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ВСТУП 
 

Прийнято вважати, що теорія бухгалтерського обліку є 
універсальною та не потребує розвитку через галузеві аспекти. 
На практиці ця проблема проявляється єдиними для всіх та 
малозатребуваними формами фінансової звітності, 
відстороненням галузевого управління від методологічного 
впливу на розвиток ключової функції управління, яким є 
бухгалтерський облік, другорядністю цієї інформаційної системи 
в економічній роботі. Проте, нездатність традиційних підходів 
реагувати та запобігати кризовим явищам, змінюватись в період 
глобальних викликів, вимагає перегляду теоретичних доктрин. 
Діловий світ вимагає від бухгалтерського обліку повнішої 
інформації. Розвиток, конкуренція в глобальній економіці 
проходить в галузевій площині. 

Для України, котра позиціонує себе лідером світової 
аграрної економіки важливими є теоретична база та 
концептуальні основи побудови саме галузевого бухгалтерського 
обліку. 

Метою монографії є обґрунтування теоретико-
методологічних засад та формування організаційного і 
методичного підґрунтя запровадження галузевих стандартів 
бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України. 
Важливим для досягнення цієї мети є: 

• розгляд галузевої системи управління як ключового 
чинника запровадження галузевих стандартів та розвитку 
галузевої підсистеми теорії бухгалтерського обліку. 

• аналіз наукових моделей побудови фінансової звітності з 
врахуванням галузевої специфіки та означення 
вузькоспеціалізованих МСФЗ; 

• аналіз закордонної практики застосування галузевих 
стандартів; 

• обґрунтування теоретичних й методологічних підходів до 
запровадження галузевих стандартів. 
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Запровадження повноцінного галузевого обліку – справа 
непроста. Визначальними при цьому є наукове забезпечення цієї 
роботи, її організація та належне методичне підґрунтя. Галузеві 
стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності повинні 
стати основою адаптованої до сучасних інформаційних потреб та 
інституційних запитів системи бухгалтерського обліку, яка 
показує об’єктивний рівень інвестиційної привабливості 
суб’єктів аграрного бізнесу. 
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1. Стандартизація звітності як засіб забезпечення 
керованості та взаєморозуміння в суспільстві: 
інституціональна корекція розвитку обліку  

в умовах глобалізації 
 

1.1. Світові системи стандартизації звітності та 
побудова універсальної інформаційної системи в глобальному 
світі 

 

Ідея розробки міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку започаткована в 60-ті роки минулого століття під егідою 
Центру ООН по транснаціональним корпораціям. Виступаючи на 
генеральній асамблеї ООН, американській президент Дж. Кеннеді 
звернув увагу на розвиток глобальних економічних відносин, що 
виникають на основі функціонування транснаціональних 
корпорацій (ТНК). Для нормального функціонування нових 
відносин необхідна універсальна мова спілкування бізнесу. 
Такою мовою він назвав бухгалтерський облік і фінансову 
звітність, доступні і зрозумілі всім зацікавленим особам. Однак, 
реалізувати дану ідею при ООН з різних причин не вдалося. 

У 1973 році у відповідь на зростаючу потребу в розробці та 
погодженні стандартів в Європі (Лондонський офіс) був 
створений Комітет з міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку. Комітет був заснований на базі угоди між професійними 
організаціями бухгалтерів Австралії, Великобританії, Ірландії, 
Канади, Нідерландів, Германії, Мексики, США, Франції, Японії. 

У 2000 р. Комітет з міжнародних стандартів фінансової 
звітності (Board of International Accounting Standards Committee - 
IASC) був реорганізований в Раду з міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (Inernational Accounting Standarts Board 
(IASB)). У 2001 р створено Фонд комітету з міжнародних 
стандартів фінансової звітності (ФК МСФЗ), членами якого є 22 
довірені особи. У повноваження Комітету входить призначення 
членів Ради з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, 
затвердження бюджету, перегляд ефективності її діяльності та 
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інше. Рада з міжнародних стандартів фінансової звітності, як 
головний робочий орган ФК МСФЗ, включає 15 членів. 

На рис. 1.1 представлена структура органів міжнародної 
стандартизації обліку. Аналіз їх складу показує, що хоча в 
порівнянні з 1973-1999 рр. у структурі відбулися певні 
організаційні зміни, однак і до цих пір тут переважний вплив 
мають представники транснаціонального глобального бізнесу. До 
складу Ради з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 
входять в переважній більшості представники великих ТНК, а 
також нинішні і колишні партнери великої четвірки аудиторських 
компаній. Так, на даний момент до складу Ради входить три 
представники аудиторських фірм і сім представників ТНК і 
банків. 

 
Рис. 1.1. Узагальнена структура і взаємозв'язок органів з 

міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 
 
Згідно фундаментальних положень діяльності Ради, вона 

повинна співпрацювати з національними органами, 
відповідальними за розробку стандартів бухгалтерського обліку, 
щоб досягти узгодженості таких стандартів в у світовому 
масштабі. Разом з тим, аналіз якісного складу його членів 
свідчить, що насправді рішення приймає вузьке коло осіб в 
інтересах транснаціональних корпорацій. 
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З цього можна зробити висновок, що встановлення і 
поширення Міжнародних стандартів фінансової звітності 
найбільш вигідно великому транснаціональному бізнесу. За 
даними IASB, їх розробки ідеальні лише для 5% компаній, решта 
95% відносяться до середнього і малого бізнесу, що вимагає 
оновлення МСФЗ. 

Вся сукупність напрацьованих МСБО та МСФЗ, за 
визнанням самого IASB, призначені для забезпечення діяльності 
ТНК, тоді як для інших підприємств розроблений тільки один 
стандарт в 2009 році «Стандарт фінансової звітності для СМП» 
(IFRS for SMEs). За такою логікою, застосування міжнародних 
стандартів країнами, де немає національних ТНК, втрачає 
мотивацію. 

Мотивація застосування МСФЗ має місце для об'єднань 
сильних країн. Орієнтація на міжнародні стандарти фінансової 
звітності особливо важлива для ЄС в протистоянні з США і 
Японією. 

Альтернативою МСФЗ є система стандартів фінансового 
обліку в США (рис. 1.2) (GAAP US), розробкою яких займається 
Рада зі стандартів фінансового обліку (FASB – Financial 
Accounting Standards Board). У США систему національних 
загальновизнаних стандартів бухгалтерського обліку та звітності, 
які добровільно застосовувалися великими компаніями, 
представленими на фондових біржах, почали розробляти ще на 
початку 30-х років минулого століття. Саме на цій основі згодом 
виникла система GAAP US, що дійшла до наших днів. Вона 
набула поширення в Канаді, Мексиці, Японії та деяких інших 
країнах. 

GAAP US являє собою сукупність великої кількості 
детальних стандартів, що регламентують порядок обліку і 
складання звітності (формуються Радою зі стандартів 
фінансового обліку). 

До складу GAAP US входять Стандарти, що публікуються у 
вигляді Положень про стандарти бухгалтерського обліку 
(Statements of Financial Accounting Standards), які разом з 
бюлетенями з дослідженнями в галузі бухгалтерського обліку і 
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«Думками» (Opinions) утворюють Загальноприйняті принципи 
бухгалтерського обліку США (GAAP US). Принципи, що 
складають основу GAAP US, викладені в розроблених Радою зі 
стандартів фінансового обліку Положеннях про концепцію 
фінансового обліку. 

 

 
Рис. 1.2. Визначники системи міжнародної стандартизації 

бухгалтерського обліку 
 
У США також існує система вузькоспеціалізованих правил 

для багатьох галузей економіки. Наприклад, про необхідність 
галузевої специфіки обліку в сільському господарстві при 
застосуванні загальноприйнятих там принципів бухгалтерського 
обліку (GAAP US) та аудиту (GAAS) свідчить існування 
окремого «Керівництва з аудиту та бухгалтерського обліку: 

США 
(Вашингтон) 

GAAP US 
(Generally Accepted  

Accounting Principles) 

IFRS 
(International Financial Reporting 

Standards) 

 
Загальноприйняті облікові 

принципи США 

 

Міжнародні стандарти 
фінансової звітності 

(МСФЗ) 

Рада зі стандартів фінансового 
обліку 

(FASB – Financial Accounting 
Standards Board) 

Рада з міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку 

(IASB – International  
Accounting Standards Board) 

Розробники 

GAAPUS

Принципи на основі правил Принципи – загальні підходи 

 

Транскорпоративна професійна 
спільнота (Лондон) 

Суть 
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сільськогосподарські виробники та сільськогосподарські 
кооперативи», яке підготовлене Спеціальним Комітетом 
Агробізнесу Американського Інституту Сертифікованих 
Публічних Бухгалтерів (American Institute of Certified Public 
Accountants - AICPA), однією з найчисельніших і найбільш 
впливових професійних бухгалтерських організацій у світі. 

Рекомендації, що містяться в Керівництві, є інтерпретацією 
існуючих затверджених стандартів обліку та аудиту в США в 
специфічних  обставинах, при яких підприємства відносяться до 
певної галузі. І отже, вони відповідають основним положенням 
відповідних стандартів. 

Протистояння між GAAP US та МСФЗ: наслідки для 
України. Нині спостерігається постійне організаційне та 
методологічне протистояння двох глобальних систем 
бухгалтерського обліку, ведеться дискусія з приводу розподілу їх 
методологічного впливу та відповідальності за стан і розвиток 
бухгалтерського обліку в світовому масштабі. 

Сьогодні в цьому є реальні успіхи Лондона, завдяки 
зусиллям Комітету (пізніше Ради) з міжнародних стандартів 
фінансової звітності. Рада як правонаступник Комітету з 
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (що працював 
протягом 30 років - до 2001 р), має на меті створення стандартів, 
які будуть застосовуватися компаніями в будь-якій країні світу. В 
організаційному плані виконанню цього завдання на 
національному рівні сприяє і розширення представництва членів 
Міжнародної федерації бухгалтерів (МФБ), та покладання на 
останніх певних «місіонерських» функцій у своїх країнах. 

Роль МФБ в процесах міжнародної стандартизації обліку 
зростає, особливо з прийняттям нею 32 міжнародних стандартів 
фінансової звітності державного сектору (IPSAS). 

Однак, у цій справі є свої складності. Наприклад, США, 
декларуючи ще в 2002 р адаптацію GAAP US до МСФЗ, зараз 
ініціюють реформування МСФЗ під норми GAAP US, під власне 
інституціональне середовище. З позиції США, це пояснюється як 
якийсь перегляд «бухгалтерської доктрини»: від інструменту 
корпоративної безпеки до складової національної безпеки. 
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Перевага американського домінування очевидна: економічна 
значимість американських транснаціональних корпорацій; високі 
методологічні характеристики GAAP US; якість американських 
бухгалтерських публікацій; сила американського наукового та 
професійного бухгалтерського співтовариства. 

Отже, очевидно, що в глобальному бухгалтерському 
середовищі «правила гри» встановлюють представники 
найсильніших компаній більш сильних економік, які і 
фінансують роботу розробників стандартів. 

У статті «Чи можлива гармонізація та стандартизація 
системи бухгалтерського обліку» В. Чепоров, посилаючись на 
Сліпковскі, наводить думку фінансового директора корпорації 
«Вольво»: «Я думаю, що гармонізація у великій мірі залежить від 
англо-саксонських країн. Якби ці країни могли б узгодити свої 
принципи і стандарти ..., то вони були б поступово прийняті в 
інших країнах». 

Існує думка, що якщо США (близько 52% світової ринкової 
капіталізації) і Японія (9%) візьмуть МСФЗ, то ці стандарти в 
усіх відношеннях стануть глобальними. Решта країн, які 
побажали включитися у світову економіку, будуть просто 
змушені перейти на МСФЗ (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 
Частка визначальних світових систем стандартизації 

фінансової звітності, що використовується в бухгалтерському 
забезпеченні глобальних ринків капіталу 

№ 
Світові 

бухгалтерські 
системи 

Частка бухгалтерського забезпечення 
глобальних ринків капіталу,% 

1. GAAP US 52 
2. МСФЗ 25 
3. GAAP Японія 9 
4. Інші 14 

 
Разом з тим, представники кожної з цих двох 

бухгалтерських систем переслідують власні цілі і зацікавлені в 
зближенні на основі власних інтересів. У процесі прийняття 
заходів для зближення GAAP US до МСФЗ, останні піддаються 
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більшому редагуванню на основі GAAP US. Це американцями 
«м'яко» пояснюється певною недовірою до задекларованої 
високої якості МСФЗ, оскільки вже надто часто в них вносяться 
зміни. 

Такий стан речей дає підстави вважати, що найближчим 
часом ми спостерігатимемо посилення конвергенції між 
стандартами Лондона і Вашингтона, а, отже, Україна і світ знову 
будуть змушені реагувати на нові версії оновлених міжнародних 
стандартів. 

 

1.2. Впровадження МСФЗ в Україні: шляхи гармонізації 
та уніфікації виходячи з інституціональної теорії 
бухгалтерського обліку 

 

Сучасний світ неможливо розглядати поза явищами 
глобалізації. У дослідженні цих процесів задіяні всі складові 
економічної науки. І якщо для економістів інституціональною 
теорією науково визначені орієнтири розвитку, то для 
бухгалтерів розвиток і уніфікація обліку позбавлені 
переконливого теоретичного базису. Найкраще, що робиться для 
наукового обґрунтування доцільності глобалізації обліку - це 
посилання на неокласичні економічні теорії, які сповідують 
розширення простору «вільного капіталістичного вибору». 
Однак, як показано вище, це вже вчорашній день. 

В цьому параграфі, не відкидаючи доцільності міжнародної 
стандартизації фінансової звітності, розглянемо шляхи гармоні-
зації та уніфікації обліку виходячи з інституціональної теорії. 

Активна позиція Ради з міжнародних стандартів обліку 
(IASB) та Ради зі стандартів фінансового обліку США (FASB) з 
впровадження МСФЗ, безумовно, впливає на розвиток 
бухгалтерського обліку. Проте в нинішніх умовах вимагає 
професійного осмислення і перегляду її стратегічна наукова, і 
методологічна доктрина. Серед причин, що призвели до такого 
висновку: пасивна (якщо не сказати негативна) участь МСФЗ та 
GAAP US у запобіганні наслідків світових економічних криз; 
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невдала адаптація МСФЗ до потреб економік як розвинених, так і 
країн, що розвиваються; ігнорування при розробці МСФЗ потреб 
економік більшості країн світу (крім великої сімки); ігнорування 
розробниками МСФЗ наукових платформ сучасних економічних 
теорій і потреб облікового забезпечення реалізації сучасних ідей 
сталого розвитку. 

