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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Україна володіє необхідними природнокліматичними та економічними умовами для того, щоб стати провідним
світовим виробником та експортером сільськогосподарської продукції.
На
кожному
етапі
розвитку
суспільства
виробництво
сільськогосподарської продукції було і залишається первинною основою життя
і в цьому розумінні основою будь-якого матеріального виробництва. Воно
задовольняє постійно зростаючі потреби суспільства в продуктах харчування, а
промисловість - у сировині для виробництва продовольчих і промислових
товарів широкого вжитку.
Рослинництво є важливим напрямком діяльності сільськогосподарських
підприємств. Ця галузь забезпечує населення продуктами харчування, а галузь
тваринництва забезпечує кормовою базою.
Виробничий процес у рослинництві дуже складний. Людина керує ним,
впливаючи на середовище, де проростають рослини, а також змінюючи
природу самих рослин. Однак рослинництво залишається дуже залежним від
природних умов (температурного режиму, вологості, якості грунту), тому в
різних місцевостях вирощують певні види рослин. На урожайності культур
суттєво позначаються і кліматичні умови кожного окремого року. Втрати
урожаю можуть бути спричинені літньою посухою, малосніжною морозною
зимою, надмірно вологим з паводками літом тощо.
Характерною рисою праці в рослинництві є її сезонність, що призводить
до втрати робочого часу, простоями сільськогосподарської техніки.
Мета випускної кваліфікаційної роботи – є теоретичне обґрунтування
та практичне удосконалення системи бухгалтерського обліку та контролю
виробництва продукції рослинництва на ПСП «Пісківське».
Об’єкт дослідження - процес організації обліку, аналізу та аудиту
продукції рослинництва на ПСП «Пісківське».
Предметом дослідження є комплекс теоретичних, методичних і
практичних положень обліку та контролю виробництва продукції
рослинництва.
У ході написання випускної кваліфікаційної роботи поставлено наступні
завдання:
- дослідити економічну сутність та класифікацію продукції рослинництва;
- обґрунтувати теоретичні, методологічні та концептуальні основи обліку
і аудиту продукції рослинництва;
- проаналізувати нормативно-правове регулювання обліку готової
продукції;
- проаналізувати стан галузі сільського господарства;
з’ясувати особливості організації бухгалтерського обліку на
підприємстві;
- провести оцінку майнового стану підприємства та основних технікоекономічних показників діяльності підприємства;
- дослідити організаційну структуру підприємства;

- обґрунтувати методичні аспекти обліку, аналізу та аудиту продукції
рослинництва;
- визначити напрямки удосконалення системи бухгалтерського обліку.
При написанні випускної кваліфікаційної роботи були використані такі
методи дослідження: загальнонаукові та спеціальні методи, а саме: групування
і порівняння, спостереження – у процесі дослідження технолого організаційних особливостей рослинництва та їх впливу на побудову системи
обліку і контролю витрат; абстрактно-логічний, конкретизування – під час
вивчення особливостей формування і розподілу загальновиробничих витрат;
аналіз і синтез, історичний, аналогій та моделювання.
Інформаційною базою для написання випускної кваліфікаційної роботи
виступили: нормативно-правова база, що регулює відносини у виробництві
продукції рослинництва та організації обліку, дані первинних та зведених
документів, регістри синтетичного і аналітичного обліку, дані річних звітів,
статистична звітність (форма №50 с-г, №29 с-г, №9 с-г, №21 заг), фінансова
звітність (баланс, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, звіт
про фінансові результати, примітки до фінансової звітності).
Практичне значення одержаних результатів дослідження спрямована на
удосконалення методики аналізу продукції рослинництва та створення
практичних рекомендацій для підприємств сільськогосподарської галузі, в тому
числі
досліджуваного
підприємству.
Зокрема,
розроблено
графік
документообігу та робочий план рахунків. Запропоновано алгоритм проведення
інвентаризації готової продукції рослинництва. Обґрунтовано використання
програмного продукту “1С:Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства
для України”.
Структура та обсяг роботи. Випускна кваліфікаційна робота
складається із вступу, трьох розділів, 10 підрозділів, висновків та списку
використаних джерел. Основний зміст роботи викладений на 120 сторінках.
Робота містить 26 таблиць, 5 рисунків, список використаних джерел з 80
найменувань та 5 додатків.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
У вступі наведена актуальність теми випускної кваліфікаційної роботи,
встановлено мету та завдання, об’єкт та предмет, висвітлені інформаційна база,
наукова новизна, інформація про апробацію результатів дослідження та
публікації, практична цінність та структура роботи.
У першому розділі роботи «Теоретико-методичні основи організації
обліку та аудиту продукції рослинництва» досліджено економічну сутність
поняття «готова продукція» та наведена їх класифікація, а також розглянуто
особливості організації обліку продукції рослинництва та наведено огляд
нормативно-правових актів, які регулюють організацію та ведення
бухгалтерського обліку продукції рослинництва на підприємстві.
Рослинництво - є провідною галуззю сільського господарства, яка
займається обробкою культурних рослин для виробництва рослинної продукції,

