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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Актуальність теми. На сьогоднішній день кожен 

господарюючий суб’єкт для забезпечення безперервної 

діяльності повинен мати чіткий механізм організаційного 

забезпечення ведення бухгалтерського обліку та 

налагодження дієвого контролю над дотриманням 

виконання регламентованих дій. В науковій та 

нормативній літературі досить велика кількість праць 

зосереджена безпосередньо на питанні організаційного 

забезпечення ведення бухгалтерського обліку процесів 

господарювання на підприємстві. Основне завдання 

дослідження в правильному тлумаченні основних аспектів 

організації бухгалтерського обліку на підприємстві, 

встановлення невідповідностей та помилок організації 

обліку та генерація шляхів удосконалення облікових 

процесів дослідного господарства. 

Базові 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. 

Великий внесок в розробку питань організації 

бухгалтерського обліку в умовах застосування 

обчислювальної техніки зробили українські вчені В.П. 

Завгородній, М.Т. Барановський, Г.Г. Кірейцев, Ю.І. 

Осадчий, М.Г. Чумаченко, а також А.Т. Гершегорін, Е.К. 

Гільде, П.О. Додонов, В.І. Ісаков, К.Е. Каллас, К.Н. 



 

Нарібаєв, О.М. Островський, В.Ф. Палій, В.І. 

Подольський, Р.С. Рашитов, В.С. Рожнов, С.І. Синяк, Я.В. 

Соколов, Д.В. Чистов. Досвід застосування комп’ютерної 

техніки в бухгалтерському обліку показав, що суттєвою 

перешкодою її належного використання є відсутність 

методичних матеріалів з організації бухгалтерського 

обліку на сучасному етапі розвитку технічних засобів. 

У даній кваліфікаційній роботі проведено 

дослідження стану організації бухгалтерського обліку і 

контролю СК  імені В.П. Чкалова Сахновщинського 

району 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, 

визначення та виправлення помилок в організації обліку та 

шляхів підвищення економічної ефективності 

господарської діяльності досліджуваного підприємства.  

Мета дослідження обумовила постановку і шляхи 

вирішення наступних завдань: 

- дослідження теоретико-методичних нюансів 

організації бухгалтерського обліку і контролю на 

підприємстві; 



 

- здійснити розрахунок основних економічних 

показників діяльності господарства та проведення аналізу 

фінансового стану господарства за три роки; 

- розробити та обґрунтування рекомендацій щодо 

практичного покращення організації бухгалтерського 

обліку і контролю в СК імені В.П. Чкалова 

Сахновщинського району Харківської області.  

Об’єктом дослідження є процес вдосконалення 

організації бухгалтерського обліку і контролю в СК  імені 

В.П. Чкалова Сахновщинського району 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 СК  імені В.П. Чкалова 

Сахновщинського району 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. 

А саме: 

- запропоновано проекти документів 

організаційного характеру для налагодження та 

систематизації облікових процесів на підприємстві;  

- встановлено недоліки в організації та контролі 

за виконанням облікових процесів на підприємстві в 

частині їх оперативності та повноти відображення в 

обліку;  

- удосконалено базовий підхід до встановлення 

пріоритетності положень в підготовці облікової політики 

та в її використанні в процесі ведення бухгалтерського 

обліку. 

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 СК  імені 

В.П. Чкалова Сахновщинського району 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 основою для підвищення якості організації 

бухгалтерського обліку і контролю в СК імені В.П. 

Чкалова Сахновщинського району 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 110 

сторінках комп’ютерного тексту, містить 16 таблиць та 6 

рисунків. Список використаних джерел налічує 100 

найменування. 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

У першому розділі «Основи організації 

бухгалтерського обліку та контролю діяльності на 

підприємстві» розглянуто: роль і завдання обліку в 

сучасних умовах; загальновизнані принципи 

бухгалтерського обліку; основні складові організації 

бухгалтерського обліку; облікова політика підприємства; 

сутність, види і форми контролю; організація контролю 

діяльності підприємства. 

У другому розділі «Стан організації бухгалтерського 

обліку та контролю в СК імені В.П. Чкалова 

Сахновщинського району 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» запропоновано основні напрями 

удосконалення організації бухгалтерського обліку, також 

удосконалення організації бухгалтерського обліку на 

підприємстві, та удосконалення контролю діяльності 

підприємства. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У кваліфікаційній роботі на здобуття ступеня вищої 

освіти «Магістр» здійснено теоретичне узагальнення 

аспектів організації бухгалтерського обліку і контролю 

аграрного підприємства та запропоновані шляхи 

вдосконалення обліку в СК імені В.П. Чкалова 

Сахновщинського району Харківської області. За 

результатами дослідження зроблені наступні висновки 

теоретичного, методичного та прикладного характеру: 

1. Проведене дослідження теорії та різних поглядів 

науковців на предмет встановлення головних 

характеристик, яким має відповідати організація 

бухгалтерського обліку, значення організаційного 

забезпечення ведення бухгалтерського обліку на 

підприємстві колосальне. Від правильності і чіткості 

такого забезпечення залежить кінцевий результат 

діяльності підприємства. Його конкурентоспроможність, 



 

повнота висвітлення показників діяльності та кінцевий 

економічний ефект. 

