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Постановка проблеми. У сучасних кризових умовах, 
що склалися як в економіці країни, так і безпосередньо 
в діяльності сільськогосподарських підприємств, багато 
підприємств стало «маргінальними» або ж взагалі пере-
стали існувати. «Маргінальне сільськогосподарське під-
приємство» – це суб’єкт господарювання, який у резуль-
таті фінансово-господарської діяльності за декілька 
звітних періодів отримував збитки і в результаті цього 
опинився на межі банкрутства та потребує проведення 
заходів з економічного оздоровлення.

Перед керівниками сільськогосподарських під-
приємств постає необхідність оцінки ризиків, про-
гнозування і створення ефективної системи управ-
ління. Синтетична й аналітична інформація про 
стан і надходження матеріальних, трудових ресур-
сів, про результативність інвестиційної та кредитної 
політики, про витрати та ефективність виробництва 
дає змогу управляти фінансово-господарською діяль-
ністю сільськогосподарських підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ваго-
мий внесок у дослідження та удосконалення бух-
галтерського обліку зробили П. Атамас, Ф. Бути-
нець, С. Голов, М. Дем’яненко, В. Жук М. Огійчук, 
В. Плаксієнко, Я. Савченко, В. Сопко, Л. Сук, 
Н. Ткаченко, В. Усач, Г. Чумаченко та інші.

У науковій лiтeрaтурi проблематика методів еко-
номічного оздоровлення ciльcькoгocпoдaрcькиx під-
приємств відіграє важливу роль. Дослідженню цього 
питання приділили увагу багато як укрaїнcькиx, так 
i зaрубiжниx вчeниx-eкoнoмicтiв, таких як В. Амб-
росов, І. Бланк, А Бричко, І. Кошкалда, Н. Куряча, 
Д. Палій, О. Терещенко, А. Череп, А. Чупіс та інші.

Віддаючи належне науковим напрацюванням 
вітчизняних та зарубіжних учених, слід відзначити, 

що питання удосконалення бухгалтерського обліку 
як методу економічного оздоровлення сільськогоспо-
дарських підприємств потребують подальшого нау-
кового дослідження.

Постановка завдання. Метою статті є оцінка 
методу економічного оздоровлення сільськогосподар-
ських підприємств, а саме удосконалення бухгалтер-
ського обліку та ефективність його впровадження.

Виклад основного матеріалу дослідження. Осно-
вною метою економічного оздоровлення сільськогос-
подарських підприємств в Україні є збереження біль-
шості сільськогосподарських підприємств [1; 2].

Досягнення мети економічного оздоровлення сіль-
ськогосподарських підприємств реалізується через 
вирішення відповідних завдань (рис. 1).

Розроблення заходів, необхідних для покращення 
економічної стійкості сільськогосподарських підпри-
ємств, залежить від таких складників, як:

– виробничий – контроль за підвищенням ефек-
тивності виробництва й ресурсним забезпеченням;

– маркетинговий – досягнення найшвидшого про-
сування товарів на шляху від виробника до кінце-
вого споживача;

– управлінський – вдосконалення фінансового 
обліку; впровадження управлінського обліку;

– кадровий – створення служби контролінгу;
– інвестиційний – пошук інвесторів [4].
Для успішного економічного оздоровлення сіль-

ськогосподарських підприємств потрібні передусім 
достатній обсяг фінансування (інвестиції) і досвідче-
ний менеджмент.

Інвестиції необхідні для ремонту, часткового 
оновлення виробничої бази підприємства і при-
дбання обігових коштів з метою здійснення поточ-
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ної діяльності. Досвідчений менеджмент необхідний 
для оцінки економічного стану сільськогосподар-
ського підприємства, оптимального вибору страте-
гії його розвитку і форми інвестування. З огляду на 
вищенаведене у статті пропонується удосконалення 
механізму економічного оздоровлення сільськогос-
подарських підприємств за рахунок використання 
сукупності дієвих форм і методів для проведення 
економічного оздоровлення сільськогосподарських 
підприємств (рис. 2).

Одним із напрямів удосконалення бухгалтер-
ського обліку на сільськогосподарських підприєм-
ствах є його автоматизація, яка ґрунтується на комп-
лексному використанні електронно-обчислювальних 
машин (ЕОМ), які забезпечують автоматизований 
процес збирання, реєстрації й опрацювання облікової 
інформації, необхідної для прийняття управлінських 
рішень, при цьому зведені документи, облікові регі-
стри і форми звітності складаються на ЕОМ у вигляді 
таблиць. Порядок опрацювання первинної докумен-
тації на ЕОМ повинен визначатися відповідною бух-
галтерською програмою, яка керує цим процесом. 
Дані первинних документів повинні накопичуватися 
в запам’ятовуючому пристрої ЕОМ та роздруковува-
тися в кінці робочого дня з підписами відповідних 
посадових осіб. В ЕОМ повинні вводитися також почат-
кові залишки на рахунках, планові і нормативні дані, 
необхідні для податкового обліку та контролю. Сис-
тематизація введеної інформації здійснюється авто-
матично: досить увести перемінну інформацію один 
раз, тобто вказати код інформації і торбу, як машина 
за її номером вибирає з класифікатора рахунків, що 
дебетуються і кредитуються. Первинна інформація за 
господарськими операціями вводиться в комп’ютерну 

систему програмістом або самим 
бухгалтером, який здійснює 
візуальний і машинний контр-
оль, веде діалог, виправляє 
помилки, опрацьовує за допомо-
гою комп’ютера інформацію, за 
допомогою друкуючого пристрою 
отримує відповідні машинограми 
(документів, регістрів синтетич-
ного й аналітичного обліку, обо-
ротних і сальдових відомостей 
та інших форм звітності).

