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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Прагнення України до євроінтеграції 

вимагає цілеспрямованої та злагодженої роботи вітчизняних 

товаровиробників, науковців та урядовців усіх рівнів. Загальновідомо, 

що необхідною умовою підтримання функціонування підприємства на 

певному рівні є постійна наявність частини оборотних активів в 

матеріальній формі – готової продукції. З одного боку, сформована 

готова продукція забезпечує постійність, безперервність та 

ритмічність діяльності підприємства, гарантує його економічну 

безпеку, з іншого – готова продукція на рівні великих аграрних 

підприємств потребує великих капіталовкладень. Тому, від організації 

і ведення обліку продукції сільськогосподарського виробництва 

залежить ступінь соціальної відповідальності агробізнесу, точність 

визначення прибутку підприємства, фінансовий стан господарюючого 

суб’єкта, рівень конкурентоспроможності на ринку та в цілому 

ефективність роботи підприємства. 

З цієї позиції актуальною є ефективність організації облікової 

роботи в розрізі обліку продукції сільськогосподарського 

виробництва. Це забезпечить достовірну, об’єктивну, вирівняну, 

зважену та раціональну інформацію для прийняття управлінських 

рішень. Виходячи з розуміння, що бухгалтерський облік для 

підприємства має здійснюватися у певному порядку, необхідно 

встановити такий порядок, реалізація якого забезпечила б 

максимальний ефект ведення обліку.  

Вагомий внесок у розвиток теорії і практики обліку продукції 

сільськогосподарського виробництва належить працям учених: 

Т.Г. Маренич, В.Я. Плаксієнко, О.М. Галицького, С.О. Голова, 

Н. Гончаренко, М. Лінника, Г.С. Макарової, В.В.Мушти, 

О.А. Подолянчук, І.С. Захарчук ін. Необхідно відмітити, що 

теоретико-методичні проблеми щодо обліку та аудиту продукції 

сільськогосподарського виробництва вітчизняних підприємств, 

незважаючи на значні здобутки в цій сфері, залишаються 

дискусійними та знаходять широке висвітлення в науково-практичній 

літературі. 

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 

Петра 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 аудиту розрахунків за виплатами працівникам на 

сільськогосподарських підприємствах. 

Мета та завдання кваліфікаційної роботи. Метою роботи є 

дослідження тенденцій розвитку обліково-аналітичної системи 

України, особливостей ведення обліку та аудиту продукції 

сільськогосподарського виробництва та розробка теоретичних і 

практичних рекомендацій щодо їх удосконалення. 

Завдання роботи підпорядковані її загальній меті: 

 вивчити та проаналізувати нормативно-правові та науково-

теоретичні положення з актуальних питань обліку та аудиту в Україні; 

 розкрити організаційно-економічну характеристику у 

період з 2016 по 2018 роки ПрАТ «Балаклійське хлібоприймальне 

підприємство» м. Балаклія Харківської області; 

 систематизувати теоретичні аспекти обліку та аудиту 

продукції сільськогосподарського виробництва; 

 висвітити стан і проблеми організації обліку і аудиту 

продукції сільськогосподарського виробництва в досліджуваному 

підприємстві; 

 визначити шляхи удосконалення обліку і аудиту продукції 

сільськогосподарського виробництва та обґрунтувати їх економічну 

доцільність. 

Об’єктом дослідження є господарські операції по руху 

продукції сільськогосподарського виробництва в 

сільськогосподарських підприємствах, в тому числі в ПрАТ 

«Балаклійське хлібоприймальне підприємство» м. Балаклія 

Харківської області. 

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та 

практичні аспекти обліку та аудиту продукції сільськогосподарського 

виробництва. 

Методи дослідження. Робота будується на загальнонаукових 

методологіях сучасного наукового пізнання в економічних науках, до 



 

 

яких відносять діалектичний та системний метод. При дослідженні 

теоретичних засад організації та ведення бухгалтерського обліку і 

аудиту використані прийоми абстрактно-логічного методу (синтез та 

аналіз, дедукція та індукція, аналогія та зіставлення). В аналітичній 

частині дослідження застосовувались методи порівняння, 

спостереження, табличного подання, нормативний, групування.  

