІЯ 

Мікіша В.В. «Стан та шляхи удосконалення 

організації бухгалтерського обліку і контролю на 

підприємстві (за даними ПрАТ «Балаклійське 

хлібоприймальне підприємство» м. Балаклія 

Харківської області)». – На правах рукопису. 

Кваліфікаційної робота на здобуття ступеня вищої 

освіти «Магістр» за спеціальністю 071 «Облік і 

оподаткування» (освітня програма «Облік і аудит»). – 

Харківський технічний університет сільського 

господарства імені Петра Василенка, Харків, 2019 р. 

В кваліфікаційній роботі автором розглянуто базові 

теоретичні та нормативно-правові положення щодо 

організації обліку та контролю на підприємстві; зроблено 

розрахунок основних економічних показників діяльності 

господарства та проведення аналізу фінансового стану 

господарства за три роки; запропоновано оптимальний 

варіант викладення рекомендацій щодо прикладного 

впровадження в їх в господарську діяльність підприємства 

взагалі та в систему обліку і контролю безпосередньо в 

ПрАТ «Балаклійське хлібоприймальне підприємство» м. 

Балаклія Харківської області. 

Метою досліджень в кваліфікаційній роботі стали 

пріоритетні напрямки встановлення недоліків в організації 

обліку та контролю на підприємстві та підготовка шляхів 

вдосконалення цих процесів. 

В роботі систематизовано та структуровано основні 

положення щодо організації бухгалтерського обліку на 

підприємстві на основі нормативно-правових та 

міжнародних положень з даного витання; встановлено 

недоліки в складанні документів організаційного 

характеру, запропоновані шляхи виправлення таких 

недоліків; запропоновано викладку підходів щодо 

удосконалення облікової політики в господарстві та 



 

приведення її до рівня сучасних викликів в реформуванні 

облікового законодавства. 

Практичне значення представлених результатів в 

кваліфікаційній роботі має прикладну цінність як для 

внутрішньогосподарських процесів на підприємстві так і 

для наукового доробку вченої спільноти в частині 

вивчення питань організації обліку і контролю на 

підприємстві, удосконалення основних положень та 

вирішення проблемних питань в тих частинах де вони 

мають місце. 

Ключові слова: організація бухгалтерського обліку, 

бухгалтерський контроль, принципи облікової політики, 

принципи обліку, документування. 

 

 

SUMMARY 

Mikisha V.V. «The state and ways of improving the 

organization of accounting and control at the enterprise 

(according to JSC Balakliya Bakery Enterprise, Balakliya, 

Kharkiv region)». - On the rights of the manuscript. 

Qualification work for the Master's degree in specialty 

071 "Accounting and Taxation" (educational program 

"Accounting and Auditing"). - Peter Vasylenko Kharkiv 

Technical University of Agriculture, Kharkiv, 2019 

In the qualification work the author considers the basic 

theoretical and normative-legal provisions concerning the 

organization of accounting and control at the enterprise; the 

calculation of the main economic indicators of the activity of 

the economy and the analysis of the financial condition of the 

economy for three years; The optimal variant of presentation of 

the recommendations on the applied implementation in their 

business activity of the enterprise in general and in the system 

of accounting and control directly in PJSC "Balakliya Bakery 

Enterprise" in Balakliy Kharkiv region is offered. 



 

The purpose of the research in the qualification work was 

the priority directions of identification of deficiencies in the 

organization of accounting and control at the enterprise and 

preparation of ways of improvement of these processes. 

The main systematic provisions on organization of 

accounting at the enterprise are systematized and structured on 

the basis of normative legal and international provisions in this 

context; identified weaknesses in the preparation of documents 

of an organizational nature, suggested ways to correct such 

deficiencies; It presents an outline of approaches to improve 

accounting policy in the economy and bring it to the level of 

modern challenges in the reform of accounting legislation. 

The practical significance of the results presented in the 

qualification work is of applied value for both internal 

economic processes at the enterprise and scientific 

development of the scientific community in terms of studying 

the issues of accounting and control at the enterprise, 

improving the basic provisions and solving problematic issues 

in those parts. 

Key words: accounting organization, accounting 

control, accounting policies, accounting principles, 

documentation. 


