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корективи. Дані контролю є вихідною базою для подальшого планування діяльності 
підприємства, розробки заходів по підвищенню ефективності виробництва. 

Важливим елементом управління витратами також є їх облік. Головна мета обліку 
на підприємстві полягає у вирахуванні прибутку, який отримується у процесі 
виробництва. Облік забезпечує, насамперед, контроль за витратами виробництва. 

Керівництво підприємства, вираховуючи свої витрати і визначаючи прибуток, 
намагається враховувати усі фактори, які впливають на їх рівень. Облік дає можливість 
розробляти нові шляхи підвищення прибутку та зниження витрат. 

Облік виробничих витрат і визначення витрат виробництва здійснюються для 
досягнення трьох головних цілей: оперативного планування і контролю; прийняття 
спеціальних рішень; визначення собівартості продукції, яка випускається. 

Таким чином, в сучасних умовах господарювання система управління витратами є 
обов’язковим елементом всієї управлінської системи підприємства і визначає 
перспективність та ефективність функціонування підприємства. Важливу роль в цій 
системі належить обліку і контролю, адже саме вони покликані забезпечити чіткість та 
регламентованість здійснення виробничих операцій та врешті решт і всієї діяльності 
підприємства. 

Висновки. Підвищення результативності діяльності підприємств це насамперед 
забезпечення зниження рівня витрат в цілому та витрат виробництва зокрема. Це в свою 
чергу вимагає посилення ролі бухгалтерського обліку, як інформаційного ресурсу щодо 
формування витрат, їх аналізу та прийняття управлінських рішень. З цією метою на 
підприємстві необхідно: забезпечити удосконалення системи первинного, синтетичного та 
аналітичного обліку витрат, як за об’єктами виробництв так і по підприємству в цілому, 
враховуючи при цьому міжнародні стандарти та зарубіжний досвід; поглибити аспекти 
внутрігосподарського обліку, мета якого узагальнення облікової інформації за центрами 
витрат і відповідальності. 
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Постановка проблеми. Найважливішою умовою розвитку та успішної 

господарської діяльності аграрних підприємств є ефективне використання 
сільськогосподарських земель. Ефективність використання земельних ресурсів пов'язана з 
такими поняттями, як капітальні витрати на поліпшення родючості земель, з оцінкою 
земельних ділянок, за якою вони відображаються в системі обліку і звітності, з 
формуванням податкової бази для обчислення земельного податку та фіксованого 
сільськогосподарського податку тощо. Тому останнім часом багато уваги приділяється 
питанням управління землями сільськогосподарського призначення, посиленню 
внутрішніх контрольних функцій за допомогою аудиту, заснованих на інформації обліку 
та звітності, досягненню показників сталого розвитку аграрних підприємств на основі 
ефективного використання їх земель. 
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Аналіз останніх досліджень. У розробку питань теорії та практики аудиту 
вагомий внесок зробили вітчизняні науковці: М.Т. Білуха, О.С. Бородкін, Ф.Ф. Бутинець, 
Б.І. Валуєв, З.В. Гуцайлюк, Г.М. Давидов, Н.І. Дорош, І.М. Дмитренко, С.Я. Зубілевич, 
А.М. Кузьмінський, М.В. Кужельний, О.А. Петрик, І.І. Пилипенко, О.Ю. Редько, 
В.С. Рудницький, В.Я. Савченко, В.В. Сопко, Л.О. Сухарєва, Б.Ф. Усач та інші. Галузеві 
аспекти аудиту в агропромисловому комплексі досліджували такі вчені як 
М.Я. Дем’яненко, К.П. Дудка, В.М. Жук, Л.С. Шатковська тощо. Віддаючи належне 
проведеним дослідженням у галузі аудиту, слід зазначити, що ряд актуальних питань не 
мають достатнього наукового обґрунтування та потребують додаткових досліджень. 
Зокрема, недостатньо опрацьованими залишаються питання внутрішнього аудиту земель 
сільськогосподарського призначення. Підвищення інтересу до питань організації і 
методики контролю земельних ресурсів на цей момент обумовлено ще й необхідністю 
розв’язання проблем методичного забезпечення аудиту за умов формування ринку земель. 

Метою дослідження є поглиблення теоретичних положень та розробка 
організаційно-методичного інструментарію внутрішнього аудиту земельних ресурсів в 
аграрному секторі. 

Об’єктом дослідження є аудиторська діяльність в частині формування інформації 
для забезпечення управління землями сільськогосподарського призначення. 

Методика досліджень. В основу дослідження покладено основні принципи 
діалектичного методу, а в його межах – методи індукції та дедукції. В ході дослідження 
проблем внутрішнього аудиту земельних ресурсів було використано методи 
спостереження, порівняльного аналізу, синтезу та монографічний метод. 

Результати досліджень. Практична необхідність внутрішнього аудиту земельних 
ресурсів полягає в тому, що ця управлінська структура забезпечує інформаційну 
підтримку стратегічних та поточних управлінських рішень, спрямованих на більш 
ефективне використання земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у 
власності підприємств, а також на правах постійного користування, оренди та інших 
правах користування. 

