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У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація. У статті розглядаються питання організації обліку у сільськогосподарських підприємствах. 

Обґрунтовується його програмне забезпечення як основний засіб удосконалення, скорочення обсягів та часу 

облікової роботи.
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Постановка проблеми. Актуальність ком-

п’ютеризації обліку у сільському господарстві 

визначається тим, що автоматизація процесу ви-

робництва в цій галузі повинна забезпечувати, 

насамперед, повний облік фактичних виробни-

чих витрат за статтями й елементами як у розрізі 

центрів відповідальності, так і на підприємстві в 

цілому. Це дасть змогу достовірно визначати собі-

вартість виробленої продукції та виконаних робіт.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окре-

мим питанням комп’ютеризації галузей АПК 

присвячено низку наукових праць вітчизняних і 

зарубіжних вчених-економістів: Ф. Ф. Бутинця, 

М. С. Білухи, В. С. Завгороднього, М. Ф. Огійчу-

ка, В. П. Подольського, В. Ф. Палія, Я. В. Соко-

лова та інших. Однак багато питань із даної теми 

дослідження залишаються невирішеними і потре-

бують подальшого поглибленого вивчення.

Завдання і методика досліджень. Інтеграція 

національної економіки до СОТ вимагає першо-

чергового перегляду окремих положень вітчизня-

ного бухгалтерського обліку.

Метою статті є обґрунтування необхідності 

автоматизації внутрішньогосподарського обліку 

для забезпечення організації ефективного госпо-

дарювання в аграрних формуваннях України.

Закономірно, що нині для вітчизняних сіль-

ськогосподарських підприємств дедалі досто-

вірнішими й необхіднішими стають концепції 

інформаційних систем, такі як ЕRP (Enter prisere-

source planning), що широко використовуються 

для комп’ютеризації світової економіки. ЕRP-

система — це велика система комплексної автома-

тизації обліку всіх структурних підрозділів підпри-

ємства. Вона включає функції планування потреб 

у виробничих ресурсах, технологічної підготовки 

виробництва, складання бюджетів фінансових ре-

сурсів — доходів і витрат, а також контроль за їхнім 

виконанням. Найпоширенішими серед таких про-

грамних продуктів на території України є «1С: Під-

приємство 8» та «Парус-Предприятие» [1].

Серед багатьох функцій ЕRP-системи най-

головнішою є обслуговування обліку процесу 

вироб ництва. Вона описує функції всередині трьох 

основних процесів розширеного економічного від-

творення — придбання матеріальних ресурсів, влас-

не виробництво та реалізація виробленої продукції.

Значним недоліком кожної із запропонованих 

програм є те, що жодна з них не враховує особли-

востей ведення бухгалтерського обліку в аграрному 

виробництві. Можна зробити висновок, що авто-

матизація виробництва у сільському господарстві 

не набуде масового характеру доти, поки не будуть 

розроблені спеціалізовані програмні продукти, мо-

дулі та конфігурації саме для цієї галузі АПК.

Виклад основного матеріалу. Серед аграрних 

формувань найбільшою популярністю користу-

ється програма «1С: Підприємство 8», яка досить 

зручна для використання та доступна для придбан-

ня порівняно з іншими програмами. Програма 

«1С: Підприємство 8» належить до управлінської 

інформаційної системи класу ЕRP, яку використо-

вують для ведення управлінського та фінансового 

обліку, а також вона розв’язує завдання фінансово-

го менеджменту на підприємстві.

Основною перевагою ведення обліку вироб-

ництва за допомогою програми «1С: Підприєм-

ство 8» є те, що синтетичні рахунки витрат можна 

побудувати від трьох до п’яти рівнів. Це дає мож-

ливість деталізувати виробничі витрати за стаття-

ми й об’єктами, сприяє повнішому розподіленню 

непрямих витрат та уникненню помилок під час 

здійснення такого розподілу.

Програма «1С: Підприємство 8» відрізняєть-

ся від інших систем автоматизованого обліку. Її 

зручно використовувати з метою комп’ютеризації 

різних ділянок виробництва в розрізі окремих 

структурних підрозділів підприємства. Для цього 
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створюється довідник, в якому перераховані всі 

підрозділи підприємства. Таким чином, автома-

тизований облік витрат на рахунку 23 «Виробни-

цтво» ведеться з використанням субконто «Під-

розділи». Це зручно для сільськогосподарських 

підприємств, які організовують внутрішньогос-

подарський облік за окремими структурними під-

розділами, зокрема, у рослинництві.