Документи, створені машин-
ним способом, для надання їм 
юридичної сили повинні від-
повідати вимогам стандартів 
і бути закодовані відповідно до 
затвердженої системи кодифіка-
ції. Підписи осіб, відповідаль-
них за достовірність інформації, 
повинні виконуватися у вигляді 
пароля або іншим способом 
автоматизації, що дає змогу 
однозначно ідентифікувати 
особу, що відобразила господар-
ську операцію, й унеможливити 
користування чужими кодами.

Отже, система обліку, яка 
ґрунтується на використанні 
сучасної обчислювальної тех-
ніки, є особливою формою бух-
галтерського обліку, що від-
повідає сучасним вимогам 
управління і забезпечує:

1) суміщення документації 
і реєстрації облікової інформації, 

зниження трудомісткості обліку з одночасним підви-
щенням достовірності й оперативності інформації;

2) інтеграцію усіх видів господарського обліку: 
оперативного, податкового, статистичного та бухгал-
терського;

3) своєчасне надання інформації, необхідної для 
прийняття економічно обґрунтованих управлінських 
рішень і контролю.

Схематично впровадження АРМ-бухгалтера в гос-
подарську діяльність сільськогосподарських підпри-
ємств наведено на рисунку 3.

Розглянемо розроблення економічної оцінки 
і впровадження автоматизованої підсистеми. Пред-
ставимо у вигляді таблиці значення капітальних 
витрат на впровадження АРМ (табл. 1).

Таблиця 1
Капітальні витрати  

на впровадження АРМ-бухгалтера

Витрати Вартість, грн.

На програмне забезпечення 1519,40

На пристрій безперебійного живлення 290,00

На багатофункціональний пристрій 730,00

На комплект мережевого обладнання 810,00

На робочу станцію 5290,00

На комп’ютерні меблі 690,00

Разом 9329,40

Джерело: власні розрахунки автора

Таким чином, загальні капітальні витрати станов-
лять 9329,4 грн. Автоматизовані форми обліку значно 
ефективніші, ніж ручні. З огляду на зазначені пере-
ваги автоматизованої програми можна порадити сіль-

Діагностика 
економічного стану 

сільськогосподарських 
підприємств

Виявлення негативних 
показників економічного 

стану

Пошук резервів для 
поліпшення 

економічного стану 
сільськогосподарських 

підприємств

Розроблення заходів,
необхідних для 

покращення економічної 
стійкості 

сільськогосподарських 
підприємств

Мінімізація негативних 
наслідків економічної 

кризи 
сільськогосподарських 

підприємств

Оцінка платоспроможності (неплатоспроможності), 
ліквідності, рентабельності власного капіталу, 
рентабельності чистого прибутку, рентабельності по 
EBITDA, SWOT-аналіз

Порівняння економічних показників діяльності з 
нормативними значеннями

Вивчення досвіду інших сільськогосподарських 
підприємств, використання досягнень сучасних 
науковців

Контроль за підвищенням ефективності виробництва 
та ресурсним забезпеченням; досягнення 
найшвидшого просування товарів на шляху від 
виробника до кінцевого споживача; удосконалення 
бухгалтерського обліку, впровадження 
управлінського обліку; створення служби 
контролінгу; пошук інвесторів

Закріплення позитивного досвіду виведення 
сільськогосподарського підприємства із економічної 
кризи і стабілізації структурних перетворень його 
економічної діяльності в довгостроковому періоді

Завдання економічного оздоровлення сільськогосподарських підприємств

Рис. 1. Завдання економічного оздоровлення  
сільськогосподарських підприємств

Джерело: сформовано автором на основі [6, 7, 8]
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ськогосподарським підприємствам якомога швидше 
розпочати автоматизацію як окремих ділянок обліку, 
так і господарства загалом. Це значно зменшить 
витрати підприємства на обробку облікової інформа-
ції. Розрахуємо витрати на канцелярські приладдя 
в сільськогосподарських підприємствах (табл. 2).

В середньому на сільськогосподарських підприєм-
ствах працює 3 бухгалтери, отже, річні витрати на 
канцелярські товари становлять:

Â êàíö. (ãðí).= =4 360 70 1082 1* , ,
Таким чином, витрати на канцелярські товари 

в сільськогосподарських підприємствах на один рік 
становлять 1082,1 грн. Проведемо аналіз економіч-
ної ефективності наявної та запропонованої техно-
логії обробки інформації для сільськогосподарських 
підприємств (табл. 3).