Передумовами проведення аудиту земель сільськогосподарського призначення є: 
 необхідність в одержанні достовірної інформації про фінансовий стан об’єкта 

контролю; 
 виявлені порушення земельного законодавства; 
 факти неефективного або неекономічного господарювання. 
Аудит земельних ресурсів пов’язаний як з системою обліково-аналітичного 

забезпечення, так й з системою ведення державного земельного кадастру, тому він 
повинен містити такі види робіт: 

- перевірку правовстановлюючих документів на землю (обов’язкові реквізити 
документів, часові інтервали видачі різних документів, правильність заповнення); 

- перевірку права власності (інформація про земельну ділянку в АС ДЗК, перевірка 
землевпорядної документації, підстав виникнення права на землю, процедури видачі й 
реєстрації правовстановлюючих документів, визначення розміру плати за землю); 

- перевірку задокументованих обмежень на використання землі й обтяження прав 
на землю (цільове призначення земельної ділянки, наявні обмеження, обтяження, застави, 
іпотеки, сервітути, прибережні захисні смуги і охоронні зони водних об’єктів, т.д.); 

- перевірку фізичних властивостей земельної ділянки і розвитку прилягаючої 
території (винесення меж земельної ділянки в натуру, перевірка межових знаків, 
можливості доступу до ділянки, визначення охоронних зон комунікацій, план розвитку 
території і його вплив на ціну ділянки) [1]; 

- перевірку вартісної грошової оцінки земельних ділянок; 
- перевірку правильності та достовірності відображення в обліку та звітності 

операцій по надходженню, трансформації земельних угідь, їх вибуттю. 
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Загальну модель аудиту наявності й використання земельних ресурсів представимо 
на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Модель внутрішнього аудиту земель сільськогосподарського призначення. 
Джерело: розробка автора. 

 
В основу проведення внутрішнього аудиту в даному випадку покладений метод, 

заснований на теорії життєвого циклу земельної ділянки, що передбачає: придбання 
земельної ділянки → експлуатацію земельної ділянки → капітальне поліпшення земельної 
ділянки → ... → вибуття земельної ділянки (або трансформація в іншу категорію земель) 
[2]. 

Такий підхід до накопичення інформації не лише дозволить здійснювати чіткий 
контроль за основними видами діяльності аграрного підприємства в межах його 
організаційної структури, а й визначатиме стратегічні завдання управління, орієнтовані на 
розвиток пріоритетних видів діяльності та ефективне використання земельного 
потенціалу. 

Об’єкти аудиту – земельні ділянки та пов’язані з ними господарські операції  
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Забезпечення раціональної організації аудиту є складним процесом, який 
визначається сукупністю односпрямованих контрольних дій, вимагає розроблення 
концептуальних положень (внутрішнього положення) щодо впорядкування і дієвості 
організаційно-методичних складових аудиту господарських операцій на підприємстві [3, 
С. 164]. 

З огляду на це, на підприємстві доцільно розробити внутрішній стандарт аудиту, 
який би регламентував обов'язкові вимоги щодо планування та проведення внутрішнього 
контролю за землями сільськогосподарського призначення та ефективністю їх 
використання в діяльності аграрного підприємства. 

При здійсненні внутрішнього аудиту земельних ресурсів необхідно дотримуватись 
наступного алгоритму: 

1. дослідити основну діяльність аграрного підприємства; 
2. ідентифікувати інформаційні ризики при відображенні основної діяльності у 

внутрішній управлінській звітності; 
3. дати опис контрольних процедур, що застосовуються у внутрішньому аудиті 

земельного потенціалу; 
4. оцінити ризики основної діяльності; 
5. обрати суттєві ризики, настання наслідків яких може вплинути на результати 

діяльності аграрної організації; 
6. розробити технічне завдання на проведення заходів внутрішнього аудиту 

(перевірки) земельних ресурсів; 
7. розробити програму внутрішнього аудиту; 
8. розробити систему робочих документів: «Вибірка», «Програма заходів 

внутрішнього аудиту», «Тести для проведення внутрішнього аудиту» та ін.; 
9.  здійснення процедур внутрішнього аудиту (тестування); 
10. формування висновків і рекомендацій, характеристика доцільності 

використання підприємством тих чи інших угідь; 
11.  розробка плану коригувальних заходів; 
12. підготовка звіту внутрішнього аудиту з рекомендаціями щодо покращення 

використання земельних ресурсів для керівництва аграрного підприємства. 
Висновки. Враховуючи різнобічність земельних відносин, багатоаспектність 

земельного потенціалу та різну спрямованість господарського контролю за ними, 
обґрунтована необхідність проведення внутрішнього аудиту з системних позицій. 
Дотримання наведеного механізму аудиторського контролю дозволить проаналізувати 
загальний стан земельних ресурсів на підприємстві, проконтролювати організацію їх 
обліку, провести якісний аудит та визначити шляхи поліпшення використання земельного 
потенціалу. 
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