задовольняє потреби людини продуктами харчування, тваринництво - кормами,
галузі промисловості (харчову, комбікормову, текстильну, фармацевтичну,
парфумерну і ін.) - сировиною базою рослинного походження. В залежності від
використання землі рослинництво поділяють на три підгалузі: - рільництво; плодівництво; - луківництво. Готова продукція - це частина запасів та
сільськогосподарської продукції, виготовлених підприємством, які призначені
для подальшого продажу, внутрішнього використання і не потребують
технічних та біологічних перетворень. Класифікація продукції рослинництва
представлена в державному класифікаторі продукції та послуг. Згідно даного
класифікатора до рослинництва відносять: зерно, насіння, солому, сіно, цукрові
буряки, овочі, ягоди, фрукти, виноград, листя тютюну, продукцію лікарських та
ефіроолійних культур і квітництва, зелену масу на корм, зелену масу на силос
тощо.
У зв'язку з особливостями виробництва сільськогосподарської продукції
ведення бухгалтерського обліку даної ділянки є специфічним. До основних
особливостей можна віднести: - сезонність робіт та тривалість виробничого
циклу вирощування продукції рослинництва; - залежність від природних умов;
- наявність систем пільгового оподаткування та державної підтримки
сільськогосподарських підприємств; - наявність в обліку об’єктів, які відсутні в
інших галузях економіки (землі, багаторічних насаджень, робочої та
продуктивної
худоби,
тварин
на
вирощуванні
і
відгодівлі,
сільськогосподарської продукції та інше). Головним завданням аналізу готової
продукції рослинництва є вивчення динаміки і виконання плану виробництва
по видам продукції. Особливості виробництва продукції сільського
господарства також впливають на проведення аудиторської перевірки. Для
надання детального аудиторського висновку аудитор повинен провести, як
документальну перевірку, так і перевірку у виробничих цехах, зокрема
встановити наявність заходів які контролюють якості врожаю зернових культур
під час їх збирання та зберігання, а саме наявність та справність приладів, які
вимірюють вологість, періодичність проведення аналізів продукції у
лабораторіях для визначення відсотку засміченості зерна та інше.
Нормативно - правове регулювання обліку готової продукції
рослинництва здійснюється на чотирьох рівнях: 1) найвищий – Закони України,
Укази Президента, постанови КМУ; 2) вищий – нормативні документи
Міністерства фінансів Украйни; 3) середній – нормативні акти, методичні
рекомендації та інструкції;4) базовий – робоча документація, яка формує
облікову політику підприємства. До основних нормативних документів
регулювання бухгалтерського обліку продукції рослинництва можна віднести:
закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;
інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій;
цивільний кодекс України; господарський кодекс України; земельний кодекс
України; податковий кодекс України; П(С)БО 9 «Запаси»; П(С)БО 15 «Дохід»;
П(С)БО 16 «Витрати»; П(С)БО 30 «Біологічні активи».
У другому розділі роботи «Організація обліку, аналіз та аудит