Інформаційною базою дослідження були міжнародні 

стандарти з обліку та аудиту; регуляторно-правова база з питань 

обліку, звітності та аудиту в Україні; результати наукових досліджень 

вітчизняних та зарубіжних вчених; науково-теоретичні та навчально-

методичні посібники, словники; внутрішньонормативні документи з 

бухгалтерського обліку і контролю, первинні документи, облікові 

регістри, фінансова та статистична звітність за 2016-2019 рр.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в 

системному обґрунтуванні теоретико-методологічних і прикладних 

засад обліку та аудиту продукції сільськогосподарського виробництва. 

Найважливішими результатами дослідження, які характеризують 

новизну, розкривають зміст кваліфікаційної роботи та виносяться на 

захист, є такі: 

 розроблено структуру Наказу про облікову політику 

вітчизняного підприємства, який складається із семи розділів: 

«Загальні положення», «Нормативні, технічні та методичні основи 

організації облікової політики», «Фінансовий облік», «Податковий 

облік», «Управлінський облік», «Система контролю облікової 

політики», «Заключні положення»; 

 удосконалено методичний підхід до синтетичного обліку 

одержаної від урожаю продукції рослинництва, який, на відміну від 

існуючих, ґрунтується на розумінні отриманої від урожаю продукції 

сільськогосподарських культур як напівфабрикату; 

 запропоновано проведення діагностики системи управління 

запасами ПрАТ «Балаклійське ХПП» при виконанні аудиту продукції 

сільськогосподарського виробництва з використанням розробленого 

переліку питань. 

Особистий внесок здобувача. Кваліфікаційна робота є 

самостійно виконаною завершеною науковою працею, в якій 

викладено авторський підхід до вирішення поставленого завдання.  



 

 

Практичне значення одержаних результатів. Основні 

положення кваліфікаційної роботи доведені до рівня практичних 

рекомендацій з обліку та аудиту продукції сільськогосподарського 

виробництва. Результати дослідження прийняті до впровадження в 

ПрАТ «Балаклійське хлібоприймальне підприємство» м. Балаклія 

Харківської області. 

Апробація результатів кваліфікаційної роботи. Основні 

результати кваліфікаційної роботи та її основні положення 

доповідались на науково-практичних конференціях: V Всеукраїнській 

науково-практичній конференції за міжнародною участю «Актуальні 

проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної 

економіки» (м. Дніпро, 11-12 квітня 2019 р.), Міжнародній науково-

практичній конференції, присвяченої 20-річчю з дня заснування 

кафедри обліку та аудиту «Перспективи розвитку обліку, контролю та 

фінансів в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів» 

(м. Харків,05 листопада 2019 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 3 

наукові праці загальним обсягом 0,6 д. а. 

Структура та обсяг кваліфікаційної роботи. Робота 

складається зі вступу, трьох розділів, висновків і пропозицій, списку 

літератури та додатків. Вона виконана на 117 сторінках 

комп’ютерного тексту, містить 12 таблиць та 6 рисунків. Список 

використаних джерел налічує 100 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

У першому розділі «Теоретичні аспекти обліку та аудиту 

продукції сільськогосподарського виробництва» розглянуто 

економічний зміст та завдання обліку продукції 

сільськогосподарського виробництва; оцінку продукції 

сільськогосподарського виробництва; сутність, види та форми 

контролю; нормативно-правове та фактографічне забезпечення аудиту 

продукції сільськогосподарського виробництва. 

У другому розділі «Стан обліку та аудиту продукції 

сільськогосподарського виробництва» розкрито організаційно-

економічну характеристику підприємства; первинний, синтетичний і 

аналітичний облік продукції сільськогосподарського виробництва; 



 

 

методику проведення аудиту продукції сільськогосподарського 

виробництва. 

У третьому розділі «Удосконалення обліку та аудиту 

продукції сільськогосподарського виробництва» розкрито: 

удосконалення обліку продукції сільськогосподарського виробництва 

при діючій формі обліку; аудит в умовах застосування комп’ютерних 

технологій.  

