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Постановка проблеми. Зміні в системі 
аграрного виробництва, вплив економічної 

кризи на сільське господарство висувають на пе-
редній план необхідність своєчасного отримання 
достовірної інформації про фінансовий стан під-
приємств з метою прийняття обґрунтованих та 
стратегічно вірних управлінських рішень. Одні-
єю з проблемних сторін аудиту є отримання до-
стовірної інформації про доходи та витрати, яка 
б не вводила в оману користувачів звітності під 
час ухвалення управлінських рішень. Застосу-
вання відпрацьованої системи аудиту дозволить 
виявити в діяльності аграрних підприємств мож-
ливих порушень та рекомендувати заходи до 
стабілізації їх фінансового стану, що дозволить 
оздоровити дану галузь. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми впровадження, становлення та роз-
витку аудиту на підприємствах агропромис-
лового виробництва розглядалися в наукових 
працях таких вітчизняних вчених: В.П. Бондар, 
М. Кропивко, О.А. Петрик, О. Редько, К. Редько, 
Б.Ф. Усача та інші.

Незважаючи на велику кількість досліджень 
з аудиту, фахівці відчувають брак інформації, 
щодо методики проведення аудиту витрат на аг-
ропромислових виробництвах.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Незважаючи на те, що окре-
мі інструменти питання ґрунтовно досліджені 
вченими і практиками, ускладнення економіч-
них відносин вимагає додаткової, більш глибо-
кої їх розробки. Зокрема, вкрай актуальна нині 
проблема розробки і реалізації програми про-
ведення аудиту витрат в агропромисловому ви-
робництві.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є 
розроблення методичних засадив проведення ау-
диту витрат на агропромислових виробництвах.

Виклад основного матеріалу. Метою аудиту 
витрат агропромислових підприємств є пере-
вірка даних бухгалтерського обліку і показників 
фінансової звітності суб’єкта господарювання з 
метою висловлення незалежної думки аудитора 
про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та 
відповідність вимогам законів України, положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку або інших 
правил (внутрішніх положень суб’єктів господа-
рювання) згідно із вимогами користувачів [1]. Од-
нак, з метою проведення якісного аудиту, ауди-
тору необхідно враховувати специфіку аграрної 

галузі виробництва та особливості її розвитку в 
сучасних умовах.

Якісна характеристика ефективності прове-
дення аудиту для сільськогосподарських підпри-
ємств виражається у збільшеності інформованос-
ті власників, та можливості своєчасно приймати 
управлінські рішення, щодо використання май-
на та землі, підвищення мотивації працівників у 
реалізації свої рішень, пов’язаних з отриманням 
результатів на виробництві, вибір ефективних 
методів господарювання.

Перші труднощі, які стають перед аудито-
ром при проведенні аудиту доходів та витрат 
на агропромисловому виробництві починаються 
з низького аналітично-інформативного потенці-
алу фінансової звітності. Так О.Г. Пономаренко, 
звертає увагу на те, що звітність аграрних фор-
мувань, а саме майновий потенціал сформовано з 
орендованих засобів, що не дає змогу достовірно 
визначити власний майновий капітал, та вважає, 
що пріоритетними об’єктами аудиту будуть зе-
мельні та майнові відносини [2, с. 12].

Оскільки земля – головний засіб виробни-
цтва в сільському господарстві та її особливос-
ті впливають на достовірність такого показника 
фінансової звітності як основні засоби. Важли-
вим показником для обліку сільськогосподар-
ських угідь звичайно є їхня вартість, яку труд-
но визначити, оскільки застосування застарілих 
показників грошової оцінки 1995-го року, не дає 
можливості аудитору достовірно визначити вар-
тість земельних ділянок, які обліковуються на 
балансі підприємства. Так Д.М. Трачова звертає 
увагу на те, що «нині в сільськогосподарських 
підприємствах спостерігається дуже низький 
рівень бухгалтерського обліку операцій із зе-
мельними ресурсами, а в деяких господарствах 
і відсутність такого обліку взагалі. Причина – 
відсутність доступної методики бухгалтерсько-
го обліку земель, немає рекомендацій із питань 
відображення земельних ресурсів у звітності, 
розроблених первинних документів для всіх ви-
дів господарських операцій із земельними ді-
лянками на агропідприємствах» [3, с. 369]. 