Необхідність гармонізації обліку не викликає сумнівів. 
Найближчим часом зусилля вчених і фахівців повинні бути 
спрямовані на пошук найбільш доцільних шляхів вирішення цієї 
проблеми. На перший погляд її рішення не складає особливих 
труднощів: досить компетентним експертам вибрати все краще, 
що накопичено в теорії і практиці бухгалтерського обліку кожної 
країни, сконструювати «кращий зразок» і поширити його. Однак 
таке, здавалося б очевидне, рішення, насправді не може бути 
втілене в життя з наступних причин: 1) особливості економічного 
розвитку різних країн; 2) відмінність у традиціях організації і 
ведення рахівництва (в багатьох країнах ці традиції складалися 
протягом кількох століть); 3) неоднаковість розуміння предмета 
бухгалтерського обліку та його методології; 4) суттєві 
особливості діючих нормативних документів; 5) неадекватність 
системи підготовки та комплектування облікових кадрів; 
6) неоднаковий рівень оснащення і використання обчислювальної 
техніки. До особливостей слід також віднести націоналістичні і 
політичні амбіції керівників багатьох країн. Мають місце й інші 
відмінності, які ускладнюють вирішення проблеми механічним 
шляхом, хоча сама необхідність її вирішення не викликає 
сумнівів. 

Дійсно, глобалізація економіки і, в контексті цього, 
формування міжнародної системи бухгалтерського обліку, не 
дають підстав сумніватися в необхідності введення нової 
стратегії розвитку бухгалтерського обліку. Клайв Бут, директор зі 
зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації Асоціації 
присяжних сертифікованих бухгалтерів (АССА), зазначає, що 
рішення Європейського союзу перейти на МСФЗ стало 
поворотним пунктом на шляху до створення глобальної системи 
обліку та єдиних стандартів. «Вкрай важливо, - зауважує автор, - 
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щоб ми не повернулися назад до регіональних норм, які важко 
узгоджувати». 

Однак більш ніж десятирічна практика впровадження в 
Україні МСФЗ викликає сумнів, що саме такий підхід 
забезпечить інституту бухгалтерського обліку статус провідної 
функції управління і важливого сегмента національної безпеки 
країни. 

У зв'язку з цим професійні кола повинні вивести на якісно 
новий рівень наукову дискусію, в ході якої повинен бути 
досягнутий консенсус і відпрацьовані напрямки подальшої 
стратегії і тактики розвитку в Україні бухгалтерського обліку на 
міжнародних принципах. 

Аналіз попередніх досліджень показує, що вивченню 
впливу явищ глобалізації на процеси стандартизації обліку 
присвячені роботи С.Ф. Голова, Г.Г. Кірейцева, Н.М. Малюги, 
В.Ф. Палія, О.М. Петрука, М.С. Пушкаря, В.М. Пархоменко та ін. 
За кордоном вивченню цих питань присвячені роботи Д. Уїтні, 
Е. Дженкінса, Є. Річарда, Д. Баррі, Б. Льова, С.А. Діпіази і 
Р.Д. Екклза. 

У наукових дослідженнях спостерігається стурбованість 
тим, що у сфері стандартизації бухгалтерського обліку тенденція 
універсалізації облікових процесів у світових масштабах 
проходить без урахування історичних, національних 
напрацювань, особливостей інститутів і специфіки діяльності 
окремих галузей економіки. 

Так, Г.Г. Кірейцев зазначає, що концепція обліку та 
фінансової звітності, розроблена Міжнародною радою 
бухгалтерських стандартів, орієнтована на задоволення потреб 
глобальних виробництв. У ній рівень розвитку національних 
продуктивних сил, соціальних, екологічних, економічних і 
правових відносин до уваги не береться. Такої ж думки 
дотримується і Н.М. Малюга. 

На інших позиціях ґрунтуються висновки С.Ф. Голова: «... 
мета максимального зближення національних стандартів 
фінансової звітності з міжнародними в даний момент є однією з 
найважливіших». 
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Однак при цьому С.Ф. Голов, як і всі вчені, які 
досліджували ці питання до нього (О.М. Петрук, Н.М. Малюга, 
В.М. Пархоменко та ін.) стурбований серйозними проблемами, 
які виникають у процесі впровадження МСФЗ. 

Зазначені вченими проблеми МСФЗ є наслідком 
міжнародної стандартизації обліку виключно для потреб 
інститутів транснаціонального капіталу. Глибинною причиною 
цих проблем є ігнорування теоретичного обґрунтування, закону 
єдності і боротьби протилежностей, інших законів філософії у 
розвитку методології та практики обліку. 

Реформування національної системи бухгалтерського 
обліку на основі МСФЗ принесло Україні, додатково до своїх, 
проблеми недосконалості міжнародних стандартів обліку. 
Останнє повинно спонукати вітчизняних вчених не тільки до 
припинення ідеалізації і фетишизації МСФЗ, але і до розробки 
пропозицій щодо їх вдосконалення та адаптації. 

Проблема вибору моделі впровадження МСФЗ. 
Дослідження вказують на відсутність єдиного наукового бачення 
процесів міжнародної стандартизації і іноді взагалі неправильне 
його тлумачення стосовно практики застосування. Виділяються 
чотири наукові позиції, що характеризують міжнародну 
стандартизацію обліку та процеси, які з нею пов'язані: 

- міжнародна стандартизація обліку як процес повного 
переходу на міжнародні стандарти обліку; 

- міжнародна стандартизація як процес забезпечення 
співставності бухгалтерського обліку та звітності різних країн; 

- міжнародна стандартизація як процес уніфікації та 
гармонізації систем бухгалтерського обліку на міжнародному 
рівні; 

- міжнародна стандартизація як процес приведення 
національних норм обліку до міжнародних із збереженням 
істотних національних особливостей. 

Наявність великої кількості відносно суперечливих думок з 
приводу стандартизації, гармонізації та уніфікації обліку в світі 
свідчить про відсутність єдиного теоретичного тлумачення цих 
процесів, бачення подальшого його розвитку і впливу на 
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побудову міжнародних бухгалтерських стандартів і системи 
національних стандартів. Проведений аналіз переконує, що без 
фундаментальних обґрунтувань абсолютно неприпустимо будь-
яке одностороннє сприйняття цієї проблеми, надання переваг тим 
чи іншим підходам. Від наукової позиції і дискусії вчених з даних 
питань буде залежати якість підготовки тих основоположних 
нормативних та організаційних документів, які визначатимуть 
принципи підготовки міжнародних стандартів та їх впровадження 
у вітчизняну практику. 

На нашу думку, узагальнюючим концептуальним підходом 
у цьому процесі має бути стандартизація, розглянута на двох 
рівнях - національному та міжнародному. Засобами реалізації 
(досягнення, забезпечення) стандартизації є уніфікація та 
гармонізація. Об’єднуючим поняттям при цьому виступає процес 
конвергенції, як зближення національних, регіональних і 
глобальних правил обліку (рис. 1.3). 

При цьому дефініції, що характеризують вплив глобалізації 
на розвиток бухгалтерського обліку, узагальнені нами наступним 
чином: 

- стандартизація - встановлення єдиних правил (вимог, 
стандартів) у сфері бухгалтерського обліку; 

- уніфікація - усунення розбіжностей між національними 
стандартами обліку різних країн; 

- гармонізація - приведення національних стандартів у 
відповідність з існуючими міжнародними вимогами; 

- конвергенція - узгоджене зближення національних, 
регіональних і глобальних стандартів і систем обліку. 

Узагальнення існуючих і пропонованих підходів до 
процесів міжнародної стандартизації обліку (рис. 1.4) дозволяє 
зробити висновок, що стандартизація є процесом встановлення 
єдиних правил ведення обліку (на національному та 
міжнародному рівні). Це забезпечується шляхом уніфікації 
обліку, тобто забезпечення його порівнянності, або ж шляхом 
гармонізації, що виступає, в першу чергу, мотивацією приведення 
правил бухгалтерського обліку до єдиним міжнародним вимог 
(МСФЗ). 
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Рис. 1.3. Запропонований концептуальний підхід взаємозв’язку 
засобів та принципів побудови глобального бухгалтерського обліку 

Основоположний 
документ  

Основоположний 
документ  

Стандартизація 
бухгалтерського обліку 

встановлення єдиних правил (вимог, 
стандартів) у сфері бухгалтерського 

обліку 

Стандартизація обліку на 
національному рівні 

(розробка єдиних 
стандартів обліку в межах 

країни ) 

Стандартизація обліку на 
міжнародному рівні 

(розробка міжнародних правил ведення 
обліку прийнятних в усьому світі) 

Рівні 

Засоби реалізації 

Уніфікація 
національних стандартів обліку  
зменшення розбіжностей між 
національними  стандартами 

обліку різних країн 

Гармонізація  
національних стандартів з МСФЗ 

приведення національних 
стандартів у відповідність до 
існуючих міжнародних вимог 

МСФЗ 
лише як 
орієнтир 

МСФЗ як 
основоположна
догма, основа 

Всесвітні стандарти фінансової звітності 
(або оновлені МСФЗ) 

як базові принципи – загальні підходи 
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документ  

Конвергенція  
національних, регіональних та глобальних стандартів обліку  

зближення правил обліку  національних, регіональних (Японія, Росія тощо) 
та  глобальних (МСФЗ, GAAP US) 
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Рис. 1.4. Концептуальні підходи до процесів міжнародної 
стандартизації обліку і місце в них міжнародних та національних 

положень 
 
Однак, узагальнюючою концептуальною основою 

побудови бухгалтерського обліку в Україні в умовах глобалізації, 
на наше переконання, повинна стати конвергенція як процес 
узгодженого зближення національних систем бухгалтерського 

Міжнародна стандартизація як процес уніфікації
національних стандартів з МСФЗ 

(забезпечення співставності в двосторонньому порядку зі збереженням 
національних особливостей) 

  Національні 
положення 

Національні 
положення МСФЗ 

 

Міжнародна стандартизація як процес конвергенції (зближення)
Різних систем обліку (національних, регіональних, глобальних) 

Національні 
положення 

Національні 
положення GAAPМСФЗ

  Національні 
положення 

Національні 
положення 

Моделювання в 
бухобліку 

і

 

Інтерпретація МСФЗ 
 



 20 

обліку та МСФЗ з єдиними Всесвітніми стандартами фінансової 
звітності (або оновленим МСФЗ), які будуть визначати єдині 
принципи і загальні підходи. Такі висновки підтверджуються 
практикою міжнародної стандартизації бухгалтерського обліку. 

Таким чином, проведені дослідження наукових поглядів і 
практики формування глобальних облікових систем свідчать про 
те, що основою розвитку бухгалтерського обліку в світі буде 
конвергенція міжнародних правил, що встановлені МСФЗ та 
GAAP US в єдині всесвітніх стандартах фінансової звітності (або 
оновлені МСФЗ). 

Теоретичною основою такої конвергенції може бути 
модель забезпечення прозорості компанії Р.Дж. Екклза і 
С.А. Діпіази, яка передбачає необхідність розробки Всесвітніх 
стандартів фінансової звітності і, поряд з ними, формування 
нижніх базових рівнів - галузевих і корпоративних стандартів, які 
і повинні вирішити більшість проблем МСФЗ. 

Оцінка протистояння і зближення МСФЗ та GAAP US 
свідчить про те, що концептуальний підхід до побудови 
глобального бухгалтерського обліку на основі ідей конвергенції 
вже має певну практичну реалізацію. Поки ця практична 
реалізація обмежується взаємодією двох розвинених 
інституціональних груп, впливом і підтримкою 
транснаціонального бізнесу розвинених країн. 

Однак обмеженість інституціональних впливів 
глобальними гравцями не сприяє вирішенню проблем розвитку 
бухгалтерського обліку та в інтересах інститутів і організацій 
інших країн. 

Усвідомити, а тим більше перешкоджати такому явищу 
складно без теоретичної платформи. Потрібну для національних 
інтересів більшості країн корекцію розвитку бухгалтерського 
обліку обґрунтовує саме інституціональна теорія (рис. 1.5). 

Інституціональна теорія формує наукову платформу, що 
базується на законі єдності і боротьби протилежностей, що 
забезпечує компромісний тренд розвитку бухгалтерського обліку 
в Україні. 
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Рис. 1.5. Інституціональна корекція розвитку обліку в період 

глобалізації 
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представництво і позиції в бухгалтерських інститутах 
міжнародного рівня. 

В практичній площині перехід на МСФЗ в Україні почався 
з прийняттям Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» та розробкою і впровадженням 
системи П(С)БО. 

На сьогодні система МСФЗ включає Міжнародні стандарти 
фінансової звітності (14 МСФЗ і 30 МСБО) та Тлумачення МСФЗ 
(15  КТ МФЗ, 10 ПКТ). З 2013 року вступили в дію нові 
стандарти: МСФЗ 10 Консолідована фінансова звітність;  МСФЗ 
11 Спільна діяльність; МСФЗ 12 Розкриття інформації про частки 
участі в інших суб'єктах господарювання; МСФЗ 13 Оцінка 
справедливої вартості.  

Більшість національних ПСБО розроблені на основі 
відповідних МСФЗ та в більшій своїй частині дублюють їх 
положення. При цьому існує ряд МСФЗ, норми яких  не 
затверджені в Україні в якості ПСБО. Такими стандартами 
зокрема є: МСФЗ 1 Перше застосування Міжнародних стандартів 
фінансової звітності, МСФЗ 4 Страхові контракти, МСБО 20 
Облік державних грантів і розкриття інформації про державну 
допомогу, МСБО 26 Облік та звітність щодо програм пенсійного 
забезпечення, МСБО 34 Проміжна фінансова звітність. 

Таким чином, при порівнянні національної та міжнародної 
системи обліку в Україні можливі наступні ситуації: 

 вимоги МСФЗ щодо окремих об’єктів обліку повністю 
відповідають діючим ПСБО і це не потребує коригувань;  

вимоги щодо обліку та оцінки  окремих активів, що 
викладені в МСФЗ представлені в П(С)БО не в повній мірі, і це 
потребує відповідних коригувань у звітності; 

вимоги МСФЗ протирічать вимогам П(С)БО, що також 
вимагає внесення коригувань; 

відсутні аналоги МСФЗ серед П(С)БО, що потребує 
визнання при трансформації  ряду об’єктів (наприклад резервів 
згідно МСФЗ 37). 

У 2011 р. Верховна Рада України внесла зміни до Закону 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
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Україні», які набрали чинності з 1 січня 2012 року. Так, 
відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» публічні акціонерні товариства, 
банки, страховики, а також підприємства, які провадять 
господарську діяльність за видами, перелік яких визначається 
Кабінетом Міністрів України, складають фінансову звітність та 
консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами 
[128]. 

Додатково Національним банком України, Міністерством 
фінансів України та Державною службою статистики України 
було видано спільний лист від 07.12.2011 р. про застосування 
міжнародних стандартів фінансової звітності [130], який 
покликаний уточнити та роз’яснити основні моменти щодо 
складання та подання фінансової звітності за МСФЗ. 

Отже, на сьогодні вимоги законодавства приведені у 
відповідність і мають забезпечувати можливість складання 
звітності за МСФЗ. Залишилось найменше, правильно та 
сумлінно їх виконувати. 

