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УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ВИРОБНИЦТВА 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

IMPROVEMENT OF ORGANIZATION OF ACCOUNTING AND CONTROL  
OF AGRICULTURAL PRODUCTION

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано процес організації обліку і контролю 

виробництва сільськогосподарської продукції. Визначено, що до-
стовірне визнання продукції сільськогосподарського виробництва 
та її оцінювання мають здійснюватися відповідно до облікової 
політики підприємства в розрізі статей витрат, що формують ви-
робничу собівартість виробленої продукції. Узагальнено, що за-
безпечення внутрішньогосподарського контролю виробництва 
сільськогосподарської продукції сприятиме формуванню належної 
обліково-інформаційної бази для прийняття оптимальних управ-
лінських рішень. Визначено, що процес фіксації виробництва сіль-
ськогосподарської продукції має забезпечувати точність та досто-
вірність первинного обліку. У процесі організації обліку й контролю, 
а також пошуку шляхів її удосконалення важливо, щоби первинне 
відображення господарських операцій здійснювалося за кожною 
операцією технологічного процесу, а в кінці звітного періоду фор-
муватиметься накопичувальний підсумок за видами робіт.

Ключові слова: організація обліку, внутрішньогосподар-
ський контроль, сільськогосподарська продукція, справедлива 
вартість, собівартість.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализирован процесс организации учета и кон-

троля производства сельскохозяйственной продукции. Определе-
но, что достоверное признание продукции сельскохозяйственного 
производства и ее оценивание должны осуществляться в соответ-
ствии с учетной политикой предприятия в разрезе статей расходов, 
формирующих производственную себестоимость произведенной 
продукции. Обобщено, что обеспечение внутрихозяйственного 
контроля производства сельскохозяйственной продукции будет 
способствовать формированию надлежащей учетно-информаци-
онной базы для принятия оптимальных управленческих решений. 
Определено, что процесс фиксации производства сельскохозяй-
ственной продукции должен обеспечивать точность и достовер-
ность первичного учета. В процессе организации учета и контроля, 
а также поиска путей ее совершенствования важно, чтобы первич-
ное отражение хозяйственных операций осуществлялось по каж-
дой операции технологического процесса, а в конце отчетного пе-
риода будет формироваться накопительный итог по видам работ.

Ключевые слова: организация учета, внутрихозяйствен-
ный контроль, сельскохозяйственная продукция, справедли-
вая стоимость, себестоимость.

ANNOTATION
Agricultural products are recognized as an asset if it is prob-

able that future economic benefits associated with the item will 
flow to the enterprise and the cost of the product can be mea-
sured reliably. Agricultural products, when initially recognized, 
are measured at fair value less estimated point-of-sale costs or 
at cost. The process of organization of accounting and control of 
agricultural production and the formation of accounting policies in 
this area of accounting have always been the focus of scientists 
and practitioners. However, given the significant achievements 
of scientists, the issues of evaluation of agricultural products, the 
organization of effective control over the use of stocks for the 
production of agricultural products and their accounting remain 
insufficiently studied and studied. Applying product valuation at a 
fair price will enable alternative decisions to be made more quick-
ly. The process of controlling the production of agricultural prod-
ucts is an important component of the organization of account-
ing, because the results of control functions and on the basis of 
analysis can draw certain conclusions and make the necessary 
management decisions. Internal control is a type of economic 
control of the owner, which forms a systematic monitoring and 
verification of the effectiveness of the use of assets and liabilities 
of the enterprise. Careful coordination of efforts of all subjects of 
internal control provides reduction of expenditure of resources 
on the organization and carrying out of control. The introduction 
of internal control as a system of measures defined by the man-
agement of the enterprise and carried out at the enterprise is 
extremely important because it is able to provide administrative 
and management staff with the necessary economic information 
for management decisions. Reasonable recognition and reliable 
assessment of agricultural products should be carried out in ac-
cordance with the established classification and cost items (in 
accordance with the accounting policy of the enterprise), which 
form the cost of agricultural production. Ensuring internal control 
of agricultural production will contribute to the formation of an 
appropriate accounting and information base for making optimal 
management decisions. The level of economic efficiency of the 
business entity largely depends on the quality of cost manage-
ment, provided by the proper organization of accounting and 
control, in order to analyze, identify deviations from the planned 
indicators and management decisions.

