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Досліджено особливості обліку, аналізу та аудиту сільськогосподарських витрат підприємства в умовах не-
стабільної економічної ситуації, розглянуто сучасні системи калькулювання, виділено їх недоліки та переваги, 
висвітлено проблемні аспекти їх впровадження у вітчизняній практиці у діяльності сільськогосподарських 
підприємств. 
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И АУДИТУ ЗАТРАТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Исследованы особенности учета, анализа и аудита сельскохозяйственных расходов предприятия в усло-
виях нестабильной экономической ситуации, рассмотрены современные системы калькулирования, выделе-
ны их недостатки и преимущества, освещены проблемные аспекты их внедрения в отечественной практике 
в деятельности сельскохозяйственных предприятий.
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THE ACCOUNTING, ANALYSIS AND AUDIT OF THE COSTS OF AN AGRICULTURAL ENTERPRISE

Features of accounting, analysis and audit of agricultural expenses of the enterprise in the conditions of unstable 
economic situation are investigated, modern calculating systems are considered, their drawbacks and advantages 
are highlighted, problems of their introduction in domestic practice in the activity of agricultural enterprises are high-
lighted.
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Постановка проблеми. В сучасних умовах 
ринкових відносин одна із найперспективні-
ших галузей України – сільське господарство – 
зазнає чималих труднощів. Це пояснюється 
рядом причин, таких як: суперечливість законо-
давчої бази, недостатня підтримка діяльності 
сільськогосподарських підприємств держа-
вою, вплив природних факторів та інше. Окрім 
зовнішніх факторів, важливу роль відіграють і 
внутрішні – організація обліку витрат на аграр-
ному підприємстві, формування собівартості 
продукції, оскільки саме від цього залежить 
прибуток – основна мета діяльності приватних 
сільськогосподарських підприємств. На жаль, 
облік на таких підприємствах не завжди від-
повідає дійсності й зазвичай йому не приділя-
ється достатньої уваги з боку керівництва під-
приємства. Саме тому на сьогоднішній день, 
одним із пріоритетних напрямів розвитку бух-
галтерського обліку є формування теоретич-
ної бази ефективної організації обліку, аналізу 
та аудиту витрат сільськогосподарського під-
приємства та формування собівартості про-

дукції, створення єдиних стандартів та зако-
нодавчої бази, які б у повній мірі відповідали 
сучасним тенденціям, які панують в умовах 
ринкових відносин.

Аналіз останніх досліджень. Дослі-
дженням обліку, аналізу та аудиту витрат 
займалися такі автори, як: Бутинець Ф. Ф., 
Дем'яненко С. І., Ковальчук Н. І., Лабунська С. В., 
Михайлов М. Г, Мних Є. В., Огійчук М. Ф., Пили-
пенко А. А., Пономаренко О. Г, Примаченко О. Л., 
Савицька Г. В., Сергеєв Ю. Г., Сук Л.П, Яци-
шин І. М. та інші. Зокрема Дем′яненко М. Я., 
Лінник В. Г., Хомин П. Я., Дерій В. А, Мосса-
ковський В. Б., Радченко О. Д. у своїх працях 
приділяли увагу сільськогосподарським під-
приємствам.

Формулювання цілей статті. Метою 
дослідження є критичний аналіз існуючих під-
ходів до обліку, аналізу та аудиту витрат сіль-
ськогосподарського підприємства на основі 
вивчення закордонної практики.

Виклад основного матеріалу. Розвиток 
сільського господарства відіграє важливу 
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роль для економіки країни, тому варто при-
діляти особливу увагу діяльності сільсько-
господарських підприємств. Ефективність 
функціонування аграрних підприємств, а 
саме фінансовий результат діяльності, в 
першу чергу залежить від того, як органі-
зований облік, аналіз та аудит витрат таких 
підприємств.

Для фермерських господарств облік є 
основним джерелом оперативної об’єктивної 
інформації про розвиток виробництва та здій-
снення господарських операцій [7]. Дослі-
дження прийомів обліку витрат у фермер-
ських господарствах проводили вітчизняні 
вчені: та ін.

Так Радченко О. Д., характеризуючи про-
сту систему обліку, вважає, що вона «… являє 
собою синтез вітчизняного обліку в частині 
використання подвійного запису та зарубіж-
ного, переважно США, – у запозиченні спро-
щеного обліку витрат» [8]. Однак як зазнача-
ють Хомин П. Я.,Костецький І. І., Костецький 
Я. І., «… скорочення і спрощення обліку в 
селянському господарстві можливе до певної 
межі, яка забезпечує виконання його інфор-
маційної і контрольної функцій…» [35].