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ 

 

У кваліфікаційній роботі розглянуто теоретико-методичні 

положення та запропоновано практичні рекомендації щодо 

удосконалення обліку та аудиту продукції сільськогосподарського 

виробництва. Висновки і пропозиції, сформовані на основі результатів 

дослідження, полягають у наступному: 

1. Ефективність організації облікової роботи з обліку продукції 

сільськогосподарського виробництва має забезпечити достовірну, 

об’єктивну та раціональну інформацію для прийняття управлінських 

рішень. 
2. Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку 

інформації про запаси і розкриття її у фінансовій звітності визначає 

П(С)БО 9 «Запаси». Основи обліку продукції сільськогосподарського 

виробництва регламентується П(С)БО 30 «Біологічні активи». 

3. Проведено оцінку основних економічних та фінансових 

показників ПрАТ «Балаклiйське ХПП». Визначено, що підприємство 

спеціалізується на вирощуванні зернових культур та соняшника, 

питома вага яких в структурі товарної продукції склала відповідно 

43,49 % та 27,64 %. Валова продукція в постійних цінах 2010 р. 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. 

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. 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. 

4. 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. 

5. Оборотність активів (коефіцієнт ресурсовіддачі) показує, 

скільки разів за звітний період здійснюється повний цикл виробництва 

і обміну або скільки грошових одиниць реалізованої продукції 

принесла кожна грошова одиниця активів. Даний показник в 

ПрАТ «Балаклійське ХПП» в 2018 році склав 0,38, що на 0,47 менше, 

ніж в 2016 роком Фондовіддача в 2018 р. складає 1,18, що на 1,43 

менше в порівнянні з 2016 роком. Коефіцієнт оборотності оборотних 

активів теж зменшився на 0,97 і склав 0,68. Відповідно, період одного 

обороту оборотних активів збільшився на 311 днів і склав 529 днів. 

Коефіцієнт оборотності дебіторської показує, скільки раз в 

середньому протягом звітного періоду дебіторська заборгованість 

перетворюється в грошові засоби, тобто погашається. В 2018 році 

даний показник склав 1,36, що в порівнянні з 2016 роком зменшився 

на 5,64. Відповідно, період погашення дебіторської заборгованості 

збільшився на 214 днів і склав 264 днів. Період погашення 

кредиторської заборгованості, днів в 2018 році в порівнянні з 2016 

роком збільшився на 53 дня і склав 147 днів. За системою показників 

ділової активності підприємства можна зробити висновок, що ділова 

активність знижується. 

6. В 2018 році ПрАТ «Балаклійське ХПП» отримало збиток від 

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

збитковості реалізованої продукції склав 3,9 %. 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. Рівень збитковості 

реалізованої продукції за чистим збитком в склав 41,5 %. Такі зміни 

характеризують зниження ефективності діяльності підприємства. 

7. Документальним відображенням формування облікової 

політики є Наказ про облікову політику. Для ведення бухгалтерського 

обліку в ПрАТ «Балаклійське ХПП» створено бухгалтерську службу. З 

метою систематизації показників про наявність та рух господарських 

засобів, про зміни в джерелах їх утворення, формування витрат, 

реалізацію продукції, фінансові результати використовують План 

рахунків. Для зручності ведення облікового процесу на підприємстві 

використовується автоматизована форма обліку на основі програми 

«1С: Бухгалтерія 7.7». Це забезпечує високий рівень організації праці 

бухгалтерів; підвищує оперативність, точність та аналітичність 

облікової інформації; сприяє прискоренню документообігу та 

складання звітності. 

Дослідження стану організації обліку та аудиту продукції 

сільськогосподарського виробництва в  дозволяє зробити такі 

висновки. Первинний облік продукції рослинництва та тваринництва 

здійснюється із використанням типових форм первинних документів, 

для первинного документування оприбуткування зернових культур від 

урожаю в підприємстві застосовується талонний метод. Первинні 

документи з обліку наявності та руху продукції 

сільськогосподарського виробництва складаються в підприємстві 

вручну з подальшою передачею їх до централізованої бухгалтерії.   