Від аудитора вимагається перевірка правиль-
ності та достовірності віднесення на баланс агро-
промислових підприємств земель сільськогоспо-
дарського призначення. Після зняття мораторію 
на продажу землі, відбудуться нові господарські 
операції пов’язанні з купівлю-продажем зем-
лі, що зумовить розробку методики проведення 
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аудиту правильності відображення земель сіль-
ськогосподарського призначення у бухгалтерської 
звітності, а саме необхідно буде розділяти земель-
ні ділянки, які куплені з метою використання у 
власному виробництві, на ті які куплені виключно 
з метою її подальшого перепродажу і на ті які 
були придбані з метою здавання їх в оператив-
ну оренду. Оскільки на ці господарські операції 
впливають різні П(С)БО 7 та 27, а значить вступа-
ють в дію різні правила обліку землі в бухгалтер-
ському обліку для агропромислових виробництв. 
На ці труднощі також звертає увагу Д.М. Трачова 
«Інформаційна база, що існує сьогодні, формуєть-
ся переважно системою бухгалтерського обліку, 
яка, в свою чергу, не містить спеціальних даних, 
потрібних для проведення оцінки земельних діля-
нок та подальшого відображення їх на рахунках 
бухгалтерського обліку» [3, с. 370].

Однією з найважливіших процедур аудитор-
ської перевірки є проведення інвентаризації ак-
тивів підприємства. Виходячи з цього аудитору 

важко буде зробити інвентаризацію земельних 
ділянок, оскільки в основному нормативному 
акті, який регулює порядок здійснення інвента-
ризації визначено, що вона проводиться один раз 
на три роки [4]. При цьому в даному положенні 
визначено, що під час проведення інвентариза-
ції земельних ділянок перевіряється наявність 
документів, що підтверджують право власності 
підприємства на ці об’єкти та осталося поза ува-
гою порядок проведення інвентаризації кількіс-
них та вартісних показників земельних ділянок, 
як об’єктів обліку.

Також на проведення аудиту впливає різно-
манітність його напрямків (рослинництво, тва-
ринництво, птахівництво), велика кількість про-
цесів пов’язаних з перетворенням біологічних 
активів (приплід, приріст, тощо), що ускладнює 
перевірку правильності обліку його в бухгалтер-
ських регістрах. 

При проведенні аудиту необхідно враховува-
ти не тільки сезонність робіт але й затрати на 

Таблиця 1
Стадії аудиту аграрних підприємств

Стадія аудиту Етапи аудиту 

1. Підготовка і 
планування ауди-
торської перевірки 
(початкова)

– отримання інформації про підприємство;
– вивчення й оцінка систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю підпри-
ємства;
– оцінка й визначення прийнятного рівня аудиторського ризику і рівня суттєвості;
– визначення напрямів аудиту, аудиторських процедур, обсягу аудиторської вибірки і 
терміну проведення аудиторської перевірки;
– складання і затвердження керівником робочої групи плану і програми аудиту

2. Проведення ау-
диторської вибірки 
і здійснення ауди-
торських процедур 
(дослідна)

– проведення аудиторської вибірки;
– вивчення господарських операцій;
– перевірка дотримання підприємством основних передумов підготовки фінансової 
звітності;
– здійснення аудиторських процедур за критеріями: існування, повнота, точність, 
класифікація, відповідальність, перевірка рахунків, вартісна оцінка, права і обов’язки, 
законність.

3. Оцінка резуль-
татів проведених 
аудиторських про-
цедур і складання 
звіту аудитора й ау-
диторського висно-
вку (завершальна)

– оцінка якості проведення аудиторської вибірки і здійснення аудиторських процедур;
– узагальнення та аналіз результатів перевірки;
– обговорення з керівництвом підприємства виявлених у процесі аудиту проблем;
– узгодження пропонованих аудиторською фірмою поправок до фінансової звітності 
підприємства;
– складання звіту аудитора, який надається керівництву підприємства;
– контроль якості усунення підприємством, виявлених у процесі аудиту істотних ви-
кривлень фінансової звітності;
– складання акта виконаних робіт та аудиторського висновку

Джерело: [6, с. 14]

Таблиця 2
Складові аудиторської перевірки витрат та доходів  
на агропромисловому виробництві та їх особливості 

Складові аудиторської  
перевірки Завдання та особливості проведення аудиту

Аудит витрат

– перевірка додержання підприємством визначеного П(С)БО 16 «Витрати» їх 
переліку при віднесенні окремих витрат до прямих матеріальних, трудових 
та ін., а також загальновиробничих;
– правильність відображення в регістрах бухгалтерського обліку всіх видів пря-
мих витрат на виробництво;
– законність формування загальновиробничих витрат та віднесення їх на ра-
хунки бухгалтерського обліку; правильність калькуляції собівартості продукції

вивчення особливостей 
організації виробництва та 
технологічного процесу

Ознайомлення: з переліком основних засобів, які застосовуються для виробни-
цтва продукції (робіт, послуг); з обсягом та номенклатурою виробничих запасів; 
необхідною робочою силою та ін.
Джерело: технологічна карта, галузеві нормативи

вивчення облікової політи-
ки щодо обліку виробничих 
затрат та калькулювання 
собівартості продукції (ро-
біт, послуг)