У фермерських господарствах викорис-
товують «котловий» метод обліку витрат, що 
дає змогу фермеру мати інформацію про роз-
виток виробництва в цілому і при цьому не 
конкретизувати витрати за окремими напря-
мами. В результаті прибуткові галузі виробни-
цтва покривають нерентабельні напрями [7].

Таким чином, даний метод є доволі 
абстрактним і не дає можливості проаналі-
зувати витрати сільськогосподарського під-
приємства. Фермер не має змогу контролю-
вати витрати, тим самим допускаючи високу 
ймовірність нераціональності використання 
ресурсів.

У зв’язку з вищевказаним, необхідно про-
аналізувати альтернативні калькуляційні 
системи, які використовуються в зарубіжних 
країнах(рис. 1).

Однією з найвідоміших є система каль-
кулювання за змінними витратами – Direct
costing, за якою в собівартість включаються 
лише змінні витрати, які безпосередньо 
пов’язані з виробництвом та збутом продук-
ції. Постійні витрати при цьому виступають 
витратами періоду, які залежать від вироб-
ничої потужності підприємства. В рамках цієї 
системи калькулювання можна використо-
вувати CVPаналіз та приймати оперативні 
рішення щодо структури витрат, об’єму, асор-
тименту, цін продукції та ін.

Absorptioncosting є альтернативною сис-
темою калькулювання, оскільки собівартість 
продукції визначається з використанням 
повних виробничих витрат: як постійних, так 
і змінних.

Standartcost полягає у використанні пев-
них норм, які в подальшому не коригуються 
(на відміну від вітчизняного аналогу – нор-
мативного методу). Така система дає змогу 
виявляти відхилення, систематизувати їх за 
видами та факторами, проте широкого вжитку 
вона не має. 

Доволі популярною, починаючи з 80х років 
ХХ століття є калькулювання на основі діяль-
ності Activitybased costing. На відміну від тра-
диційної концепції, яка свідчить про те, що 
продукт споживає ресурси,цей підхід базу-
ється на тому, що процес споживає ресурси, 
а продукт – процеси. При цьому використання 
цієї системи дає змогу контролювати різно-
манітні процеси, визначати їх взаємозв’язок 
з продукцією, а також більш точно відносити 
непрямі витрати на собівартість. Таким чином, 
відбувається формування інформації як опе-
ративного, так і стратегічного характеру.

Targetcosting – система калькулювання, 
яка дозволяє формувати і регулювати собі-
вартість на стадії проектування продукції. 
Це означає, що відправною точкою є планові 
витрати. На початку у ході дослідження ринку 
вивчаються уподобання споживачів – цінність 
продукту та готовність купити даний про-
дукт. Так визначається цільова ціна. Наступ-
ним кроком є вирахування з неї цільового 
прибутку,виходячи з рівня рентабельності під-
приємства, а отримана собівартість розгляда-
ється як цільова.

Kaizencosting – калькуляція постійного 
удосконалення – орієнтована не стільки на 
розрахунок, скільки на регулювання витрат. 
Цей напрям передбачає удосконалення про-
цесу поступово, а не за рахунок радикальних 
інноваційних рішень. Ця система калькулю-
вання використовується безпосередньо під 
час виробництва і орієнтована на зниження 
витрат шляхом підвищення ефективності 
виробничих процесів. Пріоритетним завдан-
ням є пошук шляхів зниження рівня витрат та 
покращення виробничих процесів [1, с. 540].

Калькулювання життєвого циклу продукції 
(Lifecyclecosting) враховує не лише виробни-
цтво продукції, а й усі інші стадії її життєвого 
циклу. Таким чином витрати періоду (на роз-
робку, на збут та ін.) включаються у собівар-
тість продукції. Дана інформація дає змогу 
знаходити шляхи зниження собівартості про-
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дукції на стадіях проектування, виробництва, 
збуту продукції і давати більш точну оцінку 
рентабельності.

Не менш важливим для успішного функці-
онування сільськогосподарського підприєм-
ства є аналіз його діяльності, зокрема витрат 
та собівартості.