Key words: accounting organization, internal control, agricul-
tural products, fair value, cost.
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Постановка проблеми. Сільськогосподарська 
продукція визнається активом, якщо існує ймо-
вірність отримання підприємством у майбут-
ньому економічних вигід, пов’язаних з їх вико-
ристанням, а їх вартість може бути достовірно 
визначена. Сільськогосподарська продукція за її 
первісного визнання оцінюється за справедливою 
вартістю, зменшеною на очікувані витрати на 
місці продажу, або за виробничою собівартістю 
відповідно до Положення (стандарту) бухгалтер-
ського обліку (П(с)БО)16 «Витрати» [15]. Пер-
вісне визнання сільськогосподарської продукції 
відображається у тому звітному періоді, у якому 
вона відокремлена від біологічного активу. Сіль-
ськогосподарську продукцію після її первісного 
визнання оцінюють та відображають відповідно 
до П(с)БО 9 «Запаси» [14]. Сільськогосподарська 
продукція та додаткові біологічні активи за їх 
первісного визнання оцінюються за справедли-
вою вартістю, зменшеною на очікувані витрати 
на місці продажу. Після оприбуткування біо-
логічних активів та сільськогосподарської про-
дукції за справедливою вартістю необхідно відо-
бразити дохід (витрати) від первісного визнання. 
Такі доходи (витрати) визначаються як різниця 
між вартістю біологічних активів і сільськогос-
подарської продукції, оцінених за справедли-
вою вартістю, зменшеною на очікувані витрати 
на місці продажу, та витратами, пов’язаними з 
біологічними перетвореннями, що були понесені 
для отримання біологічних активів та сільсько-
господарської продукції, тобто має місце невід-
повідність між справедливою вартістю та витра-
тами, понесеними на виробництво різних видів 
біологічних активів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Організація обліку й контролю виробництва 
сільськогосподарської продукції потребує по-
стійного дослідження та вивчення актуальних 
питань, які виникають у сучасному економіч-
ному середовищі. Процес організації обліку й 
контролю виробництва сільськогосподарської 
продукції та питання формування облікової 
політики в цьому аспекті обліку завжди пе-
ребували в центрі уваги вчених-економістів 
і були висвітлені в працях науковців, таких 
як І.І. Бабіч [1], К.Л. Багрій [2], В.А. Дерій 
[3], Т.В. Косташ, А.А. Михалків [4], М.В. Ко-
цупатрий, У.С. Гуцаленко [5], Н.В. Малютіна 
[6], У.О. Марчук [7], Я.І. Мулик, А.О. Цуркан 
[9], А.О. Пашніна [12], О.А. Подолянчук [13], 
Л.М. Сук [18]. Незважаючи на досить вагомі 
здобутки науковців, недостатньо дослідженими 
і вивченими залишаються питання оцінювання 
сільськогосподарської продукції, організації ді-
євого контролю використання запасів для ви-
робництва сільськогосподарської продукції та її 
оприбуткування.

В процесі виробництва сільськогосподар-
ської продукції суб’єкт підприємництва має 
керуватися споживчим попитом та рівнем наси-
ченості продовольчого ринку, тому існує необ-
хідність дослідження процесу аграрного вироб-

ництва задля забезпечення потреб споживачів 
та отримання прибутку. Окрім того, внутріш-
ньогосподарський контроль та аналіз виробни-
цтва сільськогосподарської продукції мають за-
безпечити розкриття резервів та вдосконалення 
організації обліку задля чіткого й адресного ві-
дображення витрат на рахунках бухгалтерсько-
го обліку.

Н.В. Малютіна [6] у своїх дослідженнях здій-
снила розрахунки з калькулювання фактичної 
собівартості сільськогосподарської продукції 
рослинництва, що дало змогу більш ґрунтовано 
оцінити активи підприємства й відобразити їх у 
проміжному балансі, наочно продемонструвати 
порядок відображення господарських операцій 
на рахунках бухгалтерського обліку та частко-
во вирішити проблемні питання щодо оціню-
вання сільськогосподарської продукції під час 
застосування П(с)БО 30 «Біологічні активи».