Незважаючи всі ці зміни в законодавстві основна частина 
публічних акціонерних товариств, на чию долю випало першими 
перейти на міжнародні стандарти, і далі ведуть облік за 
національними положенням (стандартами) бухгалтерського 
обліку, хоча їх норми не поширюються на підприємства, які 
відповідно до законодавства складають фінансову звітність за 
МСФЗ. В такій ситуації, щоб скласти звітність за МСФЗ 
підприємства вдаються до трансформації. Через трудомісткість 
трансформаційних процедур та можливість підвищеного ризику 
виникнення помилок, її не можна вважати оптимальним методом 
складання звітності за МСФЗ. Доцільна та виправдана 
трансформація може бути лише при складання першої фінансової 
звітності за МСФЗ. Інша ж частина публічних акціонерних 
товариства веде паралельно два, а точніше три обліки: за 
національним стандартами; за міжнародними стандартами та 
податковий. 

Трансформуючи фінансову звітність, чи переходячи на 
міжнародні стандарти, керівники та бухгалтери підприємств 
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зіткнулись не з однією проблемою. Але найбільшою проблемою 
є, мабуть, відсутність кваліфікованих кадрів, які не лише знають 
МСФЗ, але й можуть застосувати їх на практиці, враховуючи 
неузгодженість українського законодавства та, чи не щотижневі, 
зміни в системі оподаткування. 

Загальні правила оцінки та подання інформації у 
фінансових звітах, що викладені в міжнародних стандартах, 
вимагають інших підходів до розкриття інформації, ніж ті, до 
яких звикли українські бухгалтери. Міжнародні стандарти 
передбачають, що бухгалтер має не лише виконувати технічну 
роботу, але й творчо підходити до облікового процесу. Але, 
нажаль, сьогодні творчість окремих бухгалтерів закінчується 
проставлянням позначки у графі звітності «відповідно до 
міжнародних стандартів». 

Ще однією проблемою для бухгалтерів стало 
застосуванням професійного судження, яке широко 
використовується в міжнародній практиці. Від того як бухгалтер 
буде трактувати ті чи інші факти господарської діяльності 
підприємства, залежатиме в кінцевому результаті і фінансова 
звітність. Бухгалтери, які звикли працювати згідно інструкцій та 
методичних рекомендацій, не мають досвіду щодо використання 
професійного судження, а в сьогоднішніх умовах не готові взяти 
на себе таку відповідальність. 

Звичайно, звітність кожного публічного акціонерного 
товариства буде підтверджена аудитором, який висловить, у 
більшості випадків, умовно-позитивну думку. Далі вона буде 
оприлюднена чітко у порядку, який передбачено Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку. І на цьому звітна 
кампанія закінчиться. 

У цій ситуації виникає запитання, чи зможе така звітність 
задовольнити потреби користувачів, в тому числі і потенційних 
інвесторів, чи відповідатиме вона основним якісним 
характеристикам, які передбачені у Концептуальній основі 
фінансової звітності, зокрема, щодо правдивого подання 
інформації. Адже, для того, щоб бути корисною, фінансова 
інформація повинна не лише подавати відповідні явища, - вона 
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повинна також правдиво подавати явища, які вона призначена 
подавати [56]. 

Нажаль, в сьогоднішній ситуації, коли фінансова звітність 
готується лише формально на виконання вимог законодавства, а 
бухгалтер більшу частину свого часу витрачає на оптимізацію 
оподаткування, якість та достовірність фінансової звітності за 
МСФЗ, яку складають українські підприємства, ставиться під 
сумнів. І, по великому рахунку, поки підприємства самі не будуть 
зацікавлені у прозорості та достовірності своєї звітності, ні 
П(С)БО, ні МСФЗ не зроблять її такою. 

Не дивлячись на складність  процесу переходу на МСФЗ 
слід зазначити, що звітність підготовлена за Міжнародними 
стандартами є необхідною умовою в разі участі в міжнародних 
угодах, на фондових ринках, для підвищення 
конкурентоспроможності та фінансової безпеки як окремих 
підприємств так і аграрного сектору в цілому. Для зовнішнього 
користувача вона являється єдиним джерелом надійної 
фінансової інформації для прийняття рішень щодо інвестування, 
кредитування, прийняття інших важливих економічних рішень. 

Висновки. Інституціональна теорія в різних її проявах є 
вершиною сучасної економічної думки. Знання цієї теорії в тій чи 
іншій мірі використовуються для прогнозування та координації 
розвитку більшості складових економічної науки. Не може бути 
винятком і наука з бухгалтерського обліку. 

Різноманітність інститутів в рамках систем, які 
реформуються, а в сучасному світі, це в рівній мірі відноситься як 
до національних, так і до глобальних систем, породжує питання і 
проблеми заміни старих інститутів новими. У глобальній системі 
інституціональна теорія спрямована на реалізацію універсальної 
моделі розвитку економіки, впровадження соціальних і 
екологічних стандартів для всього людства. 

Національний підхід в інституціональній теорії базується 
на необхідності адаптації запозичених ззовні соціально-
економічних нововведень. Саме ігноруванням останнього вчені 
пояснюють неефективність і навіть приреченість неадаптованого 
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запозичення західних моделей в країнах СНД, Азії, Африки, 
Латинської Америки. 

Сьогодні всі самодостатні країни і їхні уряди здійснюють 
реформи з урахуванням інституціональної теорії. У 
бухгалтерському обліку цьому питанню приділяється менше 
уваги. Вплив інституціональної теорії на розвиток і 
реформування бухгалтерського обліку, розробку галузевих 
стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звітності 
залишається маловивченим. У той же час, процеси міжнародної 
стандартизації обліку все більше загострюють протиріччя 
інтересів інститутів розвинених і відсталих країн. У 
бухгалтерському обліку відсутня парадигма і теорія, які могли б 
сприяти усуненню цих протиріч і, тим більше, визначати 
гармонійний шлях нового розвитку. 

Першочергово важливими є інституціональні положення в 
моделюванні облікової системи, визначенні векторів її розвитку в 
сучасному світі, одним з яких є розробка галузевих стандартів 
обліку та звітності. Необхідність коригування існуючих векторів 
розвитку обліку в світі і в кожній країні окремо базується на 
розвитку інститутів, що і визначає затребуваність 
інституціональної теорії бухгалтерського обліку. 

Інституціональна теорія бухгалтерського обліку здатна 
дати відповіді на проблемні питання практики і науки обліку, є 
обґрунтуванням важливості розробки галузевих стандартів 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Поповнення 
теорії і практики бухгалтерського обліку поняттями, категоріями 
і явищами з інституціональної теорії є важливим моментом 
якісного переходу сприйняття бухгалтерського обліку від однієї з 
функцій управління до важливого соціально-економічному 
інституту. 
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2. Галузеві стандарти обліку та фінансової звітності: 
передумови та перспективи запровадження в 

Україні  
 

2.1. Трирівнева модель фінансової звітності: 
міжнародний підхід та вітчизняні реалії  

 
В умовах глобалізації бухгалтерський облік є потужним 

інструментом впливу супердержав, транснаціональних 
корпорацій на світову економіку. Бухгалтерський облік 
вважається не тільки універсальною мовою бізнесу, а й 
складовою державного управління та національної безпеки в 
новій інформаційній економічній системі, де головним лозунгом 
є: «Хто володіє інформацією – той управляє світом» . 

В умовах сьогоднішньої кризи на світових фінансових 
ринках та  очевидної неготовності МСФЗ адекватно реагувати на 
такі виклики, не кажучи про їх забезпечення, безперечним є 
висновок Нобелевського лауреата з менеджменту Пітера Друкера 
[27], що у сучасній інформаційній епосі розвитку економіки 
радикальніше всього змінюватиметься найбільш традиційна із 
інформаційних систем – бухгалтерський облік. Останнє є 
постійним у полі зору та роботі розвинутих країн. 

Першоосновою ж змін бухгалтерського обліку для України 
мав би бути не чинник світової стандартизації фінансової 
звітності (при всій важливості цієї проблеми та участі України в 
її розв’язанні), а посилення ролі бухгалтерського обліку в 
управлінській системі. При цьому, очевидно, що нас в першу 
чергу має цікавити не глобальна управлінська система (хоч 
Україна і має активно розробляти бухгалтерське забезпечення 
реалізації Концепції сталого розвитку), а національна, а в її 
рамках і галузева система управління. 

Ідеальна система будь-якого управління завжди має чітку, 
струнку вертикаль – «піраміду». Бухгалтерський облік у системі 
управління відіграє ключову функцію, здійснюючи процес 
висвітлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення 
та передачі інформації про господарську діяльність, капітал 
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підприємства на запити зовнішніх та внутрішніх користувачів для 
прийняття рішень (рис. 2.1). 

 

 
 

Рис. 2.1. Місце бухгалтерського обліку в сучасній економічній 
системі 

 

Аналогічні висновки зробив професор О.М. Петрук, який 
стверджує, що в Україні «... обліком для макроекономічних цілей 
просто знехтували. Такий стан речей, – на думку автора, – 
потребує виправлення. Бухгалтерський облік має всі передумови, 
щоб держава використовувала його як організаційно-економічну 
систему регулювання (а не управління) економікою» [118]. 

Наші дослідження також доводять, що роль 
бухгалтерського обліку в сучасній  економічній  системі України 
є невиправдано звуженою (рис. 2.2). В Україні  лише  проходить  
формування  ринкових  інституцій.  Вплив  їх  на розвиток 
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національного бухгалтерського обліку маловивчений. Більшість 
із сформованих у сучасній Україні нових інституцій навіть ще не 
усвідомили значення для своєї роботи бухгалтерської інформації, 
не кажучи вже про усвідомлення потреби їх впливу на 
методологію обліку і звітності.  

Проте за переконанням засновника і президента 
Міжнародної спілки нової інституціональної економіки Рональда 
Коуза, «Экономисты до сегодняшнего дня никогда не считали, 
что институты играют роль в работе экономической системы. 
В действительности, институты определяют способы действия 
экономической системы» [50, с. 16]. 

При формуванні в Україні ринкових інституцій ми 
спостерігаємо, що нерідко за суб’єктивними чи  політичними 
чинниками відбувається наділення одних інституцій більшими 
правами, можливостями і часто за рахунок потреб інших інституцій. 
За висновками того ж Р. Коуза, в теорії інституціоналізму 
«направление исследований, которое касается воздействия правовой 
системы на экономическую систему» потребує більшої уваги саме в 
країнах з перехідною економікою [50]. 

Сьогодні в Україні ми спостерігаємо певну незрілість, 
обмеженість інституційних запитів до бухгалтерського обліку. З 
одного боку, сформувались нові запити на задоволення потреб 
державних фіскальних та статистичних органів. Проте через різні 
причини інформацію на задоволення своїх запитів ці інституції 
все більше починають формувати з так званого податкового 
обліку, шукати в статистичних спостереженнях, а не в 
системному бухгалтерському обліку.  

Це деструктивна тенденція і, як доводить академік 
М.Я. Дем’яненко, «Проблема уніфікації бухгалтерського і 
податкового обліку може бути розв’язана … вже … тільки через 
законодавче регулювання» [23]. 

Іншою проблемою розвитку бухгалтерського обліку є те, 
що чинне законодавство України суттєво обмежує запити до 
бухгалтерського обліку державного галузевого управління. 
Парадокс, але галузева система регулювання (управління) 
економікою має працювати без будь-якого впливу на свою 
головну функцію, якою є бухгалтерський облік.  
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Рис. 2.2. Невикористання можливостей бухгалтерського обліку 
сучасною системою інформаційного забезпечення управління 
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Здається, що йдеться про очевидні факти. Про це в країні 
заявляють найавторитетніші фахівці з бухгалтерського обліку. 
Так, професор Ф.Ф. Бутинець, підтримуючи об’єктивну 
необхідність реформування бухгалтерського обліку в Україні, 
виступає категорично проти методів, якими це проводиться: 
«Зачем сегодня вести учет в аптеках и магазинах розничной 
торговли по правилам лондонской или любой другой фондовой 
биржи?… Сегодня десять аптек или магазинов в одном городе …. 
по разному ведут учет основных средств, товаров, начисляют 
амортизацию… по разным признакам относят имущество к 
необоротным активам и т.п.» [140, с. 21].  

Нині вплив конструктивних інституційних запитів на 
фінансову звітність українських підприємств законодавчо 
обмежений. Так, методологію її складання визначає Мінфін, 
подається вона до Держкомстату України. Ніхто в Україні 
серйозно не переймається достовірністю даних фінансової 
звітності, не вся її інформація зводиться Держкомстатом України. 
За нашими дослідженнями, інформація з фінансової звітності 
практично не використовується для галузевого управління 
(регулювання) по системі Мінагрополітики України. Такий же 
стан і по інших відомствах. Навіть на ринку цінних паперів (який 
в Україні тільки формується) вона також має формальний 
характер.  

Тут варто навести поради того ж Рональда Коуза: «Единого 
пути к наилучшей экономической системе нет, потому что все 
зависит от общества, в котором вы находитесь» і далі: «Одной из 
ошибок ... что люди ездили из страны в страну, рассказывая всем, 
как они должны действовать, и для каждой страны предлагались 
одинаковые рекомендации» [50]. 

На рис. 2.2 зображено наслідки цього процесу – певна 
незатребуваність діючою економічною системою відображення 
господарської діяльності. Особливо в частині обліку виробничих 
процесів, обліку використання фізичного та інтелектуального 
капіталу.  

Існуючий до реформи системний бухгалтерський облік 
тримав в полі зору всі факти господарської діяльності. На це його 
спрямовували запити планової економіки. Зараз до 
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бухгалтерського обліку доведені регламентовані запити на 
інформацію з його частини під назвою фінансовий облік. Інша 
частина (під назвою управлінський облік) ведеться на запити 
власника, менеджера і не є регламентованою. 

Надія, що сам менеджер чи власник стане рушійною силою 
(інституцією) розвитку бухгалтерського обліку, як це задумано 
Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову 
звітність в Україні», вже майже десятиліття як не спрацьовує. Ця 
проблема мало вивчається вітчизняною наукою. Проте шкоду 
розвитку національній системі бухгалтерського обліку наносить 
суттєву. 

На жаль, майже для всіх інституцій в Україні інформація з 
виробничого обліку є другорядною. Часто, замість системного 
управлінського обліку, власником організовується «тіньова 
бухгалтерія» і навіть не силами професійних бухгалтерів. Отже, 
традиційна інформаційна система управління, яким є 
бухгалтерський облік, звужує сферу своєї відповідальності в 
головному – у виробничому обліку. На рівні держави та галузі 
руйнується (не підтримується) методологічний рівень 
виробничого обліку та звітності, на рівні підприємства 
втрачаються практичні навики його ведення. Звідси національна 
та галузева система управління втрачає навіть перспективу 
отримання ширшої інформації з бухгалтерського обліку.  