Для обліку й узагальнення інформації про наявність і рух 

сільськогосподарської продукції в  призначено рахунок 27 «Продукція 

сільськогосподарського виробництва». Рахунок 27 активний, 

балансовий, основний, призначений для обліку оборотних активів. За 

дебетом рахунку 27 відображається надходження 

сільськогосподарської продукції, за кредитом – вибуття 

сільськогосподарської продукції внаслідок продажу, безоплатної 

передачі тощо. 

В ПрАТ «Балаклійське ХПП» рахунок 27 «Продукція 

сільськогосподарського виробництва» має такі субрахунки: 271 

«Продукція рослинництва»; 272 «Продукція тваринництва»; 273 



 

 

«Продукція промислової переробки»; 274 «Продукція допоміжних, 

обслуговуючих та інших виробництв»; 275 «Продукція, прийнята від 

населення для реалізації»; 276 «Насіння та садивний матеріал»; 277 

«Корми»; 278 «Продукція с/г виробництва відвантажена». 

В ПрАТ «Балаклійське ХПП» продукція 

сільськогосподарського виробництва оцінюється за справедливою 

вартістю. Ціни на продукцію сільськогосподарського виробництва 

встановлюються на початку календарного року на основі 

співставлення доходів і витрат на виробництво кожного виду 

продукції рослинництва і тваринництва, розрахунку рентабельності 

сільськогосподарської продукції, визначенні граничної точки 

беззбитковості виробництва продукції та розрахунку оптимально 

прийнятної норми прибутку на продукцію за даними фінансової, 

статистичної та управлінської звітності підприємства. 

Дані рахунку 27 «Продукція сільськогосподарського 

виробництва» відображаються у відповідних облікових регістрах за 

відповідними аналітичними показниками. 

При дослідженні стану обліку та аудиту продукції 

сільськогосподарського виробництва в  та загалом обліково-

аналітичної роботи даного господарства нами виявлено ряд недоліків, 

зокрема: 

 відсутність актуалізації Наказу про облікову політику 

ПрАТ «Балаклійське ХПП»; 

 відсутність нормативно затверджених внутршіньофірмових 

документів з питань регламентації організації бухгалтерського обліку 

і аудиту, а саме: графіку документообігу, плану документації, плану 

звітності, Положення про бухгалтерську службу підприємства; 

 відсутність журналу обліку виданих талонів комбайнерам і 

водіям, актуалізація ведення якого набуває значущості під час 

збирання урожаю зернових та зернобобових культур; 

 здійснення виключно суцільної інвентаризації один раз рік 

– перед складанням річної звітності; 

 відсутність розроблених технологічних карт в 

рослинництві; 

 порушення в робочій кореспонденції рахунків з обліку 

продукції сільськогосподарського виробництва; 



 

 

З метою усунення виявлених недоліків, гармонізації роботи 

облікового апарату підприємства та підвищення ефективності 

функціонування обліково-аналітичної системи та системи 

внутрішнього аудиту пропонуються такі шляхи удосконалення обліку 

та аудиту: 

 розробити та затвердити внутрішньонормативні документи 

з питань регламентації організації обліку, а саме: зміни до Наказу 

«Про облікову політику, Положення про бухгалтерську службу; 

 факт оприбуткування продукції рослинництва від урожаю 

відображувати в обліку як напівфабрикат; 

 впровадити екологічний звіт «Звіт про внесення 

мінеральних добрив та отрухімікатів під вирощування 

сільськогосподарських культур»; 

 вести журнал обліку виданих талонів за відповідною 

формою; 

 проведити застосування діагностики системи управління 

запасами ПрАТ «Балаклійське ХПП» при виконанні аудиту продукції 

сільськогосподарського виробнивтва з використанням запропонованго 

переліку питань. 
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АНОТАЦІЯ 

Єрмакова А.Ю. Облік та аудит продукції 

сільськогосподарського виробництва (за даними ПрАТ 

«Балаклійське хлібоприймальне підприємство» м. Балаклія 

Харківської області). – На правах рукопису. 