продукції рослинництва на ПСП «Пісківське» проведено аналіз сучасного
стану сільського господарства, оцінено фінансово-економічний стан суб'єкта
господарювання, досліджено систему бухгалтерського обліку та контролю ПСП
«Пісківське» та особливості продукції рослинництва на підприємстві, а також
здійснено економічний аналіз продукції рослинництва.
В даний час сільськогосподарська галузь є однією з пріоритетних сфер
розвитку як всієї Україні так і Чернігівської області. У порівнянні з 2007 роком,
частка у валовому внутрішньому продукті сільського, лісового та рибного
господарства виросла в 1,6 раза й склала 10,2%. Потенціал аграрної галузі в
нашої держави величезний. Вже зараз сільським господарством займаються
майже 45 000 підприємств. З яких приблизно 2500 - великих та
середніх. Протягом останнього періоду рослинництво збільшує обсяги
виробництва, а вітчизняне м’ясо-молочне виробництво перебуває на стадії
стагнації. В наслідок чого, провідні компанії агропромислового комплексу в
основному займаються виготовленням рослинної продукції.
Підприємство ПСП «Пісківське» знаходиться в Чернігівській обасті,
Бахмацького району, с.Піски. Дане підприємство займається вирощуванням
великої рогатої худоби та вирощуванням озимих та технічних культур.
Основною метою діяльності ПСП «Пісківське» є отримання прибутку.
Має місце тенденція покращення результатів діяльності ПСП
«Пісківське» та зростання його забезпеченості власними коштами у 2017 році
порівняно із попередніми роками. Слід зазначити, що структура майна
підприємства є стабільною: оборотні активи займають більше 41 % у складі
майна підприємства. Основну частку в оборотних активах складають запаси,
дебіторська заборгованість, інші оборотні активи. Власні оборотні кошти
підприємства становлять близько 89% від усіх джерел фінансування
підприємства, проте ця частка зростає. Позитивним є те, що розмір власних
оборотних коштів на підприємстві має плюсове значення, це говорить про те,
що у підприємства достатньо власних оборотних коштів для фінансовогосподарської діяльності. Підприємство має довгострокові зобов'язання, які
складаються із довгострокових кредитів банків. Коефіціент автономії становить
0,89 і це говорить про фінансову стійкість підприємства і про те що
підприємство незалежне від зовнішніх джерел фінансування і кредиторів.
Рентабельність продукції показує, що на 1 грн. понесених витрат підприємство
отримало 0,38грн. прибутку на початку року і 0,43грн. на кінець року.
Порахувавши загальну рентабельність ми бачимо, що підприємство на початку
року рентабельне на 26,45%, а в кінці року цей показник знизився до 17,24% .
Це є негативною тенденцією так як прибутковість підприємства знизилась на
9,21%.
Бухгалтерський облік на досліджуваному підприємстві ведеться за
топологічними ділянками. Весь обліковий процес складається з 3 етапів первинного, поточного та підсумкового обліку. На підприємстві
бухгалтерський облік ведеться за допомогою автоматизованої системи
бухгалтерського обліку на базі «1С:Підприємство 8.3». Ведення
бухгалтерського обліку на ПСП «Пісківське» регламентується наказом про