Іншою важливою проблемою інформаційного забезпечення 
управління є незатребуваність розкриття бухгалтерським обліком 
інвестиційної привабливості підприємства, галузі, держави. 
Важливість цієї проблеми яскраво демонструє негативний 
вітчизняний досвід масової приватизації підприємства на підставі 
даних бухгалтерського обліку. В процесі приватизації  
підприємства обліковували майно за залишковою вартістю, 
штучно завищували кредиторську заборгованість, не враховували 
наявні на підприємстві нематеріальні активи, інтелектуальний, 
земельний капітал та інші важливі активи. Чи змінилась ситуація 
на сьогодні? За вимогами національних стандартів 
бухгалтерського обліку та нових підходів в оцінці об’єктів 
приватизації – так. Але на підприємствах облік вищезазначених 
активів не змінився, а в деяких моментах і звузився. Реально на 
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нові вимоги  реагують лише підприємства в стадії приватизації, 
чи в стадії серйозного залучення іноземних інвестицій і не 
більше. Як і в попередній проблемі, методологія обліку 
інвестиційної привабливості в цілому по народному господарству 
не має чітких мотиваційних запитів, а практика такого обліку на 
підприємствах не розвивається.  

Отже, обмеженість (і кількісно, і якісно) запитів до 
бухгалтерського обліку, фетишизація універсальності, 
досконалості МСФЗ створює проблеми для інформаційного 
забезпечення не тільки національної економічної системи, а й для 
її галузевих управлінських підсистем. Останнє є великою 
проблемою і для самого бухгалтерського обліку, статусу 
бухгалтерів, їх участі в управлінні, залученню бухгалтерської 
науки до вирішення практичних завдань в економіці. 

Вирішення зазначених питань потребує перш за все 
наукового забезпечення регламентації побудови стрункої та 
дієвої системи національного бухгалтерського обліку та 
визначення ролі та місця в ній її галузевої підсистеми. 

На жаль, у теорії бухгалтерського обліку існують різні 
погляди на сутність та призначення системи бухгалтерського 
обліку. Ще менше наукових досліджень з проблем розвитку 
галузевих систем бухгалтерського обліку та їх галузевих 
стандартів.  

Слово «система» походить з грецької мови, воно означає 
ціле, що складається із частин. 

Бухгалтерський облік можна характеризувати як систему, 
оскільки він має властивості системи – наявність зв'язків (в тому 
числі зворотних), поділ на частини, наявність структури 
(упорядкованих елементів), цілеспрямованість, збереження 
певної стійкості в заданих межах під впливом зовнішніх факторів 
та багатоаспектність.  

У вітчизняній науці бухгалтерський облік як систему 
вперше дослідив A.M. Галаган в своїй монографії «Основы 
общего счетоведения», де знайшли подальший розвиток зміст, 
категорії, рівні системи бухгалтерського обліку, розробленої 
італійським вченим Ф. Бестою [14]. 
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Значний науковий внесок у розкриття теоретичної сутності 
системи бухгалтерського обліку зроблено В.Ф. Палієм і 
Я.В. Соколовим. На їхню думку, бухгалтерський облік є складною 
трирівневою системою. Перший рівень – методичний, другий – 
рівень форми обліку (технічний), третій – організаційний. 
Причому кожний рівень теж може розглядатися як 
диференційована багаторівнева система, що має певні елементи з 
вертикальними та горизонтальними зв'язками [116]. 

Поглиблюючи теоретичні дослідження системи 
бухгалтерського обліку, учені прирощували знання по її 
складових та рівнях. Так, в працях A.M. Кузьмінського і 
В.В. Сопко, О.М. Островського, К.Е. Калласа науково 
обґрунтовано принципи та методи відображення господарських 
подій на рахунках бухгалтерського обліку [60, 112]. 

Вдосконаленню системи бухгалтерського обліку через 
форми рахівництва, системи записів та процедур (методів), 
присвячені праці П.П. Німчинова [101], С.В. Івахненкова [46, 
с. 51-57] та ін. 

Серед вчених, які збагатили третій, організаційний рівень 
системи бухгалтерського обліку – М.Г. Чумаченко, М.М. Моісеєв 
[87], Я. Даниленко [22], В. Янков, С.І. Волков, К.Н. Нарібаєв, 
B.C. Рожнов. Ці автори збагатили систему бухгалтерського обліку 
з позицій теорії систем, теорії інформатики (кібернетики) та теорії 
управління. 

Деякі вчені доводять необхідність розширення складових 
облікової системи. Наприклад, Т. Маренич виділяє: методологічні, 
методичні, організаційні, техніко-технологічні, економічні та 
управлінські складові облікової системи [69]. Проте 
запропонований підхід не має системної побудови, зміст 
складових у деяких випадках протирічить теоретичним ознакам 
сутності тієї чи іншої складової, порушена ієрархія рівнів 
складових. І головне, в цих дослідженнях не наголошується з якою 
метою пропонується  розширення складових облікової системи. 

Натомість інші вчені (С. Голов, Ю. Кузьмінський) 
наголошують на необхідності дотримання в цьому питанні 
класичного підходу до цілісності облікової системи Беста–
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Галагана–Палія–Соколова. Так, у статті «Що таке система 
бухгалтерського обліку?» Ю. Кузьмінський доводить, що «До 
системи бухгалтерського обліку обов’язково слід включити: 

методи – документація, інвентаризація, оцінка, калькуляція, 
рахунки, подвійний запис, баланс, звітність; 

методику – конкретизація застосування методів; 
форму – сукупність алгоритмів для обробки первинних 

даних і отримання результативної облікової інформації за 
допомогою заданих технічних засобів … 

Таким чином, … система бухгалтерського обліку – це 
методи та методика їх застосування, форми, за якими він ведеться.  

І основне, (наголошує Ю. Кузьмінський), незалежно від того, 
де ведеться бухгалтерський облік: на державних підприємствах чи 
в комерційних структурах, на промислових підприємствах, в 
установах банків чи в бюджетній організації, система 
бухгалтерського обліку єдина, і не тільки в нашій країні» [61, 
с. 11]. Тому, вважає автор, «… не слід вдаватися до словоблуддя: 
неповна система, нецілісна система та ін., а тим більше – 
національна система» [61, с. 7]. 

Підняті Ю. Кузьмінським питання однотипності (уніфікації) 
облікових систем є важливими для бухгалтерської науки, яка не 
відкидає розмежування обліку на практиці за національними 
ознаками та галузевими особливостями, проте не дає однозначної 
відповіді щодо такого розмежування в теорії. 

Так, М.С. Пушкар в монографії «Філософія обліку» не 
заперечує прагнення «до уніфікації обліку та усунення 
відмінностей у фінансових звітах на основі гармонізації та 
стандартизації» [138, с. 114], проте наводить дослідження 
Дж. Блейка та О. Амата щодо факторів, які формують специфіку 
національних систем обліку. Серед цих факторів: загальна 
економічна і політична ситуація; вплив податкової політики; 
національні особливості в розумінні та сприйнятті системи обліку 
як цінності для суспільства; користувачі та мета, яку вони 
ставлять перед обліком; правове середовище тощо [138, с. 112].   

Не важко побачити, що ці фактори мають 
інституціональний підтекст, хоча в монографії М.С. Пушкаря не 
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досліджується взаємозв’язок розвитку бухгалтерського обліку з 
інституціональним середовищем. Натомість у розділі І 
монографії доведено, що на розвиток обліку впливають як стан 
національних інститутів, їх запитів на бухгалтерську інформацію, 
так і рівень інституціонального забезпечення розвитку 
бухгалтерського обліку. Останнє переконує нас у впливі 
інституціонального середовища і на побудову системи 
бухгалтерського обліку, яка в зв’язку з цим все-таки матиме як 
національні ознаки, так і галузеві підсистеми.  

Разом з тим, класична трирівнева модель облікової системи 
є замкнутою в чисто бухгалтерському середовищі (методи–
форми–техніка), що обмежує її теоретичні можливості в 
забезпеченні сьогоднішніх вимог  управлінської системи. Адже 
система бухгалтерського обліку є підсистемою складнішої 
системи, а саме системи управління, в теоретичних доктринах 
якої галузевий аспект присутній. На останнє опосередковано 
вказує і Я.В. Соколов:  «Для того чтобы данные бухгалтерского 
учета могли служить источником информации для принятия 
управленческих решений, они должны отвечать трем 
требованиям: быть достаточно репрезентативными, иметь 
необходимую значимость и давать возможность исчислять риски, 
связанные с последствиями принимаемых решений. Ни одну из 
этих проблем традиционная бухгалтерия решить не может» [152, 
с. 485] і далі: «… для управления хозяйственными процессами 
традиционная бухгалтерия дает слишком мало, или почти 
ничего» [152, с. 486]. 

В цьому ж ключі прогнозує розвиток бухгалтерського 
обліку С.Ф. Голов: «Обмеження методу бухгалтерського обліку 
певною сталою кількістю елементів є штучним. Методи 
бухгалтерського обліку обумовлені його предметом і метою 
певних осіб. В сучасних умовах спостерігається розширення 
сфери застосування в бухгалтерському обліку та фінансовій 
звітності не грошових вимірників та описової інформації» [16, 
с. 453]. 

Саме на вирішення означених проблем націлює прогноз 
П. Друкера щодо радикальних змін, які чекають на систему 
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бухгалтерського обліку в найближчому майбутньому. Останнє 
перед практичним вирішенням має мати і теоретичне 
обґрунтування. 

По-перше. Прийнято вважати, що бухгалтерська система 
вирішує проблеми управління шляхом організації на 
підприємствах виробничого (управлінського) обліку. Такий облік 
має комерційний характер, а, отже, є прерогативою власника чи 
менеджера і тому не регламентується державою чи МСБО 
(МСФЗ). Не вдаючись в деталі та наявні протиріччя цього 
сегменту облікової системи ми вважаємо його каталізатором чи 
локомотивом розвитку всього бухгалтерського обліку.  

По-друге. Світові економічні кризи проявили й іншу 
сторону прогнозу П. Друкера. Йдеться про посилення впливу 
держави, її відомств в управлінні національними та галузевими 
економіками. Традиційна бухгалтерська система для 
забезпечення такого управління подає лише фінансову звітність, 
чого явно замало. 

По-третє. Глобальна економіка передбачає конкуренцію 
підприємств у межах певних галузей. Розвиток галузей залежить 
від інформаційного забезпечення їх управління. Галузеве 
управління від традиційної бухгалтерської системи отримує лише 
фінансову звітність, показників якої недостатньо в сьогоднішніх 
умовах господарювання.  

Отже, назріла необхідність перегляду теорії складових та 
рівнів бухгалтерської системи. Метою такого перегляду має бути 
формування системи, яка посилить облікове забезпечення 
системи управління на всіх рівнях: підприємства – галузі – 
держави – ООН. Стрункість та ієрархічність такої системи 
зображено на рис. 2.3. При цьому національні системи 
бухгалтерського обліку не мають суперечити міжнародним 
принципам та підходам, так само як і системи обліку на 
підприємствах – не мають суперечити підходам, визначеним у 
національній системі бухгалтерського обліку. Разом з тим, 
кожний рівень системи (підсистеми) має вирішувати і специфічне 
для нього призначення та завдання. 
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Рис. 2.3. Зв’язок та ієрархія облікових систем 
 
Пропонується розширити трирівневу систему 

бухгалтерського обліку Палія – Соколова регуляторним та 
інституційним рівнями (рис. 2.4). При цьому методичний, 
технічний та організаційний рівні становлять так зване «жорстке 
ядро» теорії облікових систем, адже методи, форми та технології 
є універсальними. 

Регуляторний рівень, базуючись на можливостях 
«жорсткого ядра» та потребах інституцій (управління) задає 
методологію облікової системи, а саме: визначає підходи до 
застосування методів, уточнює предмет бухгалтерського обліку, 
розширює чи звужує за потреби його об’єкти. 

Регуляторний рівень (чи методологічний сегмент облікової 
системи) асоціюється з діяльністю наддержавних та державних 
органів з регулювання бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності. На цьому рівні формуються Концепції становлення та 
розвитку облікової системи, а також визначається її внутрішня 
побудова за МСФЗ та національними аналогами. 
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В теоретичному аспекті саме з цим рівнем ми пов’язуємо 
означення  національних облікових систем та галузевих 
підсистем. 

 
 

Методи 

І рівень. 
Методичний 

Методики/ форми 

Технології 

Методологія  

Запити / Функції/ Призначення / Завдання 

ІІ рівень. Технічний 

ІІІ рівень. Організаційний 

ІV рівень. Регуляторний 

V рівень. Інституціональний 

Рис.2.4. Складові та рівні системи бухгалтерського обліку 
 
Завданням цього рівня в Україні є також інтегрування 

бухгалтерських служб в управлінські системи. Формування 
методології залежить від запитів інституцій на зміст та обсяг 
інформації від облікової системи. Не секрет, що сьогодні 
бухгалтерські служби вітчизняних підприємств (як і наука) 
«варяться» в своїх внутрішніх проблемах. Ні бухгалтери, ні 
управлінці не розуміють місця облікових систем в управлінні. Цю 
проблему влучно підмітив Я.В. Соколов: «Авторы 
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международных стандартов считают актуальных и 
потенциальных собственников главными потребителями данных 
бухгалтерской отчетности. В сущности это правильно, но в 
нашей стране эта категория лиц не видит связи между своими 
выгодами и знанием бухгалтерских тонкостей. И только 
налоговики эту связь воспринимают…» [152, с. 486].  

П’ятий (інституційний чи управлінський) рівень облікової 
системи в теоретичному аспекті визначає пріоритетність та 
розвиток функцій бухгалтерського обліку, а звідси і його 
призначення та завдання по мірі розвитку економіки, реалізації 
ідей сталого розвитку та інших впливів. Окрім інститутів 
управління, на розвиток облікових систем впливають запити та 
ініціативи наукових інститутів, професійних інститутів самих 
бухгалтерів. 

Проте більшість вчених основне призначення 
бухгалтерської системи зводять до надання користувачам для 
прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації 
про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових 
коштів підприємства, що відповідає ст. 3 Закону України “Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та МСФЗ. 
У сучасній науковій літературі не має єдиної  думки і щодо 
завдань бухгалтерського обліку [160, 165, 7]. 

Професор Г.Г. Кірейцев відмічає, що «Пізнання функцій 
слід розглядати як передумову розуміння головного в обліку – 
його призначення» [54, с.105] та підсумовує: «Враховуючи, що в 
теоретичному аспекті бухгалтерський облік є наукою 
методологічною, а в практичному – складовою управління 
економічною діяльністю підприємств, відношення держави до 
забезпечення потрібного наукового рівня його системи повинно 
стати пріоритетним» [54, с. 108]. 

До цих пір, розвиток міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (а зараз – МСФЗ) визначався в першу 
чергу саме потребами облікового забезпечення глобальних ринків 
капіталів та розширення ринків пропозицій транснаціональних 
компаній. У зв’язку з цим, відмінності між міжнародними 
стандартами і національною системою обліку пов'язані з 
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історично обумовленою різницею в кінцевій меті використання 
фінансової інформації. Фінансова звітність, підготовлена 
відповідно до МСФЗ, використовується переважно інвесторами, а 
також іншими підприємствами і фінансовими інститутами. 
Фінансова звітність, що складається відповідно до національної 
системи обліку, використовується переважно органами 
державного управління і статистики. Оскільки ці групи 
користувачів мають різні інтереси і різні потреби в інформації, 
принципи, покладені в основу складання фінансової звітності за 
МСБО чи П(С)БО, і визначають відповідно міжнародний та 
національний рівні облікових систем.  

