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АГРОАУДИТ ЯК ІНСТРУМЕНТ СИСТЕМНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В 

АГРОБІЗНЕСІ 
 

У вітчизняній економіці агробізнес, не зважаючи на високу інвестиційну привабливість, яка постійно зростає, 

залишається також і одним із найбільш ризикованих видів господарської діяльності, що зумовлено 

непередбачуваним впливом як погодно-кліматичних, так і ринкових чинників. Наявність ризикових факторів вимагає 

об’єктивну потребу в оцінці ефективності агробізнесу, пошуку його слабких сторін. Системне передбачення, 

виявлення, усунення та уникнення впливу ризикових факторів на агробізнес вимагає здійснення постійного 

моніторингу, оцінки та аналізу стану агропідприємства. Ринкове реформування вітчизняної економіки і постійне 

загострення конкуренції товаровиробників за ринки збуту, ресурси та необхідність запобігання загрозам 

фінансових ризиків підвищують в агробізнесі вимоги до менеджерів відповідальних за результативність і наслідки 

прийняття управлінських бізнес-рішень. В цих умовах стратегічною складовою бізнесу може стати агроаудит, як 

відповідь на стійку тенденцію до ускладнення ведення бізнесу в сільському господарстві через об’єктивні процеси 

його інтеграції у світову економіку. 
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Постановка проблеми. Імплементація 

механізму системного менеджменту на будь 

якому підприємстві аграрного сектору перед-

бачає необхідність надання оцінки існуючого 

стану всіх аспектів діяльності підприємства. 

Прийняття ефективних управлінських рішень 

на пряму залежить від врахування стану дія-

льності підприємства. Однак, чинне законо-

давство України та діючі урядові і галузеві 

програми не містять настанов та рекомендацій 

щодо використання агроаудиту в процесі 

діяльності підприємств аграрного сектору. 

Аналіз досліджень і публікацій. Досліджен-

ням проблем аудиту підприємств та ефектив-

ності прийняття управлінських рішень з ураху-

ванням результатів аудиту займались Коупленд 

Т., Коллер Т., Муррин Д., Стожок О.З., Бурбела 

Т.Н., Таранюк Л.М., Шаповал А.І. та інші. 

Метою статті є дослідження впливу 

агроаудиту як інструменту системного 

менеджменту на результати діяльності та 

ефективності менеджера. Виявлення рівня 

дієвості такого інструменту та необхідності 

його використання в умовах сучасного 

розвитку агробізнесу.  

Основні результати дослідження. Кожне 

аграрне господарство має власний економічний 

потенціал для конкурентоспроможного і при-

буткового розвитку. Однак не кожне вико-

ристовує повною мірою його ефективно. Цьо-

му може заважати передусім низьке ресурсне 

забезпечення сільськогосподарського вироб-

ництва, нераціональна спеціалізація, низький 

рівень планування витрат і управління вироб-

ництвом, а також несприятливі природно-

кліматичні умови господарської діяльності, 

кон’юнктура ринку та безлічі інших чинників. 

Важливим чинником є самоусвідомлення і 

розуміння, передусім з боку управлінця, необ-

хідності періодичного проведення агроаудиту 

ефективності агробізнесу і пошуку слабких 

сторін, які потенційно можуть вплинути в пер-

спективі на фінансові результати діяльності. 

Сам термін аудит походить від лат. audit — 

слухати. В Україні, згідно з визначенням, що 

закріплено в З.У. «Про аудиторську діяль-

ність», аудитом вважають процедуру перевір-

ки даних бухгалтерського обліку і показників 

фінансової звітності суб’єкта господарювання 

з метою висловлення незалежної думки ауди-

тора про її достовірність в усіх суттєвих аспек-

тах та відповідність вимогам законів України, 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку 

або інших правил (внутрішніх положень 

суб’єктів господарювання) згідно з вимогами 

користувачів. 

Безпосередньо ж агроаудит визначають як 

окремий різновид більш поглибленої і 
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спеціалізованої перевірки стану агробізнесу на 

предмет не лише відповідності чинному 

фінансовому, податковому чи бухгалтерському 

законодавству, але й у загальному розумінні 

— повна та об’єктивна оцінка його 

ефективності у відношенні до тих чи інших 

критеріїв. Останні можуть охоплювати складні 

питання взаємозв’язку організації виробництва 

й операційної діяльності, дотримання 

технологічних вимог і норм, інші аспекти. 

Серед діючих аграрних підприємств України 

аудит переважно застосовують у своїй 

діяльності великі аграрні підприємства і 

агрохолдинги, тоді як для більшості малих та 

середніх господарств він є перш за все винятком, 

аніж правилом у повсякденній виробничо-

фінансовій сфері економічних відносин. 

В сучасній Україні потреба у проведенні 

агроаудиту виникає у виключних випадках, 

зокрема під час купівлі агробізнесу, оцінки 

можливості залучення інвестиційних коштів або 

у випадку створення спільного підприємства.  

Однак, саме у поточній діяльності – аудит 

дає змогу власнику, інвестору, менеджеру 

бізнесу об’єктивно оцінити стан фінансово-

господарської діяльності,  ефективність систем 

управління та використання ресурсів. 

Зокрема, системне використання агроаудиту 

в діяльності менеджера підприємства надає 

йому змогу постійно володіти інформацією 

про загальний стан підприємства в розрізі 

кожного сегменту роботи, зокрема щодо стану 

та структури земельного банку, включаючи 

картографічну інформацію, інформацію про 

якість земель і врожайність земельного банку, 

інформацію про технопарк та об’єкти нерухо-

мості, що використовуються для агровироб-

ництва агрохімічний аналіз земельного банку, 

стан врожайності, мінералізації грунтів, стан 

дотримання технології зберігання продукції, 

технології вирощування тварин та рослин. 