Кваліфікаційна робота на здобуття ступеню вищої освіти 

«Магістр» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». – 

Харківський національний технічний університет сільського 

господарства імені Петра Василенка, Харків, 2019 р.  

 

Кваліфікаційну роботу присвячено обґрунтуванню 

теоретичних та практичних рекомендацій щодо удосконалення обліку 

та аудиту продукції сільськогосподарського виробництва.  

Розкрито теоретичні спекти обліку та аудиту продукції 

сільськогосподарської продукції, класифікацію запасів, оцінку 

продукції сільськогосподарського виробництва. Узагальнено сутність, 

види та форми контролю.   

Розраховані показники організаційно-виробничої 

характеристики та фінансового стану ПрАТ «Балаклійське 

хлібоприймальне підприємство» м. Балаклія Харківської області.  

Охарактеризовано стан обліку та контролю продукції 

сільськогосподарського виробництва на підприємстві, що 

досліджується, та здійснено порівняння з нормативними методичними 

положеннями.  



 

 

Визначено методологічні засади методики проведення 

аудиторського дослідження обліку продукції сільськогосподарського 

виробництва та оформлення його результатів.  

Розроблено структуру Наказу про облікову політику 

вітчизняного підприємства, який складається із семи розділів: 

«Загальні положення», «Нормативні, технічні та методичні основи 

організації облікової політики», «Фінансовий облік», «Податковий 

облік», «Управлінський облік», «Система контролю облікової 

політики», «Заключні положення». 

Удосконалено методичний підхід до синтетичного обліку 

одержаної від урожаю продукції рослинництва, який, на відміну від 

існуючих, ґрунтується на розумінні отриманої від урожаю продукції 

сільськогосподарських культур як напівфабрикату. 

Запропоновано проведення діагностики системи управління 

запасами ПрАТ «Балаклійське ХПП» при виконанні аудиту продукції 

сільськогосподарського виробництва з використанням розробленого 

переліку питань. 

Ключові слова: облік, аудит, продукція 

сільськогосподарського виробництва., оцінка, справедлива вартість.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY 
 

Yermakova A. Accounting and audit of agricultural production 

(according to the data of PJSC «Balakliya Bakery Reception 

Company» of Balaklia, Kharkiv region). – Manuscript. 



 

 

Qualification work for the Master’s degree in specialty 071 

«Accounting and taxation». – Kharkiv Petro Vasylenko National Technical 

University of Agriculture, Kharkiv, 2019. 

 

Qualification work is devoted to substantiation of theoretical and 

practical recommendations for improving the accounting and audit of 

agricultural production. 

Theoretical specs of accounting and audit of agricultural products, 

classification of stocks, evaluation of agricultural production are revealed. 

The essence, types and forms of control are generalized. 

The indicators of organizational and production characteristics and 

financial condition of PJSC «Balakliya Bakery Reception Company» of 

Balaklia, Kharkiv region are calculated. 

The state of accounting and control of agricultural production at the 

investigated enterprise is characterized and comparisons with the normative 

methodological provisions are made. 

The methodological foundations of the methodology of conducting 

an audit study of accounting of agricultural production and registration of 

its results are determined. 

The structure of the Order on the accounting policy of the domestic 

enterprise is developed, which consists of seven sections: «General 

Provisions», «Normative, technical and methodological bases of 

accounting policy organization», «Financial accounting», «Tax 

accounting», «Management accounting», «Control system accounting 

policies », «Final Provisions».  

The methodological approach to synthetic accounting of crop 

production obtained from the crop is improved, which, unlike the existing 

ones, is based on the understanding of the crop production obtained as a 

semi-finished product. 

It is offered to carry out diagnostics of the inventory management 

system of PJSC «Balakliya Bakery Reception Company» of Balaklia, 

Kharkiv region when performing the audit of agricultural production using 

the developed list of issues. 

Key words: accounting, audit, agricultural production, valuation, 

fair value. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