На міжнародний рівень облікових систем «давить» інститут 
інвесторів, які прагнуть вкладати капітал по всьому світу, де є 
більша дохідність, і їх не цікавить чи це є реальний сектор 
економіки, чи так званий фінансовий чи «віртуальний», в основі 
якого часто лежить завищена оцінка прибутку та активів. 
Бухгалтерський облік, базований на відображенні реальної  
економіки, в умовах міжнародної стандартизації втрачає перевагу 
у представленні певного уявлення про стан господарюючого 
суб’єкта. 

За наслідками другої хвилі світової фінансової кризи, яку 
ми всі переживаємо, слід очікувати зміни в подальшому розвитку 
бухгалтерського обліку та звітності. На нашу думку, 
визначальною у цих змінах має стати орієнтація саме на 
«обслуговування реальної економіки», а, відповідно і більш чіткі 
та підконтрольні процедури регламентації міжнародної та 
національних облікових систем. 

На національному рівні облікових систем важливе 
сприйняття призначення бухгалтерського обліку «в обслуговуванні 
реальної економіки». Останнє вимагає цілеспрямованої діяльності 
керівників підприємств, галузевих міністерств, Кабінету Міністрів 
по створенню та постійному упорядкуванню і удосконаленню 
системи бухгалтерського обліку з метою забезпечення 
необхідною інформацією інституцій (управління) на всіх 
рівнях. 

Отже, сучасність вимагає від теорії бухгалтерського 
обліку іншого змісту та місця системи бухгалтерського обліку в 
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управлінських системах глобального світу. До системи 
бухгалтерського обліку слід відносити: методи та методики їх 
застосування за певними формами і технологіями; 
методологічне регулювання; інституціональне споживання та 
забезпечення. Привнесені нами, до класичного змісту цього 
питання, регуляторний та інституціональний рівні визначають 
мотивацію розвитку бухгалтерських облікових систем та її 
поділ за національними ознаками і галузевими підсистемами. 

Певним підтвердженням необхідності нового теоретичного 
сприйняття змісту та місії облікової системи є розробка моделі 
забезпечення прозорості компанії Р.Дж. Екклза та С.А. Діпіази, 
яка передбачає необхідність запровадження нових Всесвітніх 
стандартів фінансової звітності з розширенням їх бази – 
галузевими стандартами, які і мають вирішити більшість проблем 
МСФЗ. 

Ідею розробки Всесвітніх стандартів фінансової звітності та 
на їх базі галузевих стандартів автори вперше озвучили у 
фундаментальній праці «Майбутнє корпоративної звітності» [25], 
відзначаючи, що на хвилі банкрутства і скандалів виникла 
недовіра до змісту звітності  і традиційних способів її підготовки.  

Пропозиція авторів полягає в тому, що з метою підвищення 
прозорості і достовірності даних сучасна корпоративна звітність 
повинна базуватися на трирівневій моделі, в основі якої єдині і 
загальноприйняті принципи, далі – галузеві стандарти, які 
поглиблять звітну інформацію та зроблять її зіставною по галузі і, 
в кінці, рівень специфічної інформації (чинники вартості, 
специфічні для конкретної компанії (стратегії, плани, підхід до 
управління ризиками, політика відносно винагороди, 
корпоративне управління і критерії оцінки діяльності)) (рис. 2.5) 
[25, с. 8].  

При цьому передбачається перехід інформації третього 
рівня на другий рівень, а другого – на перший. Крім того, завжди 
існує можливість оперативного введення додаткових елементів 
на третій рівень, тоді коли другий та, особливо, перший рівні 
підлягають процедурі професійної регламентації.  
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Рис. 2.5. Трирівнева модель забезпечення прозорості компанії  
за Р.Дж. Екклзом і С. А. Діпіазою [25, с. 36] 

 
Щодо застосування стандартів першого рівня, розробники 

моделі зазначають, що на цьому рівні регулюючі органи всіх 
країн повинні дозволити компаніям, що використовують 
Всесвітні стандарти фінансової звітності, лістинг на біржах, які 
знаходяться в їх юрисдикції [25, с. 40].  

Третій рівень. Хоча створення чітких зовнішніх стандартів 
на інформацію третього рівня нереальне, цілком можуть бути  
розроблені загальні правила, що регламентують її зміст, і 
стандартний формат уявлення.  

Робота в цьому напрямі вже проводиться. Так, Рада з 
міжнародних  стандартів бухгалтерського обліку (ІASB) 
Великобританії внесла на обговорення рекомендуючі зміни в 
формах оперативної і фінансової звітності компаній. Ця Рада 
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підкреслює важливість розробки і розкриття як фінансових, так і 
не фінансових критеріїв діяльності, які є загальними для 
компаній в межах однієї галузі економіки. Якщо ринок визнає 
таку інформацію корисною, проте важко зіставною в розрізі 
галузі, інвестори можуть зажадати її галузевої стандартизації. 
Після цього інформація про даний чинник вартості перейде на 
другий рівень [176]. 

Другий рівень. Одним із ключових завдань при 
вдосконаленні галузевих підсистем  бухгалтерського обліку та 
галузевих стандартів є врахування технологічних, економічних та 
інституціональних особливостей конкретних галузей 
господарювання. Очевидним проявом глобалізації є те, що 
підприємства, які працюють в рамках окремої галузі економіки, 
все частіше мають справу з конкурентами з інших країн. 
Потрібно порівнювати показники своїх підприємств із 
зарубіжними аналогами для оцінки конкурентного середовища. 
Ефективності від цього буде мало, якщо набір цифр в одному 
звіті не можна зіставити з набором цифр в іншому. Проте, як 
справедливо відмічають Екклз та Діпіаза, одного стандартного 
набору принципів бухгалтерського обліку для цього недостатньо. 
Необхідна додаткова інформація – як фінансова, так і 
нефінансова. Що стосується додаткової фінансової інформації, то 
її прикладом можуть слугувати такі показники, як прогнозований 
прибуток і вільні потоки готівки, які не розкриваються в жодній 
системі бухгалтерського обліку. Додаткова нефінансова 
інформація може включати такі критерії як інтелектуальний 
капітал і екологічна чистота виробництва. Методологія оцінки 
одного і того ж критерію може суттєво відрізнятись в окремих 
галузях. Так, для фармацевтичних компаній інтелектуальний 
капітал є більш цінним активом, ніж у телекомунікаційній галузі, 
де переважає ціннісна сутність таких активів, як маркетингові 
стратегії, бренди. Такі списки показників для кожної з галузей 
значно відрізняються один від одного, що свідчить на користь 
стандартів другого рівня [25,с. 86]. 

Окрім вищеозначеної моделі трирівневої корпоративної 
звітності, ознаки галузевої облікової підсистеми ми можемо 
спостерігати і в структурі та змісті МСФЗ.  
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Нині в системі міжнародних стандартів фінансової 
звітності діють кілька вузькоспеціалізованих стандартів, які в 
окремих професійних виданнях озвучені як галузеві [111]. 
Зокрема, такими стандартами визнаються: 

МСФЗ 4 «Договори страхування» (IFRS 4 «Insurance 
Contracts»); 

МСФЗ 11 «Договори будівельного підряду» (IAS 11  
«Construction Contracts») ; 

МСФЗ 30 «Розкриття інформації банками і фінансовими 
установами» (IAS 30 «Disc.losures in the Financial Statements of 
Banks and Similar Financial Institutions»);  

МСФЗ 41 «Сільське господарство»  (IAS 41 «Agriculture»). 
Метою МСФЗ 4 «Договори страхування» (IFRS 4 

«Insurance Contracts») є визначення складу та методології 
заповнення фінансової звітності по відношенню до страхових 
контрактів суб’єкта господарювання, який надає такі контракти 
(страховик). 

Специфікою стандарту є те, що він вимагає розкриття 
інформації, яка визначає та пояснює суми в фінансовій звітності 
страховика, що походять від страхових контрактів, та допомагає 
користувачам цих фінансових звітів зрозуміти суму, строки та 
невизначеність майбутніх рухів грошових коштів від страхових 
контрактів. 

Ця норма по суті формує специфічні вимоги до фінансової 
звітності страхових компаній, відмінні від стандартизованої 
фінансової звітності основного масиву підприємств.  Саме це дає 
привід класифікувати його як галузевий стандарт 
бухгалтерського обліку.  

Так, сфера застосування МСФЗ 4 «Договори страхування» 
передбачає його використання суб’єктом господарювання щодо: 

страхових контрактів (включаючи договори 
перестрахування), які він надає, та договорів перестрахування, які 
він утримує; 

фінансових інструментів з умовою дискреційної участі, які 
він емітує.  

Разом з тим, стандарт має досить обмежену сферу 
застосування. 3окрема він не розглядає інші аспекти обліку 
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страхових компаній, такі як облік утримуваних фінансових 
активів та випущених страховиками фінансових зобов’язань.  

МСФЗ 11 «Договори будівельного підряду» (IAS 11  
«Construction Contracts») має за мету встановити обліковий підхід 
до доходів та витрат, пов’язаних із будівельними контрактами. 
Стандарт призначений для застосування в обліку будівельних 
контрактів у фінансових звітах підрядників. У зв’язку з 
характером діяльності, здійснюваної в межах будівельних 
контрактів, дата початку діяльності за контрактом і дата, коли ця 
діяльність завершується, як правило, відносяться до різних 
звітних періодів. Тому першочерговим питанням бухгалтерського 
обліку будівельних контрактів є віднесення доходу від контракту 
і витрат за контрактом на звітні періоди, протягом яких 
виконуються будівельні роботи. Для визначення періоду, коли 
дохід від контракту та витрати за контрактом слід відображати як 
дохід і витрати у звіті про прибутки та збитки, у цьому стандарті 
використовуються критерії визнання, прийняті в 
"Концептуальній основі складання та подання фінансових звітів". 
Стандарт містить також практичне керівництво щодо 
застосування цих критеріїв. 

МСФЗ 30 «Розкриття інформації банками і фінансовими 
установами» (IAS 30 «Disclosures in the Financial Statements of 
Banks and Similar Financial Institutions») доповнює інші МСФЗ, які 
застосовуються до кредитних організацій.  

Користувачі фінансової звітності банка зацікавлені у 
специфічній  інформації про його ліквідність і 
платоспроможність, ризики, пов'язані з активами і пасивами, 
визнаними у балансі та на позабалансових статтях. У 
стандартизованій фінансовій звітності така деталізована 
інформація відсутня. 

У своїй фінансовій звітності в цілях визнання і оцінки 
статей кредитні організації використовують різні методи. Хоча 
уніфікація цих методів бажана, це виходить за рамки вимог 
МСФЗ 30. Проте для того, щоб відповідати вимогам МСФЗ 1 
«Представлення фінансової звітності» і таким чином 
забезпечувати розуміння користувачами методу, на основі якого 
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складається звітність банка, у їх звітності необхідне розкриття 
специфічних аспектів облікової політики щодо: 

- визнання головних видів доходу; 
- оцінки інвестиційних і комерційних цінних паперів; 
- відмінностей між операціями та подіями, які призводять 

до визнання активів і зобов’язань у балансі і тими операціями, які 
викликають лише потенційні зобов’язання і умовні події; 

- методу визначення збитків по позиках і авансам та 
порядок їх списання; 

- методу визначення нарахувань за загальні банківські 
ризики і облікового відображення цих нарахувань.  

МСФЗ 41 «Сільське господарство»  (IAS 41 «Agriculture») 
визначає обліковий підхід, а також порядок подання фінансової 
звітності та розкриття інформації, пов’язаної з 
сільськогосподарською діяльністю. 

Специфікою його застосування є визначений порядок 
обліку таких особливих статей як: 

a) біологічні активи; 
б) сільськогосподарська продукція на час збирання 

врожаю; 
в) державні гранти. 
Разом з тим, даний стандарт не застосовується до: 
a) землі, яка має відношення до сільськогосподарської 

діяльності та обліковується відповідно до МСБО 16 «Основні 
засоби» та МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість»; 

б) нематеріальних активів, пов’язаних із 
сільськогосподарською діяльністю, які обліковуються згідно 
МСБО 38 «Нематеріальні активи». 

Отже, відображення специфічних галузевих особливостей у 
міжнародних стандартах фінансової звітності присутнє, однак 
міра їх використання на сьогодні вкрай незначна.  

Проте, на нашу думку, в згаданих документах, йдеться про 
специфічний облік окремих об’єктів, тоді як галузеві стандарти 
мають встановлювати методичні засади загальної організації 
бухгалтерського обліку на підприємствах окремих галузей.  
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На питання, якими повинні бути стандарти другого рівня, 
ким розроблятися та на кого слід покласти контроль 
застосування, їх прихильники зазначають, що стандарти другого 
рівня повинні розроблятися представниками галузі на 
добровільній основі без будь-якої регламентації від МСФЗ. 
Розробниками мають виступити глобальні галузеві групи – 
професійні асоціації, в співпраці з іншими учасниками ланцюжка 
корпоративної звітності – аудиторськими фірмами, аналітиками 
та інвесторами [25, с. 81-82]. 

У світі такі галузеві групи вже створили те, що цілком 
можна вважати стандартами критеріїв другого рівня. Так, 
Товариство інженерів-нафтовиків і Всесвітній нафтовий конгрес 
спільно розробляли зведення принципів надання інформації про 
запаси нафти і пропонують їх компаніям для застосування, хоча і 
підкреслюють, що вони «не є обов'язковими». 

Інший стандарт – Єдина система бухгалтерського обліку в 
готельній справі – передбачає застосування уніфікованої системи 
бухгалтерського обліку і звітності для готелів (Revenue Per 
Available Room – REVPAR [25,с.43]. 

Такі напрацювання, на нашу думку, визначають підходи 
для формування теорії галузевих стандартів. 

Вже зараз ми можемо говорити про наявність певного 
методологічного забезпечення їх запровадження. Серед якого: 

 ідентифікація основних чинників вартості у кожній галузі 
економіки і розробка стандартних показників для них; 

 забезпечення глобальної зіставності звітності за цими 
показниками в кожній окремій галузі. 

Екклз та Діпіаза вважають, що якщо кілька компаній-
лідерів в окремій галузі можуть подати приклад іншим, то кілька 
передових галузей здатні закласти фундамент для створення 
стандартів другого рівня в інших секторах економіки [25, с. 102].  

Ми погоджуємося, що розробка цих стандартів – справа 
непроста і залишається велика кількість питань, відповіді на яких 
ще належить знайти. Наприклад: 
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– наскільки складною виявиться розробка систем і 
процедур, пов'язаних з підготовкою звітності за новими 
стандартами?; 

– хто вирішуватиме, які групи отримають право розробляти 
ці стандарти і чи не будуть відкинуті від цього представники 
країн, які мають визначальний вплив на розвиток галузі у світі 
(наприклад Україна – в аграрній сфері)?; 

– чи стануть стандарти другого рівня обов'язковими? Якщо 
так, то коли?; 

– які технології необхідні для того, щоб зробити повнішу, 
якіснішу і кориснішу інформацію доступною для всіх? 