Аналіз літературних джерел з питань еко-
номічного аналізу та аналізу в сільському 
господарстві свідчить про те, що вивчен-
ням даної проблеми займалося значне коло 
вченихекономістів, а саме: Бутинець Ф. Ф., 
Мних Є. В., Ковальчук Н. І., Савицька Г. В., 
Яцишин І. М. та інші. Проте варто зазначити, 

Рис. 1. Сучасні системи калькулювання
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що на сільськогосподарських підприємствах 
аналіз витрат та собівартості, як такий не про-
водиться, тому розраховуються лише типові 
показники.

Аналіз витрат дозволяє періодично дослі-
джувати динаміку і структуру собівартості різ-
них видів продукції для визначення серед них 
тих, які займають значну частку в загальній 
величині собівартості.

Випуск сільськогосподарської продукції 
аналізується в розрізі тваринництва і рослин-
ництва. Початковим етапом аналізу є оцінка 
структури, динаміки та виконання плану як в 
цілому по випуску продукції, так і окремо по 
продукції рослинництва і тваринництва.

Аналіз виконання плану випуску продук-
ції здійснюється у формі аналітичної таблиці 
[3, с. 95]. У разі невиконання плану необ-
хідно використовувати оперативний аналіз, 
який допомагає встановити фактори, що 
негативно вплинули на випуск продукції. 
Наприклад, оперативний аналіз виробни-
цтва продукції рослинництва вимагає від 
господарств здійснення таких аналітичних 
процедур: аналіз дотримання графіка вико-
нання робіт з вирощування культур, аналіз 
виконання плану за обсягами робіт по кож-
ній культурі [9].

Таким чином, можна вчасно та доволі точно 
виявити, які чинники в якій мірі вплинули на 
виконання плану. Це допомагає надалі орієн-
туватися в прийнятті рішень, що саме необ-
хідно зробити, щоб запобігти небажаним 
результатам.

Використовуючи аналіз, необхідно чітко 
визначити, які саме фактори впливають на 
виконання плану. В залежності від специ-
фіки підприємства, умовах його функціону-
вання, форми власності та інших характерис-
тик, визначаються чинники, влив яких можна 
визначати за допомогою факторного аналізу, 
побудувавши факторні моделі. До них нале-
жать: модель валового збору окремих куль-
тур, модель залежності валового збору від 
структури посівів, модель окупності добрив, 
модель факторного аналізу обсягів продукції 
тваринництва [5, с. 54].

Звичайно, на кожному підприємстві можуть 
бути свої специфічні моделі, які характерні 
саме для їх діяльності. Аналіз слід починати 
з кількісних факторів, поступово переходячи 
до якісних. Таким чином математично можна 
представити результати дослідження, а також 
надати їм економічну оцінку, що є дуже важ-
ливим аспектом, оскільки наявність самих 
лише чисел мало про що говорить.

Важливе значення для діяльності підпри-
ємства є аналіз собівартості та рентабель-
ності підприємства. Кожне підприємство має 
за мету зниження собівартості продукції та 
підвищення її рентабельності. Собівартість 
формується за рахунок витрат на виготов-
лення продукції, тому важливо раціонально 
використовувати ресурси. Без проведення 
аналізу це доволі проблематично, оскільки 
підвищується вірогідність виникнення резер-
вів – «невикористаних можливостей». Від 
рентабельності продукції залежить прибуток 
підприємства, тому аналіз факторів, що на 
неї впливають, дозволяє знайти шляхи її під-
вищення, а також виявити, що спричинює її 
зменшення [6, с. 144].

Для того, щоб оцінити конкурентоспромож-
ність сільськогосподарських підприємств за 
їх собівартістю, необхідно здійснити аналіз їх 
витрат на одну гривню реалізованої продукції, 
який характеризує рівень собівартості сіль-
ськогосподарського виробництва та відобра-
жає взаємозв’язок між витратами і прибутком. 

Групування витрат за елементами витрат 
залежно від господарського призначення 
показує, з яких витрат складається собівар-
тість окремих видів сільськогосподарської 
продукції, дає змогу проаналізувати струк-
туру витрат на виробництво окремих про-
дуктів і виявити резерви зниження витрат 
на одиницю продукції. Це можна зробити за 
допомогою економікостатистичного аналізу 
даних про витрати виробництва і собівартість 
продукції, головним завданням якого є пошук 
резервів для збільшення доходності й конку-
рентоспроможності продукції. При проведенні 
такого аналізу необхідно оцінити ступінь зміни 
рівня собівартості у динаміці та по території, 
порівняно з планом чи попереднім періодом, 
вивчити ступінь впливу на неї окремих чин-
ників і встановити на цій основі резерви зни-
ження собівартості.