Аналітичний облік витрат на виробництво ве-

дуть за допомогою встановлення зв’язків між відпо-

відною проводкою, сумою витрат, обсягом витрат (у 

натуральному виразі) та об’єктом обліку витрат.

Позитивний момент побудови багаторівневої 

системи обліку виробництва відзначено багатьма 

вченими. Так, В. Ф. Палій писав: «… тепер виникає 

можливість у межах одного синтетичного рахунка 

одержати кілька різних систем аналітичних рахун-

ків, які, у свою чергу, всебічно відображають пер-

винну інформацію. У кожній системі аналітичних 

рахунків інформація групується та узагальнюється 

в інтересах управління за певним принципом» [4].

Як свідчить практика впровадження на віт-

чизняних сільськогосподарських підприємствах 

автоматизованих систем обліку господарської ді-

яльності, їхня вартість окуповується за рахунок 

зниження деяких витрат виробництва.

Так, за рахунок впровадження комп’ютерної 

програми «1С: Підприємство 8» можна досягти 

ефекту в частині:

1) наскрізного і своєчасного оперативно-ви-

робничого планування й обліку виробництва, що 

дає змогу на 20–30 % знизити втрати безпосеред-

ньо в центрах відповідальності;

2) уникнення необлікованих нестач матері-

альних цінностей на 3–5 %;

3) зниження необґрунтованої видачі запасів у 

виробничі підрозділи на 10–15 %;

4) зниження виробничої та повної собівар-

тості продукції за рахунок скорочення загально-

виробничих та адміністративних витрат на 3–5 %.

Одним із перспективних і досить поширених 

заходів у сільськогосподарських підприємствах є 

комп’ютеризація управлінського обліку на осно-

ві комплексів, пов’язаних з АРМ. Побудова таких 

автоматизованих систем обліку ґрунтується на 

об’єднанні кількох локальних АРМ в одну велику 

комплексну систему АРМ. Для обліку виробництва 

продукції рослинництва використовують такі ло-

кальні АРМи: зі складського обліку запасів; з обліку 

заробітної плати та відповідних нарахувань з обліку 

основних засобів та амортизації; з обліку загально-

виробничих витрат; з обліку адміністративних ви-

трат; з обліку витрат на реалізацію продукції.

Комплекс перерахованих вище АРМів стано-

вить єдину систему пов’язаних АРМ з обліку вироб-

ництва продукції сільського господарства. Кожна 

локальна система об’єднує певну групу витрат, що 

формують виробничу і повну собівартість продукції.

Найдоцільніше організувати роботу комп-

лексних АРМ у середині кожного структурного 

підрозділу підприємства. АРМи кожного струк-

турного підрозділу становлять єдину систему 

комп’ютеризованого обліку підприємства.

Організація обліку господарської діяльності за 

допомогою АРМ, передусім, повинна базуватися 

на наступних положеннях: обробка облікової ін-

формації відбувається в реальному режимі часу, на 

робочих місцях обліковців; ведення діалогової ро-

боти між працівником і комп’ютером; організація 

документообігу на електронних носіях; оператив-

ність обробки облікової інформації та складання 

внутрішньогосподарської звітності; створення 

умов для ефективної організації контролю обліку 

виробничої діяльності; автоматизація комунікацій 

між окремими робочими місцями, тобто автомати-

зація за допомогою пов’язаних АРМ [3] (рис. 1).

Рис. 1. Схема організації обліку виробництва 

із застосуванням локальних комп’ютерних мереж []

Використання локальних АРМ в автоматиза-

ції обліку виробництва продукції рослинництва 

покращить оперативність та ефективність управ-

лінського обліку, буде сприяти скороченню часу 

обробки економічної інформації та доведення 

результатів обліково-аналітичної роботи до ке-

рівництва підприємства у найкоротші терміни. 

Це дасть змогу створити електронну внутрішньо-

господарську звітність і поліпшить якість ведення 

бухгалтерського обліку в цілому.

Автоматизована обробка інформації буде по-

зитивно впливати на кінцеві результати господа-

рювання й терміни подання форм звітності для її 

досконального вивчення внутрішніми та зовніш-

німи користувачами. Це, у свою чергу, впливає на 

залучення інвестицій, надання кредитів та покра-

щення фінансового стану.

Комп’ютеризація обліку виробництва в галузі 

рослинництва повинна враховувати особливості ви-

рощування біологічних активів, а саме: різні техно-

логії вирощування біологічних активів або їх груп, у 

тому числі й ведення органічного землеробства; різні 

показники врожайності біологічних активів; прове-

дення заходів щодо поліпшення родючості ґрунтів.