Агроаудит включає також отримання повної 

інформації про фінансовий стан, в тому числі 

про стан дебіторської та кредиторської 

заборгованості, стан повноти та своєчасності 

нарахування і сплати податків та зборів, 

дотації, повернення податку на додану 

вартість, основні засоби (на балансі), майно 

поза балансом, стан виплати орендної плати, 

аналіз негативних податкових наслідків по 

виконаних угодах. 

Перевірка якісних сторін та ефективності 

виробничої діяльності підприємства, його 

технологічного «озброєння», раціональності 

використання ресурсів є важливою для 

підприємства сільського господарства. Він дає 

можливість об’єктивно оцінити чи є бізнес 

конкурентним в сучасних умовах ринку та дає 

змогу вчасно оптимізувати виробничу діяльність, 

що в свою чергу безпосередньо впливає на 

прибутковість підприємства в цілому. Аудит 

передбачає оцінку стану засобів виробництва і 

допомагає вирішити задачі з підвищення 

продуктивності обладнання та механізмів, знайти 

можливості для оптимізації та збільшення 

ефективності використання ресурсів. 

Не можливо не погодитись з тим, що 

володіючи повною інформацією про стан усіх 

ресурсів підприємства, керівник має змогу 

швидко та ефективно приймати необхідні 

рішення спрямовані на уникнення негативних 

факторів зовнішнього ринку та підвищення 

конкурентоспроможності власної продукції. 

Окрім цього, менеджер  має можливість 

оцінювати та впливати не лише на 

продуктивність підприємства, а на підвищення 

економічної привабливості підприємства як 

активу наданого йому в управлінння. 

Висновки. На жаль в сучасній Україні щоразу, 

коли перед аграрієм постає вибір підходу до 

застосування такого інструменту системного 

менеджменту  та незалежного управлінського 

контролю, як агроаудит, що може передбачати 

як поверхневий або ж більш поглиблений 

варіант його проведення залежно від конкретної 

ситуації та поставлених цілей, багато хто з 

представників вітчизняного агробізнесу просто 

не вбачає сенсу у цій процедурі. 

Однак, потреба в агроаудиті сучасних 

підприємств об’єктивно зумовлена нинішнім 

досить складним перехідним періодом 

адаптації вітчизняного сільського 

господарства до інноваційних технологій, 

потреби в залученні іноземних інвестицій, 

приведення у відповідність до сучасних 

стандартів ведення бізнесу в процесі його 

інтеграції зі світовим аграрним ринком. До 

того ж аграрії постійно відчувають потребу в 

залученні додаткового фінансування, що 

обумовлює необхідність надання інвесторам 

та кредиторам повної та достовірної 

інформації про стан підприємства. Водночас, 

агроаудит також не менш важливий 
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безпосередньо для самого агробізнесу, адже 

дозволяє з погляду незалежного спостерігача 

подивитися на його ефективність, виявити 

слабкі місця та оцінити можливі подальші 

кроки щодо обґрунтування перспектив, які 

мають за мету не лише сприяти підвищенню 

конкурентних переваг підприємства, але й 

забезпечити їх адаптацію до ринкового 

економічного середовища та умов 

господарювання. 
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Ляшенко Р.В. 

АГРОАУДИТ КАК МЕНЕДЖМЕНТА В АГРОБИЗНЕСЕ ИНСТРУМЕНТ СИСТЕМНОГО. 

В отечественной экономике агробизнес, несмотря на высокую инвестиционную привлекательность, которая 

постоянно растет, остается также и одним из самых рискованных видов хозяйственной деятельности, что 

обусловлено непредсказуемым влиянием как погодно-климатических, так и рыночных факторов. Наличие рисковых 

факторов вызывает объективную потребность в оценке эффективности агробизнеса, поиска его слабых сторон. 

Системное прогнозирование, выявления, устранение и предотвращение влияния рисковых факторов на агробизнес 

требует осуществления постоянного мониторинга, оценки и анализа состояния агропредприятия. Рыночное 

реформирование отечественной экономики и постоянное обострение конкуренции товаропроизводителей за рынки 

сбыта, ресурсы и необходимость предотвращения угроз финансовых рисков повышают в агробизнесе требования к 

менеджерам ответственных за результативность и последствия принятия управленческих бизнес-решений. В 

этих условиях стратегической составляющей бизнеса может стать агроаудит, как ответ на устойчивую 

тенденцию к усложнению ведения бизнеса в сельском хозяйстве в силу объективных процессов его интеграции в 

мировую экономику. 

Ключевые слова: аудит, агроаудит, агробизнес, системный менеджмент, управление предприятием. 

 

Lyashenko R. 

AGROAUDIT AS A TOOL OF SYSTEM MANAGEMENT IN AGROBUSINESS. 

In the domestic economy, agribusiness, despite its high investment attractiveness, which is constantly growing, also remains 

one of the most risky types of economic activity, due to the unpredictable influence of both weather and climate factors and 

market factors. The presence of risk factors causes an objective need to assess the effectiveness of agribusiness, the search for 

its weaknesses. Systemic forecasting, detection, elimination and prevention of the impact of risk factors on agribusiness 

requires ongoing monitoring, assessment and analysis of the state of the agro-enterprise. Market reform of the domestic 

economy and constant aggravation of the competition of commodity producers for markets, resources and the need to prevent 

threats to financial risks increase the demands for managers in agribusiness for managers responsible for the effectiveness 

and consequences of making managerial business decisions. Under these conditions, the agro-audit can become a strategic 

component of the business, as a response to the steady tendency to complicate business in agriculture due to objective 

processes of its integration into the world economy. 

Keywords: audit, agroaudit, agribusiness, system management, enterprise management. 
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