облікову політику. На підприємстві є наказ про облікову політику. Недоліком
організації бухгалтерського обліку на підприємстві є відсутність посадових
інструкцій, робочого плану рахунків. Не проводиться інвентаризації готової
продукції.
Облік сільськогосподарської продукції ведеться на рахунку 27 до якого
відкрили субрахунки 271 «Продукція рослинництва» та 272 «Продукція
тваринництва». Первинний облік зернової продукції здійснюється за
допомогою використання путівок на вивезення продукції з поля.
В 2017 році виробництво продукції рослинництва зросло майже на 20% в
порівнянні з 2016 роком. Проте товариство в звітному році припинило
вирощувати жито, а почало вирощувати боби сої.
У третьому розділі роботи «Напрями удосконалення системи
бухгалтерського обліку та підвищення ефективності діяльності ПСП
«Пісківське» визначено напрями удосконалення системи бухгалтерського
обліку, розроблено заходи з удосконалення діяльності підприємства.
Для вдосконалення системи бухгалтерського обліку на ПСП
«Пісківське» розроблено графік документообігу та робочий план рахунків.
Запропоновано алгоритм проведення інвентаризації готової продукції
рослинництва.
Обґрунтовано
використання
програмного
продукту
“1С:Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України”.
За результатами проведеного дослідження ми запропоновували ряд
заходів щодо удосконалення системи бухгалтерського обліку та діяльнсоіт
підприємства.
Для удосконалення системи бухгалтерського обліку на ПСП «Пісківське»
були запропоновані наступні заходи:

Вдосконалення наказу про облікову політику;

Розробка робочого плану рахунків;

Розробка графіка документообігу;

Розробка плану інвентаризації;

Впровадження автоматизованої системи бухгалтерського обліку «1С:
Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України».
Основними напрямами підвищення ефективності діяльності підприємства
ПСП «Пісківське» є: страхування врожаю та підвищення родючості земель.

ВИСНОВКИ
У випускній кваліфікаційні роботі проведено теоретичне узагальнення та
обґрунтування сутності та особливостей методики бухгалтерського обліку,
аналізу та аудиту продукції рослинництва. За результатами проведеного
дослідження було сформульовані висновки і пропозиції, що відповідають
поставленій меті та завданням:
1.
Однозначного визначення
готової
продукції
немає.
На
сільськогосподарських підприємствах під готовою продукцією відповідно до
П(С)БО 9 розуміють товарну продукцію рослинництва, тваринництва,
промислових та обслуговуючих виробництв, продукцію переробки, закуплену у
громадян для подальшої переробки, що відповідає затвердженим стандартам.
Для спрощення ведення бухгалтерського обліку продукцію сільського
господарства класифікують за: розділом, групою, класом, категорією,
підкатегорією, позицією, типом та підтипом.
2. Облік наявної та готової продукції ведеться на активному рахунку 27
«Продукція сільського виробництва». Аналіз інформації на рівні підприємства
надає можливість приймати вигідні рішення з розвитку та вдосконаленню
виробничих процесів підприємства зі зниженням витрат.
3.Нормативно-правове
забезпечення
обліку
готової
продукції
рослинництва регулюється наступними правовими документами: Закон
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про
контрольно-ревізійну службу», П(С)БО 9 «Запаси»; П(С)БО 15 «Дохід»;
П(С)БО 16 «Витрати»; П(С)БО 30 «Біологічні активи» тощо.
4. В останні роки сільське господарство досягло стабільної позитивної
динаміки і все більше нарощує виробництво сільськогосподарської продукції.
Розвиток галузі, що є однією з найбільш важливих в економіці України,
потребує якісних перетворень, спроможних забезпечити підвищення
конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва та продовольчу
безпеку держави. За останні 10 років частка сільського господарства у валовому
внутрішньому продукті зросла у 1,6 разів, що свідчить про стрімкий розвиток
даної галузі.
5. ПСП «Пісківське» знаходиться в Чернігівській області, яка володіє
значним сільськогосподарським потенціалом, і є однією з найбільш аграрно
розвинутих в Україні. Основні напрями діяльності підприємства - молочном'ясне тваринництво з розвинутим рослинництвом. ПСП «Пісківське» є
технологічно розвинутим підприємством. Для обробітку землі використовують
новітні технології, а також сучасну сільськогосподарську техніку та
обладнання. На підприємстві виготовляють продукцію власної марки «Щедра
фермерська родина».
6. Незважаючи на всі галузеві особливості ПСП «Пісківське» є
прибутковим підприємством та стабільно розвивається. Це підтверджують його
фінансово-економічні показники діяльності ПСП «Пісківське». Чистий дохід
від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) протягом 2015-2017 років мав
тенденцію до збільшення, у 2017 році він склав 107840,00 тис. грн. Собівартість

реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) у 2017 році склала 74710,00 тис.
грн. Збільшення собівартості продукції є наслідком зростання обсягів
виробництва. Рівень рентабельності сільськогосподарського підприємства на
даний момент можна назвати високим. Але ми бачимо, що підприємство на
початку року рентабельне на 26,45%, а в кінці року цей показник знизився до
17,24% . Це є негативною тенденцією так як прибутковість підприємства
знизилась на 9,21%.
7. На підприємстві ПСП «Пісківське» використовують централізований
облік. Ведення бухгалтерського обліку на підприємстві ПСП «Пісківське»
покладено на бухгалтерську службу, яку очолює головний бухгалтер та
регламентується наказом про облікову політику підприємства. Бухгалтерський
облік на підприємстві ведеться за допомогою комп’ютерної форми обліку із
використанням програмного продукту «1С:Бухгалтерія» версія 8.3. Дана
програма використовується для автоматизації ведення бухгалтерського та
податкового обліку в організаціях, пов’язаних із будь-якими видами
комерційної діяльності. Бухгалтерський і податковий облік в програмі ведеться
відповідно до чинного законодавства України. На підприємстві є наказ про
облікову політику, який потребує удосконалення. Такі організаційні документи
як: робочий план рахунків, графік документообігу, посадові інструкції –
відсутні. На підприємстві не проводиться інвентаризація готової продукції
рослинництва.
8. На підприємстві ПСП «Пісківське» на 27 рахунку обліковують
продукцію, одержану від власниx рослинних, тваринних та промислових
підpозділів, яка призначена для прoдажу або власного користування;
продукція, яка пpизначена для споживання тваринами як корми; продукцію, яка
вирощенa для годівлі худоби; насіння та посадковий мaтеріал.
Аналіз динаміки виробництва продукції рослинництва показав що
виробництво продукції рослинництва за 2015-2017 роки збільшилося на 16
709,88 тис. грн. (в 1,5 рази), що є позитивним. В 2017 році в порівнянні з 2016
роком виробництво продукції рослинництва зросло майже на 20% (на 7468,94
тис. грн.). Проте товариство в звітному році припинило вирощувати жито, а
почало вирощувати боби сої.
9. За наслідками проведеного дослідження нами було запропоновано ряд
заходів щодо вдосконалення системи бухгалтерського та підвищення
ефективності діяльності підприємства, а саме: вдосконалити наказ про
облікову політику; розробити: робочий план рахунків, графік документообігу
та план інвентаризації, впровадити автоматизовану систему бухгалтерського
обліку «1С: Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України»,
страхувати врожай та збільшення врожаю за рахунок внесення органічних
добрив. Зазначені заходи забезпечать дотримання на підприємстві
встановлених єдиних методичних засад бухгалтерського обліку та зменшення
вірогідності виникнення помилок у процесі обліку.