Таким чином, із запропонованою технологією 
обробки інформації досягається пряма економія за 
рахунок зниження поточних витрат на забезпечення 
роботи відділу (формула 1).

Å Å Åð іñí çàï= − ,                     (1)

де Åð  – річна економія, отримана за рахунок удо-
сконалення управління під час використання інфор-
мації в умовах автоматизації бухгалтерського обліку;

Åіñí  – наявна технологія обробки інформації;

Ф
ор

ми Механізм економічного оздоровлення 
сільськогосподарських підприємств

Оздоровлення існуючого сільськогосподарського підприємства

Створення нового сільськогосподарського підприємства на базі ресурсів 
неплатоспроможного підприємства

Внесення майна як
засновницького внеску в 
статутний капітал нового 

підприємства

Продаж або передача 
майна в оренду 
новоствореному

підприємству

Продаж майна на 
аукціоні у разі

провадженні справи 
про банкрутство

Пошук інвестора для створення нового сільськогосподарського підприємства

Розроблення і впровадження системи оплати праці, спрямованої на підвищення 
мотивації праці працівників аграрної сфери

Удосконалення бухгалтерського обліку, впровадження управлінського обліку,
створення служби контролінгу на сільськогосподарських підприємствах

Реструктуризація заборгованості сільськогосподарських підприємств перед 
бюджетом, позабюджетними фондами, комерційними кредиторами

Підготовка і впровадження заходів, спрямованих на підвищення ефективності 
виробництва сільськогосподарських підприємств (оптимізація посівних площ 
сільськогосподарських культур, управління витратами, відмова від свідомо збиткових 
і впровадження нових видів діяльності (запровадження органічних технологій 
агровиробництва), аналіз агрохімічного стану полів, оптимізація наявних виробничих 
ресурсів та раціональне їх використання та ін.)

Надання інформації сільськогосподарським виробникам про нові технології, сорти 
рослин і породи тварин, нові форми організації виробництва та управління 
(консультування)

Методи

Розроблення маркетингових стратегій (вихід на ринок із новою продукцією, вихід на 
нові ринки, розширення сегменту ринку)

Рис. 2. Механізм економічного оздоровлення  
сільськогосподарських підприємств

Джерело: удосконалено автором на основі [3, 5, 9]

Таблиця 2
Перелік канцелярських товарів на робочому місці 

майстра з наявною технологією обробки інформації

Найменування Вартість, грн.

Калькулятор настільний 76,00

Бланки 19,80

Папір для нотаток 4,20

Настільний канцелярський набір 30,20

Щоденник для записів 9,10

Загальні зошити для розрахунків 12,40

Кулькові ручки 44,15

Маркер 7,00

Скотч 6,50

Папки та файли 36,00

Коректор 6,80

Клей 7,20

Степлер 10,70

Лампа настільна 90,65

Всього 360,70

Джерело: власні розрахунки автора

Åçàï  – запропонована технологія обробки інфор-
мації.
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Таблиця 3
Порівняльна економічна ефективність наявної  

та запропонованої технології обробки інформації

Запропонована технологія Наявна технологія

Поточні витрати на забезпечення роботи відділу, грн.

Капітальні витрати на впро-
вадження АРМ 

Канцелярські витрати 
з наявною технологією 

обробки інформації

9329,4 1082,1

Витрати на витратні матеріали

97,20 2143,5

Фонд оплати праці

38 400,0 115 200

Нарахування на ФОП

8448,0 25 344

Витрати на електроенергію

337,28 -

Річні амортизаційні відрахування

4445,53 -

Загальні експлуатаційні витрати

61 057,41 143 769,6

Джерело: власні розрахунки автора

Å =143769,6 – 61057,41=82712,19(ãðí).ð

Строк окупності витрат визначається за форму-
лою 2:

Ñîê =
Ê

Å

ð

ð

,                         (2)

де Ñîê  – строк окупності одноразових витрат;

Ê ð  – витрати на розроблення та впровадження 

проекту.

Ñ
82712,19

61057,41
1,4 (18 ìіñÿöіâ)îê = = .

Отже, впровадження автома-
тизованої підсистеми є ефектив-
ним, про це свідчать такі дані: 
Ñîê  = 18 місяців за терміну екс-
плуатації 10 років, а річна еконо-
мія становить 82 172,19 грн.

Висновки з проведеного дослі-
дження. Економічне оздоровлення 
спрямоване на виведення сіль-
ськогосподарських підприємств із 
кризи (неплатоспроможності, ймо-
вірності банкрутства тощо). Отже, 
одним із методів та завдань еконо-
мічного оздоровлення сільськогос-
подарських підприємств є удоско-
налення бухгалтерського обліку. 
Одним із напрямів удосконалення 
бухгалтерського обліку на сіль-
ськогосподарських підприємствах 
є його автоматизація. Річна еко-
номія від упровадження автомати-
зованих бухгалтерських програм 
у господарську діяльність сіль-
ськогосподарських підприємств 

становить 82 172 тис. грн., а строк окупності – один 
рік і вісім місяців.
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Рис. 3. Схема обробки облікової інформації з АРМ-бухгалтером
Джерело: розроблено автором