Л.М. Сук [18] наголошує на тому, що оцін-
ка продукції за справедливою вартістю допома-
гає визначити втрачену вигоду за умови, коли 
продукція власного виробництва споживається 
за фактичною собівартістю, а не за цінами її 
можливої реалізації. Застосування оцінки про-
дукції за справедливою ціною, як вважає автор, 
дасть можливість оперативніше приймати аль-
тернативні рішення: виробляти чи купувати, 
продавати чи обробляти далі. Продукція, яка 
виготовляється для власного внутрішньогоспо-
дарського споживання, як правило, є продо-
вженням виробничого процесу і має оцінювати-
ся на основі витрат.

Синтезуючи думки науковців, наголошу-
ємо на тому, що їх більшість вважає процес 
контролю виробництва сільськогосподарської 
продукції вагомою складовою частиною органі-
зації обліку, оскільки за результатами контр-
ольних функцій та на підставі аналізу можна 
зробити певні висновки й прийняти необхідні 
управлінські рішення. Так, І.І. Бабіч [1] вва-
жає, що для забезпечення дієвості системи 
контролю сільськогосподарські підприємства 
мають віддавати перевагу методам фактичного 
контролю (інвентаризації, оглядам, технічному 
контролю тощо). К.Л. Багрій [2] зауважує, що 
у підприємствах не приділяється уваги орієнта-
ції контролю на майбутнє у зв’язку з тим, що 
керівники підприємств і працівники обліко-
во-економічних служб переважно працюють зі 
статистичними та обліковими даними минулих 
періодів. М.В. Коцупатрий та У.С. Гуцаленко 
[5] зазначають, що внутрішньогосподарський 
контроль разом із внутрішнім аудитом входить 
до системи внутрішнього контролю. У.О. Мар-
чук [7] визначає внутрішньогосподарський 
контроль як вид економічного контролю влас-
ника, що формує систематичне спостереження 
та перевірку ефективності використання акти-
вів та зобов’язань підприємства, виробництва 
за найменших витрат, повне збереження майна, 
законність та доцільність господарських опера-
цій і процесів, що здійснюється керівництвом 



264

Випуск 6(23) 2020

Класичний приватний університет

підприємства або уповноваженою ним посадо-
вою особою. Виважена координація зусиль усіх 
суб’єктів внутрішньогосподарського контролю 
забезпечує зниження витрачання ресурсів на 
організацію та проведення контролю.

В.А. Дерій [3] вважає, що під час виробни-
цтві сільськогосподарської продукції необхідно 
контролювати витрати на мінеральні добрива, 
послуги й роботи, нафтопродукти, насіння та 
посадковий матеріал, а у тваринництві – на 
корми (за видами та місцем виробництва), ро-
боти й послуги, іншу продукцію сільського гос-
подарства (за її видами). Контрольна діяльність 
за витратами на виробництво продукції (робіт, 
послуг) у сільськогосподарських підприємствах 
має бути спрямована на застосування методів 
контролю, які б забезпечували надійне поперед-
ження і своєчасне виявлення фактів господар-
ських порушень, пов’язаних з використанням 
запасів.

Я.І. Мулик та А.О. Цуркан [9] зазначають, 
що запровадження внутрішньогосподарсько-
го контролю як системи заходів, визначених 
управлінським персоналом підприємства та 
здійснюваних на підприємстві задля ефек-
тивного виконання всіма працівниками своїх 
обов’язків із забезпечення правильного прове-
дення господарських операцій з дотриманням 
їх законності та економічної доцільності за су-
часних умов господарювання, є надзвичайно 
важливим, оскільки спроможне забезпечити ад-
міністративно-управлінський персонал необхід-
ною економічною інформацією для прийняття 
управлінських рішень.

Для проведення належного контролю й ана-
лізу виробництва сільськогосподарської про-
дукції низка науковців, зокрема Г.М. Пасемко 
[11], А.О. Пашніна [12], О.Й. Юрківський [19], 
Г.В. Ярова [20], вважають необхідною організа-
цію належного управлінського обліку в кожно-
му підприємстві, оскільки саме завдяки йому 
реальною є можливість здійснити належний 
контроль та аналіз виробництва сільськогос-
подарської продукції. Система управлінського 
обліку призначена для вирішення внутрішніх 
завдань управління підприємством, оскільки 
для цього необхідна детальна інформація, що 
враховує технологію й організацію саме цього 
підприємства. Кінцевою метою управлінсько-
го обліку є допомога керівництву в досягненні 
стратегічної цілі підприємства.