Вирішення цих питань вимагає підключення до розробки 
стандартів другого рівня і представників країн – світових лідерів 
у тій чи іншій галузі. Визначальним є і наукове забезпечення цієї 
роботи та її організація під егідою ООН. 

Звісно, розробка галузевих стандартів викличе значний 
резонанс в професійних та наукових колах. Однак, як зазначають 
з цього приводу прихильники галузевих стандартів, «ринок і 
втрата довіри з боку публіки поставлять на місце супротивників, 
які наполегливо заперечуватимуть стандарти і відмовлятимуться 
надавати інформацію другого рівня» [25, с. 102]. З цим 
погоджується Л. Шнейдман, зазначаючи, що необхідність 
прийняття галузевих стандартів обліку не викликає сумнівів. 
«Завжди існує потреба, – пояснює автор, – в регулюванні 
специфічних питань у конкретних галузях діяльності. При цьому 
галузеві стандарти розкривають особливості застосування 
національних стандартів у конкретному секторі економіки. Вони 
не створюють систему, паралельну національним стандартам» 
[167]. «Галузеві стандарти, – доповнює таку позицію 
Л.П. Воробйова, – застосовуються відносно робіт, послуг, готової 
продукції певної галузі. Їх вимоги не повинні суперечити 
обов'язковим вимогам та загальним правилам і нормам обліку і 
звітності, розробленим Мінфіном» [10].  

Практика запровадження галузевих стандартів обліку в 
межах загальнонаціональних стандартів вже визнана в США та в 
більшості країн.  
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Рекомендації, що містяться в керівництвах з 
бухгалтерського обліку для окремих галузей є інтерпретацією 
існуючих затверджених стандартів обліку і аудиту GAAP в США. 
Ці керівництва діють у специфічних обставинах, до яких 
відноситься приналежність підприємств до певної галузі, а, отже, 
є такими, що відповідають основним положенням національних  
стандартів [172].  

Отже, у США існує система вузькоспеціалізованих правил 
для багатьох галузей економіки. Зближення галузей економіки і 
формування її ширших секторів може ставити під сумнів 
можливість застосування спеціалізованого підходу, прийнятого в 
США. Однак загальні принципи поширюватимуться на всі галузі 
економіки, а стандарти, специфічні для конкретних галузей або 
видів діяльності, розроблятимуться на основі загальних 
принципів, з метою поглиблення інформації для управління та 
інвесторів. 

Про необхідність окремого регулювання та врахування 
галузевих особливостей йдеться й у білоруському законі «Про 
бухгалтерський облік в республіці Білорусь» [103]. Зокрема, у 
статті 5 «Державне регулювання бухгалтерського обліку і 
звітності» зазначається, що загальне методологічне керівництво 
бухгалтерським обліком і звітністю в Республіці Білорусь 
здійснюється органом державного управління, на який Радою 
Міністрів Республіки Білорусь покладені обов'язки державного 
регулювання бухгалтерського обліку і звітності – Міністерством 
фінансів Республіки Білорусь. Мінфін розробляє, погоджує і 
затверджує, в межах своєї компетенції, обов'язкові для виконання 
всіма організаціями на території Республіки Білорусь: типові 
плани рахунків бухгалтерського обліку і інструкції по їх 
застосуванню; положення по бухгалтерському обліку і звітності; 
інші нормативні правові акти з питань бухгалтерського обліку і 
звітності [103].  

Разом з тим, республіканські органи державного 
управління, підпорядковані Раді Міністрів Республіки Білорусь, 
що здійснюють регулювання і управління в певній галузі 
економіки, здійснюють методологічне управління 
бухгалтерським обліком і звітністю організацій відповідних 
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галузей економіки. Такі органи приймають нормативно-правові 
акти по бухгалтерському обліку і звітності, що не суперечать 
нормативним правовим актам по бухгалтерському обліку і 
звітності Міністерства фінансів Республіки Білорусь.  

Організації, керуючись законодавством Республіки 
Білорусь про бухгалтерський облік і звітність, нормативними 
правовими актами органів державного управління, регулюючих 
бухгалтерський облік і звітність, самостійно формують свою 
облікову політику виходячи з їх структури, галузевих та інших 
особливостей діяльності (рис. 2.6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.6. Система нормативного регулювання національного та 
галузевого обліку в Республіці Білорусь [103] 

 
Вивчення системи регулювання бухгалтерського обліку в 

Казахстані також засвідчує наявність державного галузевого 
рівня регламентації обліку [1]. Підхід Республіки Казахстан в 
цьому питанні узагальнено нами на рис. 2.7. 
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Рис. 2.7. Регулювання бухгалтерського обліку в Республіці 

Казахстан [1] 

 

Натомість в Узбекистані розробку і поширення методичних 
рекомендацій галузевого характеру планується  передати до 
компетенції професійного співтовариства [163]. 

Отже, проведені дослідження свідчать, що у світі знайдено 
формулу (підхід) до вдосконалення системи бухгалтерського 
обліку та міжнародних стандартів фінансової звітності. 
Важливим кроком вперед в теоретичному плані стала розробка 
підходу до поділу системи міжнародної регламентації 
бухгалтерського обліку на рівні – всесвітній, галузевий та 
корпоративний.  

Останнє засвідчує необхідність теоретичного 
обґрунтування запровадження галузевих стандартів обліку та 
звітності і в Україні. Необхідність запровадження галузевих 
стандартів обліку у вітчизняну практику особливо важливим є 
для сільського господарства як ключової галузі економіки 
України в світовому розподілі праці. Теоретичному 
обґрунтуванню цього процесу присвячені наші подальші 
дослідження.  
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2.2. Нормативні засади структуризації економіки як 
передумова розробки галузевих стандартів бухгалтерського 
обліку в Україні  

 

Передумовою обґрунтування необхідності розробки  
галузевих стандартів бухгалтерського обліку в Україні є чітке 
визначення галузевої структури економіки України. Пошук 
власної моделі структуризації національної економіки було 
розпочато у розробленому Міністерством економіки 
концептуальному варіанті Програми структурної перебудови, 
який було схвалено Кабінетом Міністрів України у квітні 1995 р. 
Наприкінці 1998 р. Кабміном було завершено розробку нового 
широкомасштабного документа – Програми структурної 
перебудови економіки України на середньостроковий період 
1999-2003 рр.  

На сьогодні, структуризація економіки України за галузями 
передбачена Господарським кодексом України [18]. Відповідно 
до статті 260 сукупність усіх виробничих одиниць, які 
здійснюють переважно однакові або подібні види виробничої 
діяльності, складає галузь. Галузева класифікація є частиною 
єдиної системи класифікації і кодування техніко-економічної і 
статистичної інформації, яка використовується в інформаційних 
автоматизованих системах управління, податкових органах для 
розрахунку податків, органах державної реєстрації суб'єктів 
господарювання, інших органах виконавчої влади, підприємствах 
і організаціях. 

Належність  до тієї чи іншої галузі є класифікаційною 
ознакою суб'єкта господарювання, що відображається в його 
ідентифікаційному коді, незалежно від форми власності та 
організаційно-правової форми господарювання. Належність 
суб'єкта господарювання до певної галузі визначається основним 
видом його діяльності.  

До 2006 року приналежність підприємства до певної галузі 
визначалась загальним класифікатором «Галузі народного 
господарства України», затвердженим наказом Міністерства 
статистики України від 24 січня 1994 р. № 21 [43].  З 1 квітня 
2006 р. діяв Національний класифікатор України «Класифікація 
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видів економічної діяльності», затверджений  наказом 
Держспоживстандарту України від 26 грудня 2005 р. N 375 
[100]. У 2010 році прийнятий новий КВЕД, що діє і на сьогодні. 

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД) є 
складовою системи національних класифікаторів. КВЕД 
розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України 
від 04.05.93 р. № 326 «Про Концепцію побудови національної 
статистики України та Державну програму переходу на 
міжнародну систему обліку і статистики» [126].  

За методологічними засадами, принципами побудови та 
призначенням КВЕД є статистичною класифікацією, створеною 
як інструментарій для систематизації та групування економічної 
та соціальної інформації у стандартний формат, який дає змогу 
обробляти та аналізувати значні обсяги інформації.  

Класифікатор видів економічної діяльності побудовано так, 
що виділені об'єкти охоплюють усі або майже всі види 
діяльності, які здійснюються в будь-якій галузі господарства.  
Розроблення нового КВЕД замість попереднього ЗКГНГ 
здійснено з метою його адаптації до міжнародної статистичної 
класифікації видів діяльності Європейського Союзу - 
Nomenclature of Activities European Community (NACE, Rev.l, 
mod.7).  

Складна та розгалужена галузева структура економіки 
висуває відповідні вимоги до інформаційного забезпечення 
функціонування окремих галузей. Не викликає сумнівів той факт, 
що характер і склад такої інформація не можуть бути спільними 
для всіх галузей економіки. А отже і уніфікована, стандартна для 
всіх галузей система бухгалтерського обліку – явище в певній 
мірі нереальне в плані можливості стовідсоткового задоволення 
потреб її користувачів. 

Як підтвердження цього слід навести той факт, що 
практично кожне галузеве міністерство, чи інший орган 
галузевого управління розробляє власні пояснення до Положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку у вигляді методичних 
рекомендацій. В табл. 2.1. наведена лише незначна частина 
галузей, що означили для себе специфічні концептуальні засади 
формування облікової політики підпорядкованих підприємств. 
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Таблиця 2.1 
Формування облікової політики в окремих галузях економіки 

України  

Галузь 
економіки 

Орган 
галузевого 
управління 

Галузеві нормативні акти, що визначають засади 
формування облікової політики 

Сільське 
господарство 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольст-
ва України  

1. Наказ від 11 квітня 2007 року № 254 «Про 
погодження облікової політики підприємства» 
[94]. 

2. Наказ від 17 грудня 2007 року № 921 «Про 
затвердження Методичних рекомендацій щодо 
складання розпорядчого документа про 
облікову політику підприємства» [80]. 

Водний 
транспорт 

Міністерство 
інфраструк-
тури України 

Рекомендації щодо ведення облікової політики на 
підприємствах, установах та організаціях морського 
і річкового транспорту, що входять до сфери 
управління Мінтрансзв'язку затверджені наказом від 
23 серпня 2007 р. № 758 [143]. 

Залізничний 
транспорт 

Міністерство 
інфраструк-
тури України 

1. Облікова політика Укрзалізниці, 
затверджена Наказом Укрзалізниці № 17-Ц 
від 19.01.2000 р.[106]. 

2. Методичні рекомендації з бухгалтерського 
обліку окремих господарських операцій в 
основній діяльності залізничного 
транспорту (наказ Укрзалізниці від 31 січня 
2003 р №29-ЦЗ) [76]. 

Митна 
справа 

Державна 
фіскальна 
служба 
України  

Наказ від 19 грудня 2007 року № 1087  «Про 
організацію бухгалтерського обліку та облікової 
політики в митній службі України» [92]. 

Водне 
господарство 

Державне 
агентство 
водних 
ресурсів 
України 

Наказ від 4 квітня 2005 року № 90 «Щодо 
удосконалення організації та ведення 
бухгалтерського обліку на підприємствах, в 
установах і організаціях, що належать до сфери 
управління Держводгоспу України» [91]. 

Будівельна 

Міністерство 
регіонального 
розвитку, 
будівництва 
та житлово-
комунального 
господарства 
України 

Наказ від 21 жовтня 2004 року № 199 «Щодо 
удосконалення організації та ведення 
бухгалтерського обліку на підприємствах, в 
установах і організаціях, що належать до сфери 
управління Держбуду України» [90]. 

Промисло-
вість 

Міністерство 
економічного 
розвитку і 
торгівлі 
України  

Наказ від 23 січня 2007 року № 23 «Щодо 
погодження облікової політики підприємств» [95]. 
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Постає питання в обов’язковості застосування таких норм 
широким загалом суб’єктів господарювання. Адже перелік 
органів, що здійснюють регулювання питань методології 
бухгалтерського обліку в Україні є досить обмежений. Так, 
відповідно до статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» суб’єктами такого регулювання є: 

по-перше, Міністерство фінансів України – головний 
регулятор, який затверджує національні положення (стандарти) 
бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо 
ведення бухгалтерського обліку та складання звітності; 

по-друге, Національний банк України, який встановлює 
порядок ведення бухгалтерського обліку та складання звітності в 
банках в межах національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку; 

по-третє, Державне казначейство України, яке встановлює 
порядок ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про 
виконання бюджетів та госпрозрахункових операцій бюджетних 
установ, також лише в межах національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку. 

Міністерства ж та інші центральні органи виконавчої влади у 
межах своєї компетенції, можуть розробляти методичні 
рекомендації щодо застосування положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку відповідно до галузевих особливостей, які є 
лише рекомендованими до застосування. Крім того, рівень впливу 
галузевих органів управління на формування облікової політики 
галузей на сьогодні обмежується державними підприємствами та 
бюджетними установами, для яких норми, що розробляються 
міністерствами є обов’язковими.   

При цьому, насторожує той факт, що на сьогодні 
Міністерством фінансів затверджено 8 методичних рекомендацій та 
Інструкцій, тоді як, лише  Міністерством аграрної політики та 
продовольства України – 32 [35]. Разом з тим досвід більшості країн 
пострадянського простору свідчить про тенденції появи у них 
галузевого рівня регулювання бухгалтерського обліку. Що ж 
стосується України маємо наступну ситуацію. З одного боку 
наявність складної  розгалуженої галузевої структури в Україні та 
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відсутність, з іншого, дієвого механізму інформаційного 
забезпечення галузевого управління, що пов’язано з неможливістю 
врахування загальнодержавними стандартами особливостей 
притаманних тій чи іншій галузі. Останнім часом в науково-
професійних колах з’являються в повній мірі обґрунтовані 
дослідження щодо необхідності розробки галузевих стандартів 
бухгалтерського обліку, які б вирішили вищезазначену 
методологічну проблему.  

Отже, наступний етап розвитку бухгалтерського обліку – це 
надання відповідного статусу і значення галузевим нормативним 
актам, які діятимуть в рамках Закону України «Про бухгалтерський 
облік і фінансову звітність в Україні» з подальшим формуванням 
галузевих стандартів бухгалтерського обліку таким чином, щоб до 
них перейшли всі відповідні норми і правила бухгалтерського 
обліку більш повно і детально розкриваючи особливості 
функціонування окремих галузей економіки. Дослідження галузевої 
структури економіки України доводять, що методологічним 
завданням, важливим для започаткування цієї стратегічної справи є 
узагальнення та певне впорядкування галузей економіки, щодо яких 
необхідна  наявність окремих галузевих норм бухгалтерського 
обліку. В основу такого узагальнення слід покласти чинники, що 
формують вартість  продукції в галузі, наявність специфічних 
об’єктів обліку, принципи пристосування наявного бухгалтерського 
інструментарію до конкретних галузевих умов господарювання.  
 

