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Аудит на сільськогосподарських підприємствах набуває все 

більшого значення в сучасних умовах. Специфіка діяльності 

сільськогосподарських підприємств вимагає від аудитора збільшення 

інформаційної бази аудиторської перевірки, врахування інформаційних 

джерел, які розкривають особливості виробництва та реалізації 

сільськогосподарської продукції. Система управління 

сільськогосподарських підприємств, а саме організація, планування, 

облік та контроль господарської діяльності, дуже змінилася. Також 

потрібно враховувати інтереси власників комерційних структур, їх 

акціонерів, працівників, це вимагає застосування сучасних методів. Саме 

тому детальна увага приділяється проведенню аудиту 

сільськогосподарських підприємств, це і обумовлює актуальність даної 

статті.  

Метою дослідження: є теоретичне обґрунтування та розробка 

практичних рекомендацій щодо удосконалення організації аудиту на 

сільськогосподарських підприємствах.  

Для досягнення поставленої мети в роботі поставлено та вирішено 

наступні завдання: проаналізувати погляди на визначення сутності 

організації аудиту;  визначити особливості організації аудиту на 

сільськогосподарських підприємствах; розробити рекомендації до 

удосконалення організації аудиту на сільськогосподарських 

підприємствах. 

Питання організації аудиту в Україні широко вивчається сучасними 

вченими-економістами: Бутинець Ф.Ф., Ільіна С.Б., Мултанівська Т.В., 
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Огійчук М.Ф., Білик М.Д., Сарапіна О.А., Петрик О.А., Пилипенко І.І., 

Проскуріна Н.М  та іншими. 

Але слід відмітити, що серед вчених немає єдиного підходу до 

визначення сутності понять “організація аудиту” (табл. 1). 

 

Тлумачення поняття “організація аудиту”: 

 

Таблиця 1 

 

№ Назва Поняття 

1 Організація аудиту поетапний процес, спрямований на 

об'єднання частин чи елементів у систему [3]. 

2 Організація аудиту сукупність певних елементів, спрямованих на 

раціональне виконання аудиторського 

процесу [4]. 

3 Організація аудиту комплекс заходів аудиторської фірми, 

спрямованих на повне забезпечення 

виконання договорів з клієнтами, ефективне 

використання майна фірми, зниження витрат 

діяльності та отримання прибутку [5]. 

4 Організація аудиту планування етапів аудиту, уніфікація прийомів 

і методів аудиторських перевірок, питання 

відповідальності, дисципліни, системи 

підпорядкування, проблеми обліку та 

контролю [6]. 

 

Що стосується наведених в табл. 1 тлумачень поняття “організація 

аудиту”, в роботі запропоновано наступне визначення “організації 

аудиту”. Організація аудиту – це сукупність заходів аудиторської фірми з 

забезпечення виконання аудиторської перевірки підприємства. На 

відміну від існуючих понять, воно враховує мету з якою здійснюється 

аудиторська перевірка. 
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Метою організації аудиту на сільськогосподарських підприємствах є 

незалежна, неупереджена висловлена думка аудитора, про 

достовірність перевіреної інформації: бухгалтерського обліку і звітності, 

ефективності управлінської системи підприємства, дотримання 

законодавчих і нормативних актів під час складання фінансової звітності. 

Сільськогосподарське виробництво потребує окремого підходу до 

організації аудиту в аграрних підприємствах. Аналіз наукових джерел 

дозволив нам визначити наступні особливості:  сезонність виробництва 

та незбіжність виробничого циклу з календарними періодами; наявність в 

обліку об’єктів (земля, біологічні активи), які відсутні в інших галузях 

економіки; специфіка оподаткування, кредитування та державна 

підтримка підприємств [2, с.53]. До проблемних питань аудиту 

підприємств аграрного сектору належить також і якість надання 

аудиторських послуг. Оцінка якості аудиторських послуг полягає в 

здатності задовольняти потребі споживача в отриманні достатнього 

рівня впевненості у фінансовій інформації. Зрозуміло, що якісно надані 

аудиторські послуги не можуть бути дешевими, але підприємства 

аграрного сектору, через низьку платоспроможність та обмежені 

фінансові можливості, не завжди отримують аудиторські послуги 

належної якості [4, с 54].  

Удосконаленню рівня організації аудиту на сільськогосподарських 

підприємствах сприяє:  

1. тісний співпраця  всіх служб сільськогосподарського 

підприємства та звичайних працівників, які володіють знаннями про різні 

ділянки виробництва з аудиторами під час проведення аудиту; 

2. правильна організація перевірки, 

3. виконання  аудиторами вимог  стандартів аудиту, Кодексу 

професійної етики під час проведення аудиту [7]. 

Висновки:  Таким чином організація аудиту  на 

сільськогосподарських підприємствах спрямована не тільки на 

задоволення інформаційних потреб управлінського персоналу і 

власників підприємства та прийняття відповідних рішень надалі, але й 

для підвищення ефективності господарської діяльності суб’єкта 
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господарювання як загалом, так і окремих його структурних підрозділів. 

Доведено, що під час вивчення організації аудиту в роботі було 

запропоновано по іншому представляти етапи і стадії організації аудиту. 

Під час організації аудиту фінансово-господарської діяльності 

сільськогосподарських підприємств перевірку доцільно здійснювати 

поетапно, ув’язати його результати з результатами діяльності, 

відображеними у фінансовій звітності. Існування значної кількості 

проблем аудиту зумовлює необхідність підвищення уваги до рівня його 

якості та розробки нових комплексних підходів до їх вирішення як на 

загальнодержавному, так і на рівні кожного підприємства. Сьогодні 

сільськогосподарські підприємства знаходяться не в найкращому 

становищі, не кожне може дозволити собі проводити комплексний та 

якісний аудит.   Та все ж таки, аудит потрібен, адже це складова частина 

безперервної та законної діяльності підприємства. Аудит на 

сільськогосподарських підприємствах є досить клопітким, потрібно добре 

орієнтуватися в специфічній галузі.  
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