Отже, аналіз наукових напрацювань до-
водить, що правильне визнання та достовірне 
оцінювання сільськогосподарської продукції 
мають здійснюватися відповідно до встановле-
ної класифікації та статей витрат (відповідно до 
облікової політики підприємства), що форму-
ють собівартість виробництва аграрної продук-
ції. Забезпечення внутрішньогосподарського 
контролю виробництва сільськогосподарської 
продукції сприятиме формуванню належної об-
ліково-інформаційної бази для прийняття опти-
мальних управлінських рішень.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є обґрунтування теорети-
ко-методичних та практичних аспектів з питань 
удосконалення організації обліку й контролю 
виробництва сільськогосподарської продукції.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Рівень економічної ефективності діяльності 
суб’єкта підприємництва значною мірою за-
лежить від якості управління витратами, що 
забезпечується належною організацією бухгал-
терського обліку й контролю задля здійснення 
аналізу, виявлення відхилень від планових по-
казників та прийняття управлінських рішень.

Відповідно до П(с)БО 30 «Біологічні акти-
ви» [16], сільськогосподарська продукція має 
оцінюватися за справедливою вартістю, а неза-
вершене виробництво – за виробничою собівар-
тістю (рис. 1).

Отже, суб’єкти підприємництва мають аль-
тернативні варіанти (визначені обліковою по-
літикою підприємства) для оцінювання ви-
робленої сільськогосподарської продукції. 
Управління якістю сільськогосподарської про-
дукції є невід’ємною частиною системи управ-
ління підприємством. Результати дослідження 
стану обліково-економічної інформації свідчить 
про те, що показники якості в первинних доку-
ментах, документах аналітичного і синтетично-
го обліку та звітності відображені недостатньо 
повно, а саме без урахування сучасних вимог до 
міжнародних стандартів якості продукції. Для 
покращення організації обліку й контролю ви-
робництва сільськогосподарської продукції не-
обхідно підвищити значимість управлінського 
обліку щодо накопичення витрат виробництва 
та їх структурного аналізу задля формування 
необхідної інформації та прийняття управлін-
ських рішень.

З огляду на документальне забезпечення об-
ліку виробництва сільськогосподарської про-
дукції потребують удосконалення форми пер-
винних документів, що сприятиме скороченню 
затрат праці на їх складання та оброблення. 
Точність та достовірність первинного обліку 
важливі, оскільки на основі первинної докумен-
тації ведеться аналітичний і синтетичний облік, 
складається фінансова звітність, здійснюються 
планування сільськогосподарського виробни-
цтва та управління ним. Так, первинний облік 
виробництва сільськогосподарської продукції 
доцільно організовувати так, щоб за кожною 
операцією технологічного процесу можна було 
одержати підсумки, згрупувати відповідні ро-
боти в операції, а останні – в цикли (періоди) 
відповідно до технологічного процесу, який має 
своє відображення в технологічних картах, а в 
кінці місяця підбити підсумок загалом за вида-
ми робіт для складання Звіту.

Постійної уваги потребує таке поняття, як 
«собівартість виробленої продукції», а також її 
складові частини та структурне співвідношен-
ня статей витрат задля оптимізації та зниження 
рівня собівартості. Досить вагомими у структурі 
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собівартості є статті «Насіння і садивний матері-
ал» (у галузі рослинництва), «Корми» (в галузі 
тваринництва). Вважаємо за доцільне проаналі-
зувати ті витрати, які списують на ці статті.

Задля проведення оперативного аналізу від-
хилення витрат, що виникають у результаті 
зміни технологій виробництва, а також змін у 
протіканні нормального технологічного проце-
су, які можуть негативно або позитивно впли-
нути на собівартість продукції, запропоновано 
застосовувати Журнал оперативного обліку ви-
трат запасів на виробництво сільськогосподар-
ської продукції за аналітичними рахунками. 
Ведення цього документа забезпечить отриман-
ня суб’єктивних даних щодо відхилень запла-
нованих заходів. Підсумкові дані Журналу уза-

гальнюються в накопичувальних відомостях. 
Для вдосконалення процесу організації обліку 
виробництва сільськогосподарської продукції 
доцільно чітко виокремити об’єкти витрат га-
лузі з урахуванням характеру виробництва та 
структури суб’єкта підприємництва (рис. 2).