Ознайомлення: зі складом затрат на виробництво за статтями калькулювання; 
методом калькулювання собівартості; методом вибуття запасів; особливостями 
робочого плану рахунків для обліку затрат та калькулювання собівартості; пе-
реліком загальновиробничих витрат, у тому числі постійними і змінними та ін.
Джерело: облікова політика
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перевірка матеріальних 
затрат

Перевірка обґрунтованості включення тих чи інших матеріальних затрат до со-
бівартості окремих видів продукції (робіт, послуг) за номенклатурою, кількістю 
та вартістю; перевірка обґрунтованості віднесення окремих матеріальних затрат 
до загальновиробничих витрат за номенклатурою, кількістю та вартістю; пере-
вірка правильності застосування обраного методу вибуття запасів; контрольний 
запуск сировини у виробництво та ін.
Джерело: технологічна карта, лімітно-забірні картки, накладні-вимоги на від-
пуск матеріалів, бухгалтерські довідки

перевірка затрат на оплату 
праці

має обов'язково включати обґрунтованість визначення фонду оплати праці в 
рослинництві та тваринництві в цілому в галузі, в розрізі галузей другого і 
третього рівня. Тарифний фонд перевіряється за технологічними картами, за 
якими визначається обґрунтованість обсягів робіт, відповідність норм, тарифних 
розрядів і ставок, що використані для розрахунку фонду оплати праці, затвер-
дженого сільськогосподарським підприємством

перевірка затрат на со-
ціальні заходи

Перевірка правильності розрахунку нарахувань до фонду оплати праці вироб-
ничих працівників за видами продукції та нарахувань на фонд оплати праці 
загальновиробничих працівників.
Джерело: Зведення відрахувань до фондів, довідки, котрі засвідчують інвалідність

перевірка амортизаційних 
відрахувань

Перевірка правильності розрахунку амортизації у бухгалтерському обліку від-
повідно до обраного методу; підтвердження обґрунтованості обраного методу 
нарахування амортизації; перевірка правильності віднесення затрат на аморти-
зацію до собівартості окремих видів продукції (робіт, послуг) та до загальнови-
робничих витрат.
Джерело: відомість нарахування амортизації, облікова політика

перевірка інших прямих 
затрат

Перевірка обґрунтованості включення інших прямих затрат до собівартості 
окремих видів продукції (робіт, послуг) та загальновиробничих витрат; правиль-
ність розрахунку та списання втрат від браку продукції; правильність роз-
рахунку та віднесення затрат на відрядження; затрат, пов’язаних з послугами 
інших організацій та ін.
Джерело: звіт про використання коштів, виданих на відрядження чи підзвіт, акт 
про брак, розрахунок собівартості браку, акт виконаних робіт (наданих послуг), 
розрахунки комунальних платежів, бухгалтерські довідки та ін.

перевірка правильності 
ведення фактичних ви-
робничих витрат та на-
ступного їх включення до 
собівартості продукції, від-
повідно до прийнятого на 
підприємстві методу обліку 
витрат та калькулювання 
собівартості

Аудитор з’ясовує перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості 
продукції відповідно до порядку, встановленого самостійно сільськогосподар-
ським підприємством з урахуванням П(С)БО 16.
При встановленні відповідності складу прямих матеріальних витрат аудитору 
слід пам’ятати, що до них входить вартість сировини та основних матеріалів, 
які становлять основу продукції, що виробляється, допоміжних і інших мате-
ріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат. 
Прямі матеріальні витрати зменшуються на вартість зворотних відходів, отри-
маних у процесі виробництва.
Об’єктами витрат на сільськогосподарських підприємствах, як правило, є вид 
культур: у рослинництві – зернові та зернобобові культури (пшениця озима, 
ячмінь озимий, овес, горох та ін.), технічні культури (соняшник на зерно, коно-
пля, цукрові буряки, тютюн тощо) та інші культури; у тваринництві – велика 
рогата худоба молочного напряму, велика рогата худоба м’ясного напряму та ін.

вивчення правильності 
накопичення, розподілу та 
списання загальновиробни-
чих витрат (ЗВВ)

Підтвердження обґрунтованості обраної бази розподілу загальновиробничих 
витрат, перевірка правильності розрахунку розподілу ЗВВ, перевірка обґрун-
тованості віднесення тих чи інших ЗВВ до змінних або постійних, перевірка 
правильності списання ЗВВ та ін.
Джерело: розрахунок розподілу загальновиробничих затрат, облікова політика

аналіз доцільності поне-
сених витрат для підпри-
ємства

Проводимо ідентифікацію потенційних зон ризику з метою зведення до мініму-
му розмір капіталу, що піддається ризику.
Розраховуються наступні показники визначення ступеня ризику фінансових 
коштів:
– надлишок чи недостатність власних засобів;
– надлишок чи недостатність власних і позикових джерел формування запасів;
– надлишок чи недостатність загальної величини основних джерел для форму-
вання запасів і витрат.