2.3. Роль галузевих стандартів бухгалтерського обліку у 
формуванні показників фінансової безпеки та інвестиційної 
привабливості вітчизняних підприємств 

 

Необхідність розробки галузевих стандартів фінансової 
звітності обумовлена актуальною на сьогодні проблемою 
посилення достовірності, повноти та інформативності фінансової 
звітності сільськогосподарських підприємств, як головного 
джерела фінансової інформації про економічну діяльність 
суб’єктів господарювання на всіх рівнях. Адже на основі даних 
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фінансової звітності формуються  показники розвитку 
підприємств, галузі, держави. На сьогодні науковці неодноразово 
наголошують на негативні тенденції в інформаційному 
забезпеченні управління. На рівні підприємства система 
бухгалтерського обліку і звітності – головне джерело інформації 
про фінансово-майновий стан – характеризується 
невідповідністю дійсності вартісних оцінок, які застосовуються 
при формуванні звітних показників, що призводить до: 
заниження вартості матеріальних  активів; невідображення  
земельного банку;  недооцінки інтелектуальної власності в 
балансі, відсутності відпрацьованих методичних засад оцінки 
біологічних активів та сільськогосподарської продукції. 
Результатом є неповне представлення інформації про майновий 
стан підприємств, неадекватне визначення економічних 
показників його діяльності (рентабельність, ліквідність, 
фінансова стійкість), як наслідок, відсутність належного 
представлення інвестиційної привабливості сільськогоспо-
дарського підприємства.  

На макроекономічному рівні система обліку та звітності 
сільськогосподарського підприємства – визначальна при 
формуванні державної аграрної політики, так як на її інформації 
будується державна статистика, яка використовується в 
державному та галузевому управлінні.  Через відсутність єдиної 
галузевої облікової політики, недостатню увагу підприємств до 
організації обліку та ігнорування правильного представлення 
інформації у звітності державна статистика декларує показники 
розвитку галузі, що не відповідають дійсності. На сьогодні 
науковці  з великою пересторогою звертають увагу на показник 
рентабельності сільськогосподарських підприємств більше 21%, 
тоді коли в цілому по Україні даний показник складає 5%, а, 
наприклад, будівництво декларує збитковість -0,7. Негативними 
наслідками використання такої інформації в управлінні є  
скорочення бюджетної підтримки аграрної галузі, ініційована 
Міністерством доходів і зборів податкова реформа, яка ставить за 
мету рівність умов оподаткування для аграрного та інших 
секторів економіки.  
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У зв’язку з зазначеним, особливої актуальності набуває 
необхідність обґрунтування ролі бухгалтерського обліку та 
галузевих стандартів фінансової звітності як важливого інституту 
формуванні показників  фінансової безпеки аграрної галузі та 
визначення нових підходів до застосування (інтерпретації) його 
формальних та неформальних складових в цілях підвищення 
рівня фінансової безпеки на мікро-, мезо-  та макрорівнях. 

У переважній більшості досліджень [1, 76, 90] фінансова 
безпека розглядається як складова економічної безпеки 
підприємства. Питанням   аналізу рівня фінансової безпеки, 
класифікації її показників їх оцінюванню та визначенню  
граничних значень присвячена велика кількість наукових праць 
та методичних розробок [18, 35, 80]. Більшість з них визначає  4 
групи індикаторів фінансової безпеки підприємства: 
рентабельність; ділова активність; ліквідність 
(платоспроможність); фінансова стійкість.  

Перелічені показники фінансової безпеки формуються за 
даними фінансової звітності підприємства, узагальнюються 
Державною службою статистики України на рівні держави та 
використовуються в державному та галузевому управлінні.  Це 
свідчить про визначальний вплив фінансової звітності та обраної 
облікової політики на формування показників, які 
характеризують рівень фінансової безпеки підприємств та галузі.  

Для доведення цього обрано такі показники фінансової 
безпеки: 

1. Рентабельність операційної діяльності – прибутковість 
на одиницю витрат. 

2. Рентабельність активів – прибутковість на одиницю 
активів.  

3. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) – 
достатність ресурсів для погашення поточних 
зобов’язань. 

4. Коефіцієнт фінансової автономії – незалежність від 
зовнішніх джерел фінансування. 

В табл. 2.2 на основі даних фінансової звітності 
сільськогосподарських підприємств проілюстровано зміну цих 
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показників при застосуванні різної облікової політики. Суть 
зміни облікової політики полягала в переоцінці усіх основних 
засобів за справедливою вартістю та включенні їх амортизації  до 
операційних витрат. 

Таблиця 2.2  
Зміна показників фінансової безпеки в результаті 

переоцінки основних засобів та включення їх амортизації  до 
операційних витрат1 

Показник 
Значення 

показника до 
переоцінки 

Значення 
показника  
після 

переоцінки 

Відхилення 

Рентабельність 
операційної 
діяльності 

2,3% -7% - 9,3% 

Рентабельність 
активів 

-1,2% -1,8% - 0,6% 

Загальна ліквідність 41% 52% +11% 

Фінансова 
незалежність 

-80% -40% +40% 

1Розраховано на основі фактичних даних сільськогосподарського 
підприємства галузі рибництва (Полтавська обл.).   

 

Як свідчать результати аналізу, при застосуванні різної 
облікової політики та підходів до оцінки активів у фінансовій 
звітності значення показників, що характеризують фінансову 
безпеку суттєво змінюються в досить чіткій тенденції:  

Показники, що характеризують прибутковість діяльності 
зменшуються: 

рентабельності операційної діяльності – зниження на 9,3%; 
рентабельність активів – незначне зниження на 0,6%. 
Показники, що характеризують фінансово-майновий стан 

значно зростають: 
ліквідність – на 11%; 
фінансова автономія –  на 40%. 
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Отже, відсутність галузевих стандартів фінансової 
звітності, що б визначали єдину галузеву політику щодо оцінки 
активів у звітності, відсутність мотивації сільськогосподарських 
підприємств для представлення реального фінансово-майнового 
стану підприємства призводить до того, що його звітність не 
відповідає дійсності (на мікрорівні). На макроекономічному рівні 
такий стан речей зумовлює викривлення державної статистичної 
інформації, недостовірність показників, що характеризують 
фінансову безпеку галузі та держави (рентабельність,  ліквідність, 
фінансова стійкість). Використання такої недостовірної 
інформації в державному управлінні призводить до глобальних, 
негативних для розвитку галузі наслідків. 

Виходячи з інституціональної теорії бухгалтерського 
обліку, що розширює його місію до масштабів довіри, розуміння і 
керованості соціально-економічних просторів [43], визнання 
галузевого бухгалтерського обліку та галузевих стандартів 
звітності як ключового інституту у забезпеченні фінансової 
безпеки аграрного сектору економіки вимагає розширення меж 
застосування його формальних складових  та доповнення   
неформальних складових на мікро-, мезо- та макрорівнях.   

 Формальна складова в цьому аспекті повинна бути 
наповнена (розширена) розробленою послідовністю застосування 
принципів, методів, технології обліку та формування відповідної 
облікової політики, що забезпечить досягнення головної мети – 
представлення реального стану фінансової безпеки аграрної 
галузі. Саме в цьому аспекті стоїть гостра потреба в розробці 
галузевих стандартів фінансової звітності сільськогосподарських 
підприємств. 

Розширення неформальної складової інституту галузевого 
бухгалтерського обліку  передбачає її доповнення суб’єктами 
професійної думки (оцінювач, аналітик, актуарій), які приймають 
участь у обліковому процесі як незалежні консультанти і від 
професіоналізму яких  залежить достовірність фінансової 
звітності, а відтак і, ступінь довіри до інформації, що представляє 
фінансову безпеку аграрного сектору економіки.   

Реалізація зазначеного передбачає прийняття єдиної 
галузевої облікової політики та розробку на її основі окремих 
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галузевих стандартів фінансової звітності, що забезпечить 
формування достовірних даних для визначення дійсного рівня 
фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств та 
аграрної галузі в цілому. Частково,  ця ідея реалізовується в 
підготовленому науковим колективом відділу методології обліку 
та аудиту ННЦ «Інститут аграрної економіки» практичному 
керівництві для бухгалтерів «Як підвищити інвестиційну 
привабливість аграрного підприємства» за ред. В.М. Жука [91]. 
Дані методичні розробки мають інноваційну ознаку, так як 
вперше розкривають послідовний  механізм підвищення 
інвестиційної привабливості та фінансової безпеки 
сільськогосподарських підприємств та методичне забезпечення 
його реалізації шляхом оцінки та представлення у звітності 
найбільш значущих активів підприємства (земельні ділянки та 
права користування ними, основні засоби, інтелектуальна 
власність, біологічні активи та сільськогосподарська продукція).  

Зупиняючись більш детально на  з’ясуванні ролі і 
потенціалу галузевих стандартів фінансової звітності у 
підвищенні інвестиційної привабливості  підприємств варто 
відмітити наступне. З-поміж значної кількості характеристик, що 
визначають рівень інвестиційної привабливості суттєва роль 
відводиться фінансово-майновим показникам. Значення цих 
індикаторів інвестиційної привабливості  формуються на основі 
фінансової звітності. Проведений аналіз фінансової звітності ряду 
підприємств засвідчив, що активи, які визначають майновий 
аспект інвестиційної привабливості не в повній мірі відображені 
у звітності. Як відмічалось вище, балансова вартість основних 
засобів не відповідає їх дійсній вартості, а земельні ділянки та 
об’єкти інтелектуальної власності взагалі не відображені в 
балансах. Одним з завдань розробки галузевих стандартів 
фінансової звітності є забезпечення зростання інвестиційної 
привабливості підприємства через належне представлення цих 
активів у звітності,  на підставі законодавчо дозволених 
коригувань в обліковій політиці, зокрема: 

1. Дооцінки основних засобів. 
2. Оцінки та включення в баланси об’єктів інтелектуальної 

власності. 
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3. Оцінки і включення в баланс земельних ділянок та прав 
їх користування. 

В табл. 2.3, на основі звітності аналізованих господарств, 
проілюстровано приріст вартості підприємства за рахунок 
дооцінки в бухгалтерському обліку основних засобів, який може 
сягати від 40% до 340%. 

 
Таблиця 2.3  

Потенціал зростання інвестиційної привабливості за рахунок 
дооцінки основних засобів 

 

Показник 
ПАТ 

«Полтаварибгосп» 

ВАТ 
«Новоолександ-

рівське» 

ПАТ 
«Птахофабрика 
«Васильківська» 

Основні засоби:  
 до 
переоцінки, 
тис.грн.  

 після 
переоцінки, 
тис.грн. 

приріст 

 
 

13 985 
 
 

19 665 
 

+41% 

 
 

2 867 
 
 

6 509 
 

+127% 

 
 

9 753 
 
 

43 003 
 

+341% 

 
Таким чином, за оптимістичного сценарію інтерпретації 

результатів аналізу, дооцінка основних засобів може сприяти: 
збільшенню загальної вартості активів у 3 рази; зростанню 
вартості власного капіталу в 5 разів та  додаткового капіталу (у 
його складі) в 7 разів (максимальні значення). 

Можливе зростання капіталізації за рахунок включення в 
баланси об’єктів інтелектуальної власності продемонстровано в 
табл. 2.4, на прикладі інноваційного освітнього продукту САРА - 
програми підвищення кваліфікації та сертифікації бухгалтерів 
аграрного сектору, що є об’єктом авторського права та належить 
Інституту обліку і фінансів Федерації аудиторів, бухгалтерів та 
фінансистів АПК України. В результаті оцінки ринкової вартості 
даного об’єкту авторського права, з’ясовано, що  потенційне 
підвищення капіталізації підприємства за рахунок включення 
його в баланс складає 110% (в 2 рази). 
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Таблиця 2.4 
Потенціал зростання інвестиційної привабливості за рахунок 

включення в баланс об’єктів інтелектуальної власності 
 

Об'єкт інтелектуальної 
власності 

Оцінка в 
балансі. 

Витратний 
підхід 

Потенційна 
вартість. 
Доходний 
підхід 

Приріст 

Об'єкт авторського 
права  
САРА  - програма 
підвищення  кваліфікації 
та сертифікації 
бухгалтерів аграрного 
сектору  

85,8 тис.грн. 180 тис.грн. +110% 

 
Останній аспект зростання інвестиційної привабливості – 

це включення в баланс вартості прав користування (оренди) 
земельними ділянками, зокрема сільськогосподарськими. 
Експерти приводять різні оцінки таких прав. Одна з таких оцінок 
- біля 70 млрд. грн. [94].  Відповідно, врахування у звітності  
земельного капіталу при розрахунку інвестиційної привабливості 
аграрної галузі забезпечить її зростання на 30% (табл. 2.5). 

 
Таблиця 2.5 

Потенціал зростання інвестиційної привабливості за рахунок 
включення в баланси земельного капіталу 

Показник Значення 
Вартість активів підприємств аграрної галузі (за даними 
Державної служби статистики України по галузі сільського 
господарства) 

228,3 
млрд.грн. 

Вартість прав оренди землі для взяття на баланс [92]  69,6 млрд. 
грн. 

Потенційна вартість активів в балансах підприємств аграрної 
галузі за умов врахування в балансах вартості прав оренди 
землі 

297,9 
млрд.грн. 

Приріст +30% 
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Отже, відсутність галузевих стандартів фінансової 
звітності, невикористання потенціалу бухгалтерського обліку та 
формальні підходи до підготовки фінансової звітності не 
дозволяють належним чином представити інвестиційну 
привабливість підприємств та забезпечити їх фінансову безпеку. 
Галузеві стандарти фінансової звітності, націлені на вирішення 
цієї проблеми забезпечать визнання на рівні державного 
управління бухгалтерського обліку та фінансової звітності 
важливим інститутом у забезпеченні інвестиційної привабливості 
підприємств та економіки держави в цілому;  прийняття єдиної 
облікової політики, з відповідною послідовністю  застосування 
принципів, методів, технології обліку, що забезпечить досягнення 
головної мети – підвищення рівня інвестиційної привабливості 
підприємств, галузей та держави. 
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3. Організаційні аспекти стандартизації обліку в 
аграрному секторі економіки України 

 

3.1. Теоретико-методологічне обґрунтування галузевого 
рівня облікової політики 

 

Теорія структури та рівнів бухгалтерської системи – це 
спроби формування такої системи, яка посилить облікове 
забезпечення управління на всіх рівнях: підприємства – держави 
– світу. Ця наукова позиція, що підтримується великою кількістю 
вчених, висвітлює систему бухгалтерського обліку через 
існування та взаємодію підсистем міжнародного (глобального), 
національного та корпоративного рівня (рис.3.1). 

 

 

Рис. 3.1. Рівні облікових систем [35, с. 103] 
 
Система  бухгалтерського обліку на міжнародному рівні, 

описана в попередніх розділах, представлена двома глобальними 
системами стандартизації. Дані системи слугують орієнтиром на 
міжнародному рівні при  підготовці і поданні інформації про 
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фінансовий стан підприємств та результати їх діяльності. Такими 
системами зокрема є: 

GAAP – загальновизнані облікові принципи США;  
IAS – Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ). 
Питання функціонування системи бухгалтерського обліку 

на міжнародному рівні активно обговорюються з другої 
половини XX століття.  