2. Встановлено, найоптимальніших показників з 

організації обліку на підприємстві можливо досягти 

шляхом застосування інформаційних технологій, що дасть 

можливість на сучасному рівні з застосуванням потрібних 

програм здійснювати облік усіх господарських процесів.  

3. Облікова політика є одним з основних 

інструментів організації бухгалтерського обліку, який 

забезпечує підвищення ефективності процесу 

оперативного, тактичного та стратегічного управління 

підприємством. 

4. Значення бухгалтерського обліку в частині 

узагальнення, обробки та аналізу господарської інформації 

для правильності та достовірності інформації щодо ділової 

активності підприємства є беззаперечним. Дуже важливим 

є той факт, що відсутність достовірного обліку на 

підприємстві унеможливлює формування загального 

бачення економічної ситуації в середині підприємства та 

впливає на прискорення банкрутства і формування 

негативного іміджу. 

5. Дослідним підприємством для написання 

кваліфікаційної роботи було обрано СК імені В.П. Чкалова 

Сахновщинського району Харківської області. 

Підприємство спеціалізується на вирощуванні зернових і 

зернобобових культур та соняшнику. На протязі 2016-2018 

років в структурі товарної продукції питома вага зернових 

і зернобобових культур зменшилася з 46,14 % до 38,58 %, 

питома вага соняшнику збільшилася з 53,85 % до 56,74%. 

Серед зернових і зернобобових культур основним є 

вирощування пшениці озимої у 2016 та 2017 роках, а у 

2018 році найбільшу питому вагу склав соняшник, а саме 

56,74%. 

6. Аналіз динаміка показників розмірів показує, що 



 

валова продукція в постійних цінах в 2018 році в 

порівнянні з 2016 роком зменшилася на 95,16 % і склала 

373,69 тис. грн., товарна продукція за аналогічний період – 

зменшилася на 88,31 % і склала 853,0 тис. грн. Площа 

сільськогосподарських угідь за 2016-2018 роки не 

змінювалася і склала 271,78 га. Посівна площа основних 

товарних сільськогосподарських культур за 2016-2018 

роки зазнала змін: посівна площа озимої пшениці 

зменшилася на 8 га у 2017 році порівняно з 2016 роком, 

ячменю ярого зросла на 222,22 %, соняшнику на 110,67%. 

7. Середньооблікова чисельність працівників в 2018 

році в порівнянні з 2016 роком зменшилася на 80 % і 

склала 4 особи, середньорічна вартість основних засобів 

зросла на 83,37 % і становила 91,5 тис. грн., середньорічна 

вартість оборотних активів збільшилася на 173,89 % і 

становила 735,65 тис. грн. «Сільськогосподарський 

кооператив імені В.П. Чкалова» в 2016 році та 2017 році 

отримував збиток, а у 2018 році прибуток у сумі 5,6 

тис.грн  Рівень рентабельності в 2018 році в порівнянні з 

2016 роком зросла з 8,8 % до 36,45%. Рівень 

рентабельності галузі рослинництва за 2016-2018 роки 

збільшився з 11,17 % до 14,1 %. Норма прибутку 

господарства в 2016 році становила -7,8 %, а в 2018 році 

склала 0,68%. Розміри «Сільськогосподарський кооператив 

імені В.П. Чкалова» за 2016-2018 роки зменшуються, тобто 

підприємство має звужений тип відтворення. 

8. СК імені В.П. Чкалова Сахновщинського району 

Харківської області протягом 2016-2018 років має 

кризовий фінансовий стан, тобто підприємство 

знаходиться на межі банкрутства. Нестача власних 

оборотних коштів в 2018 році становила 645,7 тис. грн., 

при цьому в порівнянні з 2016 роком вона зменшилася на 

150,3 тис. грн. 

9. На дослідному господарстві прибуток від 



 

реалізації продукції збільшився на 149 тис. грн. і становив 

227,9 тис. грн., рівень рентабельності реалізованої 

продукції при цьому склав 26,7 %, що в порівнянні з 2016 

роком більше на 18,5%. Рентабельність реалізованої 

продукції (робіт, послуг) за чистим прибутком в 2018 році 

становила 0,6 %, що в порівнянні з 2016 роком менше на 

3,7. 

10. Облікова політика будь-якого господарюючого 

суб’єкта це своєрідний компас дій, що забезпечую точну 

регламентацію всіх етапів облікового процесу на 

підприємстві в відповідності до чинного законодавства та 

ринковими умовами в яких функціонує підприємство. 