АНОТАЦІЯ
Грищенко Є.О. «ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ, АУДИТ ТА АНАЛІЗ
ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА» (на матеріалах ПСП «Пісківське»)
Спеціальність: 071 – «Облік і оподаткування» - Чернігівський
національний технологічний університет; Навчально-науковий інститут
економіки.- Чернігів, 2018.
Мета випускної кваліфікаційної роботи – теоретичне обґрунтування та
практичне удосконалення системи бухгалтерського обліку та контролю
виробництва продукції рослинництва на ПСП «Пісківське».
Об’єкт дослідження - процес організації обліку, аналізу та аудиту
продукції рослинництва на ПСП «Пісківське».
Предметом дослідження є комплекс теоретичних, методичних і практичних
положень обліку та контролю виробництва продукції рослинництва.
У вступі наведена актуальність теми випускної кваліфікаційної роботи,
встановлено мету та завдання, об’єкт та предмет, висвітлені інформаційна база,
наукова новизна, інформація про апробацію результатів дослідження та
публікації, практична цінність та структура роботи.
У
першому
розділі
випускної кваліфікаційної роботи
досліджується сутність готової продукції рослинництва, її класифікація.
Готовою продукцією рослинництва на сільськогосподарських підприємствах
вважають продукцію, яка повністю закінчена обробкою, укомплектована, та
пройшла необхідну перевірку, а також відповідає діючим стандартам або
затвердженим технічним умовам, прийнята відділом технічного контролю
підприємства або здана на склад чи прийнята замовником. Окремо приділено
увагу вивченню нормативно-правового регулювання обліку готової продукції
рослинництва.
У другому розділі випускної кваліфікаційної роботи здійснено аналіз
сільськогосподарського господарства в Україні та Чернігівській області. Надана
характеристика діяльності ПСП «Пісківське», його організаційно-управлінської
діяльності, розраховані основні фінансово-економічні показники. Проведено
дослідженнясистеми бухгалтерського обліку та контролю на підприємстві,
досліджено структуру бухгалтерії, здійснена характеристика системи обліку і
аудиту продукції рослинництва, проведено економічний продукції
рослинництва.
У третьому розділі випускної кваліфікаційної роботи запропоновано
комплекс заходів щодо удосконалення системи обліку і контролю та
підвищення ефективності діяльності ПСП «Пісківське».
За результатами дослідження сформульовані висновки, які відповідають
поставленим в роботі меті та завданням.
Практична цінність дипломної роботи полягає у розробці заходів щодо
вдосконалення системи бухгалтерського обліку на підприємстві, а також
підвищення ефективності діяльності ПСП «Пісківське».
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ABSTRACT
Hryshchenko Y. «ORGANIZATION OF ACCOUNTING, AUDIT AND
ANALYSIS OF PLANTS PRODUCTION»
(on materials PSP «Peskovskiy»)
Specialty: 071- «Accounting and taxation»- Chernihiv National University of
Technology; Educational-scientific institute of economics. - Chernihiv,2018
The aim of this work is a theoretical substantiation and practical improvement of the
system of accounting and control of crop production on the PSP «Peskovskiy».
The object of study is the process of organization of accounting,
analysis and audit of crop production on the PSP «Peskovskiy».
The subject of research is complex theoretical, methodological and
practical provisions of accounting for and control of crop production.
In the introduction the relevance of the master’s thesis is given, the purpose and
tasks are set, both subject and object are determined; information base, scientific
novelty, information about approbation of research results, publications, practical
value and the work contents are highlighted.
In the first section of the final qualifying work explores the essence of
the finished products of crop production, its classification. Finished products of plant
growing in agricultural companies consider products that are fully completed
treatment, completed, and passed the necessary checks and comply with current
standards or the approved specifications adopted by the technical control Department
of the company or delivered to the warehouse or accepted by the customer. Special
attention is paid to the study of legal regulation of accounting of finished goods of
plant growing.
In the second section of the final qualification work of analysis of agricultural
farms in Ukraine and Chernihiv region. The characteristic activities of PSP
«Peskovskiy», its organizational and management activities, we calculated the main
financial and economic indicators. Held docile accounting and control of the
enterprise, the structure of accounting, characteristics of accounting system and audit
of crop production, the economic of crop production.
In the third section of the final qualifying work the complex of measures on
improvement of system of accounting and control and improve the efficiency of PSP
«Peskovskiy».
According to the study conclusions, which correspond to the set work
objectives and tasks.
The practical value of the thesis lies in the development of measures on
improving accounting system in the enterprise, as well as improving the efficiency of
the activities of PSP «Peskovskiy».
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