підтвердження законності і 
правильності відображення 
на рахунках бухгалтер-
ського обліку операцій з 
обліку витрат діяльності

підтвердження законності і правильності відображення на рахунках бухгалтер-
ського обліку операцій з обліку витрат операційної діяльності

перевірка повноти, правиль-
ності та достовірності відо-
браження інформації про 
витрати діяльності в публіч-
ній фінансовій звітності

Підтвердження тотожності даних аналітичного та синтетичного обліку даним 
фінансової звітності.
Джерело: дані програми 1сБухгалтерія Головна книга, оборотно-сальдова відо-
мість, Звіт про фінансові результати

Розробка рекомендацій щодо 
вдосконалення процесів 
виробництва та управління 
виробничими витратами

Виявлення виробленої зайвої кількості продукції, наявність «застарілих запа-
сів», зайві етапи виробничого процесу, зайве транспортування запасів, виробни-
цтво некондиційної продукції

Джерело: розроблено автором за даними [6; 8]

Продовження таблиці 2
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них, які змінюються в залежності від кліматич-
них умов.

На специфіку аудиту в агропромислово-
му виробництві також впливає те, що части-
на виробленої продукції використовується на 
внутрішньогосподарських обіг на виробництво 
нових біологічних активів (насіння пшениці ви-
користовуються під посів на виробництво но-
вих біологічних активів, тварини та птахи не 
тільки дають готову, товарну продукцію, але 
мають такі властивості як приріст, приплід, а 
також дають матеріали (органічні добрива) які 
використовують при вирощуванні продукції 
рослинництва та садівництва. Перелічені осо-
бливості впливають на достовірність обліку ви-
тратної частини.

Також найбільш гострим є питання оцінки, 
оскільки в умовах ринкової економіки в Україні 
існують реальні труднощі, пов’язані з визначен-
ням справедливої вартості сільськогосподарської 
продукції на основі ринкових цін згідно вимогам 
П(С)БО 30. Справедливу вартість можна визна-
чити лише за умови існування в країні активно-
го ринку, тобто ринку однорідних товарів, де в 
будь-який момент можна знайти покупця і про-
давця і де постійно наявна і загальнодоступна 
інформація про ціни. В Україні сільське госпо-
дарство характеризується великою різноманіт-
ністю продукції, що виробляється. Розвинутого 
публічного (біржового) ринку в Україні на таку 
продукцію, і особливо на біологічні активи, сьо-
годні не існує [7].

Також на методику проведення аудиту в аг-
ропромисловому виробництві значно впливає 
організаційно-правова форма господарювання, 
наявність пільгових режимів оподаткування, ви-
користання різноманітної сільськогосподарської 
техніки як власної так і орендованої.

Отже, усі ці особливості мають бути враховані 
під час перевірки, оскільки аудит – це система 
взаємопов’язаних процесів, за допомогою яких 

незалежні суб'єкти накопичують та оцінюють 
факти фінансово-господарської діяльності під-
приємств, які підлягають кількісній оцінці і від-
носяться до специфічної господарської системи, 
щоб визначити і відобразити у своєму висновку 
ступінь відповідності даної інформації встанов-
леним критеріям та зменшити до прийнятного 
рівня інформаційний ризик користувачів фінан-
сової звітності [5, с. 16].

В таблиці 1 розглянемо загальні стадії аудиту 
аграрних підприємств

Метою аудиту витрат та доходів агропромис-
лового виробництва є, згідно з МСА 200 вислов-
лення аудитором незалежної професійної думки, 
щодо правильності відображення у звітності під-
приємства інформації про витрати понесенні під-
приємством та отримані доходи.

Критерієм оцінки при аудиті даних ділянок є 
документ, який визначає методичні засади фор-
мування в обліку інформації про витрати підпри-
ємства саме П(С)БО 16 «Витрати» 

Основні складові аудиторської перевірки ви-
трат й особливості проведення аудиту вказані в 
таблиці 2.

Висновки і пропозиції. Особливості аудиту 
в агропромисловому виробництві зумовлені ба-
гатогранністю його напрямків: рослинництво, 
тваринництво, допоміжне виробництво тощо, а 
також великою кількістю процесів, які відбува-
ються в цій галузі. Практично ні в однієї галузі 
не спостерігається те, щоб від одного виду сіль-
ськогосподарської культури або тварини отриму-
валось б декілька видів продукції, що впливає на 
розмежування витратної частини та її обліку в 
секторі аграрного аудиту. 

Отже, специфіка впливає на організацію, ви-
бір методів та прийомів проведення аудиту в 
аграрного сектору, тому її знання дозволяють 
аудитору, здійснити неупереджену, докумен-
тально підтверджену оцінку господарської діяль-
ності агропромислових виробництв. 
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