Враховуючи особливості галузі рослинництва 

за умов розташування окремих її підрозділів на до-
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сить великій відстані від центральної бухгалтерії та 

адміністративного апарату підприємства, впрова-

дження інформації систем обліку супроводжується 

великою складністю. Виправити цю ситуацію до-

помагає використання комп’ютерної техніки і за-

стосування корпоративних мереж. Це дасть змогу 

керівникам виробничих підрозділів вносити від-

повідні дані відразу після закінчення виконання 

технологічних операцій з вирощування біологіч-

них активів або збирання врожаю сільськогоспо-

дарських культур. У результаті цього працівники 

бухгалтерії та головний бухгалтер матимуть змогу 

миттєво одержувати інформацію щодо виробни-

чих витрат та виходу готової продукції [2].

Зрозуміло, що вдале впровадження комп’ю-

теризованої системи бухгалтерського обліку при-

скорює інформаційні потоки в декілька, а іноді 

й у десятки разів. Звичайно, вартість інформації 

важко оцінити в натуральному виразі, тому іноді 

важко підрахувати ефект від впровадження про-

грам, які забезпечать комп’ютеризацію бухгал-

терського обліку. Але саме повнота, своєчасність 

та достовірність отриманої інформації дозволяє 

ухвалювати вірні й ефективні рішення на різних 

рівнях підприємства.

Крім того, обґрунтування економічної ефек-

тивності комп’ютеризації бухгалтерського обліку 

дозволяє: встановити основні економічно ефек-

тивні напрями комп’ютеризації бухгалтерського 

обліку з окремих управлінських робіт; виявити 

можливий розмір річного економічного ефек-

ту, який буде забезпечуватися комп’ютеризацією 

бухгалтерського обліку на конкретному підпри-

ємстві; визначити припустимий обсяг капітальних 

вкладень у систему комп’ютеризованого керуван-

ня на тому або іншому підприємстві; розрахувати 

термін окупності витрат на комп’ютеризацію та 

порівняти його із встановленими нормативами 

у відповідній галузі; виявити необхідність і до-

цільність витрат на створення і впровадження 

комп’ютеризованої системи бухгалтерського об-

ліку на кожному об’єкті; вибрати найбільш еко-

номічно ефективний варіант комп’ютеризації у 

цілому; визначити послідовність проведення ро-

біт з комп’ютеризації бухгалтерського обліку.

Створення комп’ютеризованого бухгалтер-

ського обліку у сільськогосподарських підпри-

ємствах вимагає одночасних витрат на розробку 

і впровадження комп’ютеризованої системи, а 

також поточних витрат на функціонування сис-

теми. Одночасні витрати на розробку і впрова-

дження системи обліку включають: попередні 

витрати, капітальні витрати на придбання (виго-

товлення), транспортування, монтаж та налаго-

дження обчислювальної техніки, периферійних 

пристроїв, засобів зв’язку, допоміжного устатку-

вання, особливо великі витрати на ліцензування 

програмного забезпечення.

Ефективність комп’ютеризованої системи 

бухгалтерського обліку визначають порівнян-

ням результатів від функціонування цієї систе-

ми та витрат усіх видів ресурсів, необхідних для 

її створення та розвитку. Зазначимо, що заходи 

щодо розвитку бухгалтерського обліку мають на 

меті покращення методичного та організаційного 

стану зазначеної системи як складової загально-

го процесу управління. При цьому ефективність 

заходів з удосконалення може бути виражена як 

в економічних, так і в якісних показниках. Еко-

номічні показники отриманих результатів харак-

теризують зменшення обсягу трудових, часових і 

грошових витрат. Якісні показники відображають 

ступінь поліпшення методології, організації, тех-

ніки бухгалтерського обліку. Найбільш повна ха-

рактеристика ефективності заходів щодо розвит-

ку бухгалтерського обліку сільськогосподарських 

підприємств досягається в результаті комплекс-

ного розгляду досягнутих результатів.

Висновки. Автоматизований облік виробни-

цтва продукції рослинництва надасть можливість 

глибше вивчити залежність обсягів виробництва та 

витрат на виробництво від факторів зовнішнього 

і внутрішнього середовища. Важливою перевагою 

автоматизованого управлінського обліку є можли-

вість автоматичного порівняння планової собівар-

тості із фактичною та аналізу виявлених відхилень. 

Одержання такої економічної інформації у досить 

короткі терміни позитивно вплине на організацію 

менеджменту суб’єктів аграрного господарювання.
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