В сучасних умовах господарювання для 
оптимізації процесу виробництва сільськогос-
подарської продукції внутрішньогосподарський 
контроль забезпечує зв’язок між керівництвом 
та безпосередніми учасниками всіх господар-
ських процесів, що відбуваються на підприєм-
стві. Внутрішньогосподарський контроль – це 
система заходів підвищення ефективності ді-
яльності, яка стосується внутрішніх процесів, 
що відбуваються на підприємстві, для надання 

Виробнича 
собівартість

сума, за якою можна обміняти актив або 
погасити заборгованість в операції між 
обізнаними, зацікавленими сторонами

фактична собівартість активів у сумі 
грошових коштів або справедливої вартості 
активів, витрачених для придбання активів
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інші прямі та загальновиробничі)
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Рис. 1. Оцінка сільськогосподарської продукції
Джерело: сформовано авторами

Рис. 2. Групування об’єктів обліку витрат виробництва в системі управління підприємством
Джерело: сформовано авторами
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внутрішнім користувачам інформації, яка буде 
використовуватися в процесі прийняття управ-
лінських рішень. Місце внутрішньогосподар-
ського контролю та його зв’язок із системою 
управління наведено на рис. 3.

Організований внутрішньогосподарський 
контроль виробництва сільськогосподарської 
продукції має забезпечувати керівників усіх 
рівнів оперативною та достовірною інформаці-
єю для планування, аналізу та прийняття об-
ґрунтованих управлінських рішень. Належна 
організація внутрішнього контролю передбачає 
здійснення таких дій:

– контроль за дотриманням виконання 
управлінських рішень усіма структурними під-
розділами підприємства;

– надання доцільної довідкової інформації 
керівникам усіх рівнів управління;

– порівняння поточних показників діяльнос-
ті підприємства з минулими за відповідними 
періодами;

– оцінювання відхилень, отриманих у про-
цесі аналізу, що дає змогу встановити чинники 
впливу на результативні показники, визначити 
шляхи подолання кризових явищ;

– забезпечення збереження майна підприємства;
– пошук альтернативних рішень, розроблен-

ня та впровадження пропозицій щодо вдоско-
налення процесу виробництва сільськогоспо-
дарської продукції, можливостей використання 
інноваційних технологій;

– контроль за дотриманням законності здій-
снюваних господарських операцій, виконанням 
вимог внутрішніх положень підприємства.

Внутрішньогосподарський контроль, реко-
мендований для запровадження суб’єктами 
підприємництва, не є основною функцією 
управління, але він є невід’ємною складовою 
частиною контролю загалом, оскільки без нього 
неможливі цілісне управління підприємством 
та повноцінна організація його діяльності.

Висновки. Належна організація обліку і 
контролю виробництва сільськогосподарської 
продукції в підприємствах аграрного бізне-
су забезпечить підвищення рівня координації 

процесів планування, обліку, аналізу, контр-
олю й регулювання сільськогосподарської ді-
яльності, що дасть змогу підвищити якість 
управлінських рішень та ефективність системи 
управління підприємством. Алгоритм поетап-
ного запровадження внутрішньогосподарського 
контролю в підприємстві дасть змогу синхронно 
з бухгалтерським обліком відстежувати процес 
виробництва та оприбуткування сільськогоспо-
дарської продукції, виявляти фактичні відхи-
лення від нормативних показників, аналізувати 
причини та наслідки таких явищ і приймати 
виважені управлінські рішення.

Сучасне економічно-правове середовище ви-
магає забезпечення якісного процесу організа-
ції внутрішньогосподарського контролю усіма 
суб’єктами підприємництва як системи заходів, 
визначених управлінським персоналом та здій-
снюваних на підприємстві задля ефективного 
виконання усіма працівниками своїх обов’язків 
щодо забезпечення правильного відображення 
господарських операцій з дотриманням їх за-
конності та економічної доцільності.
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