Динаміку собівартості продукції вивчають 
за допомогою індексів. Наприклад, індекс 
середніх витрат є індексом змінного складу: 
на його величину впливають відповідні струк-
турні зміни – збільшення або зменшення 
частки продукції з низькими або високими 
витратами на 1 грн. продукції.

Важливим аспектом аналізу витрат під-
приємства є оцінка ефективності форму-
вання витрат, яка характеризується співвід-
ношенням прибутку та витрат, понесених 
для його отримання, тобто рентабельністю 
або оберненням показником – періодом 
окупності витрат. 
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Аналіз динаміки та факторний аналіз показ-
ників ефективності витрат дає можливість 
прийняти обґрунтовані управлінські рішення 
щодо шляхів підвищення кінцевих результатів 
роботи підприємства [6]. 

Використання вищеперерахованих методик 
дає можливість здійснити аналіз витрат осно-
вної діяльності та собівартості готової продук-
ції сільськогосподарського підприємств. Вибір 
методики, перш за все, залежить від цілей 
аналізу та наявності необхідної інформації, 
тому для проведення аналізу на аграрному 
підприємстві доцільно використати еконо-
мікостатистичний аналіз даних про витрати 
виробництва і собівартість продукції, а також 
представити графічну інтерпретацію витрат 
по елементам за досліджуваний період.

Метою ведення фінансового обліку є уза-
гальнення даних бухгалтерського обліку для 
складання фінансової звітності. Очевидно, 
що достовірність останньої залежатиме від 
правильної організації облікового процесу і 
точного відображення активів, зобов’язань, 
власного капіталу, доходів, витрат і фінан-
сових результатів суб’єктів господарювання. 
В зарубіжних країнах керівники підприємств 
доволі часто користуються послугами аудито-
рів для того, щоб упевнитися у достовірності 
інформації, наведеної у фінансовій звітності, 
на основі якої приймаються управлінські 
рішення. Таким чином аудит виступає у ролі 
своєрідного «фільтру». 

Аудит фінансової звітності орієнтований на 
вирішення певних завдань [4]:

1) дослідження стану збереження і вико-
ристання активів та стану зобов’язань; 

2) оцінка достовірності показників фінан-
сової звітності і перевірка їх тотожності даним 
Головної книги; 

3) перевірка взаємоузгодження показників 
різних форм фінансової звітності;

4) аналіз облікової політики клієнта та 
оцінка змін, які відбулися протягом звітного 

періоду і як вони вплинули на показники 
фінансової звітності; 

5) виявлення помилок у фінансовій звіт-
ності минулих років та перевірка її коректу-
вання та ін.

Сьогодні прослідковується ситуація, коли 
інформація, яка відображається у бухгалтер-
ському обліку, не відповідає даним фінансової 
звітності. Це в свою чергу обмежує внутрішніх 
та зовнішніх користувачів, а також призводить 
до серйозних похибок під час аналізу, про-
блем з податковою інспекцією.

Виходячи з того, що для дослідження було 
обране сільськогосподарське підприємство, 
з метою підвищення ефективності обліку 
витрат на думку автора доцільним є впрова-
дження альтернативної системи калькулю-
вання собівартості продукції Activitybased 
costing, оскільки «котловий метод», який 
широко використовується фермерськими 
господарствами є малоефективним з точки 
зору прийняття управлінських рішень. Також 
досвід зарубіжних країн свідчить про необхід-
ність обов’язкового впровадження методик 
аналізу та аудиту, які відіграють важливу роль 
під час прийняття управлінських рішень.

Висновки із цього дослідження. Як свід-
чить закордонний досвід, покращення фінан-
сового стану підприємства здебільшого зале-
жить від прийняття зважених управлінських 
рішень на основі достовірної, повної та своє-
часної інформації, формування якої можливе 
лише за умови поєднання організації обліку, 
аналізу та аудиту. Результати дослідження 
мають теоретичне та практичне значення. 
Вони можуть стати підґрунтям для розробки 
методик щодо покращення стану організації 
обліку, аналізу та аудиту витрат господарської 
діяльності аграрного підприємства. Перспек-
тивою подальших досліджень є розробка 
алгоритму формування обліковоаналітич-
ного забезпечення витрат сільськогосподар-
ського підприємства.
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