11. Важливого значення на сьогодні набуває саме 

організація та регламентація етапів обробки облікових 

регістрів з чітким дотриманням посадових обов’язків 

працівниками адмінапарату та бухгалтерської служби, що 

в кінцевому результаті дає можливість оперативного 

реагування на господарські процеси фірми та пошук 

ефективного управлінського рішення. 

12. З метою уніфікації роботи із складання 

розпорядчого документу про облікову політику 

підприємства: розглянуто алгоритм підготовки 

розпорядчого документу про облікову політику; уточнено 

перелік методів оцінки, обліку і процедур бухгалтерського 

обліку, варіантність яких передбачена національними 

положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку; 

запропонована послідовність дій при формуванні облікової 

політики щодо господарських операцій, якщо в 

національних положеннях (стандартах) бухгалтерського 

обліку та інших нормативно-правових актах з 

бухгалтерського обліку і фінансової звітності не 

встановлено відповідних принципів, методів і процедур 

ведення бухгалтерського обліку. 
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АНОТАЦІЯ 

Пятак А.С. «Стан та шляхи удосконалення 

організації бухгалтерського обліку і контролю на 

підприємстві (за даними СК імені В.П. Чкалова 

Сахновщинського району 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 

теоретико-методичні та практичні основи ефективності 

ведення, контролю та організації бухгалтерського обліку і 

на підприємстві, що є найголовнішою ланкою при 

регенерації управлінських рішень, виконання функцій 

ефективного управління та створення перспективних 

планів для подальшого нормального господарювання. 

У даній кваліфікаційній роботі проведено 

дослідження стану організації бухгалтерського обліку і 

контролю за даними СК імені В.П. Чкалова 

Сахновщинського району Харківської області. 

Метою досліджень в кваліфікаційній роботі стали 

пріоритетні напрямки виявлення шляхів вдосконалення 

організації бухгалтерського обліку і контролю на 

підприємстві, визначення та виправлення помилок в 

організації обліку та шляхів підвищення економічної 

ефективності господарської діяльності досліджуваного 

підприємства. 

В роботі запропоновано проекти документів 

організаційного характеру для налагодження та 

систематизації облікових процесів на підприємстві; 

встановлено недоліки в організації та контролі за 

виконанням облікових процесів на підприємстві в частині 



 

їх оперативності та повноти відображення в обліку; 

удосконалено базовий підхід до встановлення 

пріоритетності положень в підготовці облікової політики 

та в її використанні в процесі ведення бухгалтерського 

обліку. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в 

обґрунтуванні рекомендацій, щодо вдосконалення 

організації бухгалтерського обліку і контролю для 

аграрного підприємства. Висновки та пропозиції, одержані 

в процесі дослідження, спрямовані на прийняття потрібних 

управлінських рішень щодо розробки шляхів вирішення 

питань ведення обліку. Запропоновано застосування 

комп’ютерних технологій, а також удосконалено 

методичний підхід щодо організації бухгалтерського 

обліку і контролю на підприємстві. 

Ключові слова: організація обліку, бухгалтерський 

облік, контроль, облікова політика, принципи обліку, 

документування. 

 

 

SUMMARY 

Pyatak A.S. «The state and ways of improving the 

organization of accounting and control at the enterprise 

(according to the data of the VP named after VP Chkalov 

of the Sakhnovschinsky district of 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 

theoretical, methodological and practical foundations of the 

effectiveness of conducting, control and organization of 

accounting and at the enterprise, which is the most important 



 

link in the regeneration of management decisions, the 

implementation of the functions of effective management and 

the creation of prospective plans for further normal 

management. 

In this qualification work the research of the state of 

organization of accounting and control according to the data of 

IC named after V.P. Chkalov of Sakhnovshchyna district of 

Kharkiv region. 

The purpose of research in the qualification work were 

the priority directions of identifying ways to improve the 

organization of accounting and control at the enterprise, 

identify and correct errors in the organization of accounting 

and ways to improve the economic efficiency of economic 

activity of the studied enterprise. 

The paper proposes draft documents of organizational 

character for setting up and systematization of accounting 

processes at the enterprise; deficiencies in the organization and 

control over the implementation of accounting processes at the 

enterprise in terms of their efficiency and completeness of 

accounting; the basic approach to establishing the priority of 

the provisions in accounting preparation and its use in 

accounting process has been improved. 

The practical significance of the results obtained is to 

substantiate the recommendations for improving the 

organization of accounting and control for the agricultural 

enterprise. The conclusions and suggestions made in the 

research process are aimed at making the necessary 

management decisions to develop ways of solving accounting 

issues. The use of computer technologies is proposed, as well 

as a methodological approach to the organization of accounting 

and control at the enterprise. 

Key words: accounting organization, accounting, 

control, accounting policy, accounting principles, 

documentation. 