На даний момент найбільш поширені два підходи: 
гармонізація і стандартизація обліку. Ідея гармонізації різних 
систем бухгалтерського обліку обговорюється з 1961 р., в рамках 
Європейського співтовариства (ЄС), даний підхід визнає, що в 
кожній країні може існувати своя модель організації обліку і 
система стандартів, що її регулюють; гармонізація моделей 
обліку досягається через їх відповідність Директивам ЄС, основні 
положення яких включені в національних законодавства країн-
членів співтовариства. Як описано в попередніх розділах 
монографії ідея стандартизації реалізується з 1973 р. Комітетом з 
міжнародних стандартів фінансової звітності і полягає в 
наступному: сприйняття глобальних стандартів обліку та 
дублювання їх у національні системи обліку повинно 
здійснюватися на добровільній основі (в даному випадку 
пропагується усвідомлено погоджувальний варіант вирішення 
проблеми). Оскільки другий підхід не обмежується рамками ЄС, 
саме він останніми роками починає домінувати. Використання 
ідеології IASв національних системах обліку в економічно 
розвинених країнах здійснюється не по лінії держави, а через 
інститути професійних (сертифікованих, присяжних тощо) 
бухгалтерів. 

Національна система бухгалтерського обліку в Україні, ми 
вважаємо, на даний час представлена трьома головними 
суб’єктами регулювання на чолі з Міністерством фінансів 
України. Зокрема: 

 Міністерство фінансів України, що формує загальну 
систему бухгалтерського обліку (національні П(С)БО,  інші 
нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку 
та складання фінансової звітності); 
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 Національний банк України, що визначає порядок 
ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової 
звітності в банках (у межах П(С)БО); 

 Державне казначейство України, яке регулює підсистему 
бухгалтерського обліку в бюджетній сфері. 

Бухгалтерський облік стає все більше мовою світової 
економіки через розробку його міжнародних (узагальнених) 
стандартів та принципів і запровадження їх в якості національних 
положень конкретних країн. Україна не є винятком в цьому 
процесі. В 1994 році прийнято Указ Президента України щодо 
переходу національної системи обліку на міжнародні принципи. 
Постановою Кабінету Міністрів України № 1706 від 28.10.1998 р. 
затверджена Програма реформування системи бухгалтерського 
обліку із застосуванням міжнародних стандартів, яка 
реалізовується прийняттям Закону України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність» (16.07.1999 р.) затвердженням 
нового Плану рахунків (Наказ Мінфіну України № 291 від 
30.11.1999 р.), розробкою та впровадженням вже більше тридцяти 
національних положень з бухгалтерського обліку (П(С)БО) [35]. 

Ці та інші тенденції розвитку облікової системи на 
міжнародному та національному рівнях не могли не вплинути на 
корпоративну облікову систему, що діє в межах окремого 
підприємства та представлена його обліковою політикою. Такий 
вплив проявляється у наступних напрямах (табл.3.1). 

 

Таблиця 3.1 
Вплив сучасних тенденцій розвитку бухгалтерського обліку 

на стан організації обліку на підприємстві 

Процес 
Спрямованість 

облікової діяльності 
Зміни 

1 2 3 
Інформаційне 
забезпечення управління 
бізнесом на міжнародних 
ринках 

Активізація обліку і контролю 
зовнішньоекономічної діяльності 

Глобалізація 
 

 

Забезпечення 
конкурентоздатності на 
світових ринках 

Складання звітності як за 
національними так і за  
міжнародними стандартами 
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Продовження табл. 3.1. 
Збільшення частки облікових 
працівників, що виконують 
організаційні і аналітичні функції, 
і розширення спектру знань, 
необхідних для них 

Відображення нових 
знань та 
інтелектуального 
капіталу 
 

 
Зменшення частки облікових 
працівників, що виконують 
технічні процедури, і обмеження 
їх знань 

Створення наукоємких та 
інформаційноємких  
засобів в обліку 

Оптимізація інформаційних 
потоків і підвищення 
продуктивності облікових 
працівників 

Трансформація 
економіки 
 

 

 

Забезпечення конкуренції 
в часі 

Скорочення циклу обробки 
облікової інформації 

Зміна кількості рівнів 
управління 

Збільшення ступеня гнучкості 
облікової системи підприємства, 
зниження витрат на координацію 
облікових операцій 

Удосконалення 
організації 
функціонуван-
ня підприємств 
 

 

Незалежність від 
розміщення 

Збільшення ступеня 
децентралізації облікової системи 
підприємства, розділення 
повноважень 

Комп'ютеризовані зв'язки 
із службовцями, 
замовниками, 
постачальниками і 
іншими контрагентами 

Застосування нової продукції і 
послуг: комп'ютерні програми, 
кредитні карти, електронна 
доставка звітів і так далі 

Впровадження 
ІТ-технологій 
 

 

Облікові процеси на 
основі інформаційних 
технологій 

Підвищення доступності 
облікової інформації, її 
оперативності 

 
В даний час в проблемі організації обліку на рівні 

підприємства склалася суперечлива ситуація. З одного боку, 
вітчизняні підприємства зацікавлені в підвищенні ефективності 
своєї діяльності, і для цього їм необхідна якісна інформація. З 
іншого боку, більшість комерційних підприємств не мають дієвих 
систем бухгалтерського обліку, які б формували інформацію, 
придатну для ефективного управління. Більшість  керівників не 
вбачають цінності в інформації бухгалтерського обліку. У 
результаті підхід до організації та ведення бухгалтерського 
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обліку на більшості підприємств став формальний. Якщо 
керівники не ставлять перед бухгалтерською службою 
конкретних завдань, то головною метою бухгалтерського обліку 
на підприємстві стає його формальне ведення відповідно до 
вимог законодавчих нормативних документів, без урахування 
конкретних інформаційних потреб менеджменту організації. 
В процесі створення бухгалтерської інформації переважну роль 
починають грати податкові правила. Витіснення на другий план 
облікових принципів формування бухгалтерської інформації має 
далекосяжні негативні наслідки, оскільки отримана в таких 
умовах бухгалтерська звітність має яскраво виражений 
фіскальний характер та не відображає реальний фінансовий стан 
підприємства і результати його діяльності. Іншими словами, така 
інформація не придатна для цілей управління як всередині 
підприємства, так і для зацікавлених зовнішніх користувачів. 
Головною метою ведення бухгалтерського обліку стає не 
забезпечення найбільшої корисності бухгалтерської інформації, а 
досягнення найменшої трудомісткості облікових робіт за рахунок 
максимально зближення бухгалтерського та податкового обліку 
на основі використання принципів податкового обліку. Ситуація 
має дещо покращитись у зв’язку з прийняттям Податкового 
кодексу України, який за основу при розрахунку податків і 
платежів встановлює саме дані бухгалтерського обліку. 

Протягом  останніх років у публікаціях науковців і 
здобувачів досить часто порушувалися питання організації 
бухгалтерського обліку сільськогосподарської діяльності як у 
цілому, так і на окремих його ділянках. Проблеми формування 
облікової політики сільськогосподарського підприємства, як 
важливої складової організації бухгалтерського обліку 
висвітлюються у працях таких відомих вчених-економістів, як 
В.Г. Лінник, Г.Г. Кірейцев, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, 
В.М. Пархоменко, Н.М. Ткаченко, В.М. Жук, Ю.Я. Лузан, 
Л.К. Сук, М.Г. Михайлов. Але із запровадженням у вітчизняну 
практику обліку сільськогосподарської діяльності принципів 
МСФЗ потреба дослідження їх впливу на організацію 
бухгалтерського обліку та облікову політику сільськогоспо-
дарського підприємства актуалізувалася та набула суттєвого 
розголосу в наукових колах.  
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З початку 2000 року аграрні підприємства організують 
бухгалтерський облік відповідно до загальних вимог П(С)БО, 
нового Плану рахунків і типових форм регістрів бухгалтерського 
обліку, затверджених Міністерством фінансів України. Але 
галузь має свої відмінності пов’язані з особливостями 
приватизації, використанням землі як основного засобу 
виробництва, специфічного формування результатів праці, що є 
наслідком поєднання природних (ґрунтово-кліматичних, 
біологічних) і економічних процесів, які потребують додаткового 
врахування при трансформації бухгалтерського обліку. Тому 
актуальним залишається висновок академіка П.Т. Саблука, що 
«для економістів-аграрників, в т. ч. облікового напряму, особливо 
вчених, немає нині відповідальнішого завдання, ніж вирішення 
питання відображення в системі бухгалтерського обліку, балансі, 
як це робиться у країнах світу, усіх складових аграрного капіталу, 
обліку земельної ренти та її розподілу» [144 с. 44]. 

Дана специфіка до цих пір не знаходить належного 
розуміння на державному рівні і не достатньо враховується у 
нормативних актах, які регулюють облік і звітність. На рівні 
управління методологією бухгалтерського обліку в Україні 
спостерігається ігнорування впливу галузевого управління. В.М. 
Жук, що детально дослідив дану проблему відмічає, що фактично 
бухгалтерський облік, як основна із функцій управління, не 
знаходиться у сфері його впливу. Галузеве управління не впливає 
на формування і оперативно не отримує звітної бухгалтерської 
інформації безпосередньо з сільськогосподарських підприємств, а 
зведені показники надходять до системи Міністерства аграрної 
політики та продовольства України з Державної служби 
статистики України та інших державних установ [35, с. 203]. 

Вищезазначене дає привід робити висновок, що в 
пропагованій більшістю авторів загальній обліковій системі, що 
представлена міжнародним, національним та корпоративним 
рівнями відсутній ще один важливий рівень. Мова йде про 
необхідність законодавчої регламентації галузевої облікової 
системи, яка б діяла в межах національної та була представлена 
окремими суб’єктами регулювання, сферою впливу та 
конкретними об’єктами організації обліку, відмінними від інших 
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галузей економіки. Освоєння міжнародних положень 
бухгалтерського обліку сільськогосподарської діяльності ще в 
більшій мірі актуалізувало необхідність виділення на державному 
рівні галузевої облікової політики, яка б визначала методологічні, 
організаційні та регуляторні засади організації обліку в 
сільському господарстві. 

Виокремлення галузевого рівня облікової  політики 
ґрунтується на врахуванні специфіки діяльності сільськогоспо-
дарських підприємств, що обумовлена низкою чинників і 
проявляється у різних напрямах їх діяльності. Місце галузевої 
системи бухгалтерського обліку в існуючій трилогії організації 
обліку представлено на рис. 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Узагальнені рівні організації облікових систем 

Міжнародний рівень Міжнародна облікова 
система 

Міжнародні стандарти 
бухгалтерського обліку

Положення (стандарти) 
бухгалтерського обліку

Національна облікова
система 

Національний  рівень 

Корпоративний   
рівень 

Облікова система 
підприємства 

Розроблена облікова 
політика підприємства 

Галузевий рівень 
Облікова система 

галузі 
Розроблена облікова 
політика по галузі 

Рівень організації 
обліку 

Облікова система, в 
межах якої 
здійснюється 
організація 

Регламентація 
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Практична реалізація даних пропозицій вже закладена в 
Концепції розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі 
економіки України [35], одним із завдань якої є визначення 
відновлення впливу Міністерства аграрної політики та 
продовольства України на формування методології 
бухгалтерського обліку в сільському господарстві. Зокрема 
Концепцією визначені зміни та доповнення до Закону України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» в 
частині: 

 відновлення впливу та відповідальності органу 
державного управління галузі за формуванням методології 
бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки; 

 розширення кола суб’єктів методологічного впливу на 
формування методології обліку та звітності; 

 надання повноважень Мінагрополітики України, щодо 
розробки та затвердження (за погодженням з Мінфіном) 
обов’язкових до виконання положень, інструкцій та інших 
нормативних документів, що стосуються специфіки ведення 
бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки. 

Введення у правове поле такого поняття як галузева 
система бухгалтерського обліку дозволить визначити пріоритети 
в подальшому розвитку бухгалтерського обліку, забезпечить 
формування ефективної інформаційної системи управління 
аграрним сектором економіки України. Основні принципи та 
засади організації галузевої системи бухгалтерського обліку, що 
мають бути покладені в основу її побудови викладені в табл. 3.2. 

Варто звернути увагу на ту сферу впливу, на яку 
пропонується поширити галузеву облікову політику. Дія 
галузевої системи організації обліку з усіма вимогами щодо 
порядку ведення обліку та, головне, складання і подання звітності 
не має обмежуватися лише державними підприємствами та 
бюджетними установами, що входять до сфери управління 
Міністерства аграрної політики України, як це є на сьогодні.   

Правила, принципи та методологія обліку має 
застосовуватися усіма підприємствами галузі незалежно від 
форми власності та підпорядкування. Тільки за таких умов можна 
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стверджувати про ефективну побудову у перспективі дієвої 
системи галузевих стандартів фінансової звітності в управління 
аграрним сектором економіки на базі міжнародних засад та з 
врахуванням національних потреб та інтересів. 

 

Таблиця 3.2 
Зміст основних  теоретичних засад організації галузевої 

системи бухгалтерського обліку 

Складова облікової 
системи 

Сутність її організації в галузевій обліковій 
системі 

Специфічні об’єкти 
організації обліку  
 

1. Біологічні активи 
2. Земельні ділянки сільськогосподарського 

призначення 
3. Кошти бюджетної підтримки   

Суб’єкти організації 
бухгалтерського обліку  
 

1. Міністерство аграрної політики та 
продовольства України 

2. Галузеві професійні громадські об’єднання 
Сфера впливу Аграрні підприємства усіх форм власності та 

форм господарювання  
Об’єкти регулювання 1. Облікова політика підприємств 

2. Фінансова звітність сільськогосподарських 
підприємств 

Законодавство  Національні положення (стандарти) 
бухгалтерського обліку 
Галузеві методичні рекомендації, методики, 
інструкції  

Регламентація  Розроблена облікова політика, норми якої 
поширюються на всі підприємства аграрного 
сектору економіки України 

 

Необхідність розробки галузевої облікової політики 
обґрунтовується також і в системі МСФЗ. Проблема організації 
обліку сільськогосподарської діяльності була піднята на 
міжнародному рівні Міжнародною федерацією бухгалтерів  ще у 
1994 році. У 2000 році було прийнято  міжнародний стандарт 
бухгалтерського обліку МСБО 41 «Сільське господарство», що 
ще раз доводить актуальність та необхідність розробки окремих, 
галузевих положень організації обліку сільськогосподарської 
діяльності. За період існування міжнародного стандарту, в якості 
національного його прийняли Нова Зеландія,  Австралія,  
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Молдова, деякі Середньоазіатські республіки. У 2007 році до них 
приєдналась і Україна.  

Прийняття міжнародних положень обліку сільськогоспо-
дарської діяльності в Україні поставило ряд  нових питань до 
бухгалтерського обліку та  його організації на сільськогоспо-
дарських підприємствах. Задекларовані нові принципи організації 
облікової роботи, з’явились нові елементи, що підлягають 
відображенню в обліковій системі, нові підходи до оцінки в 
бухгалтерському обліку та фінансовій звітності. Їх аналіз та 
розробка певного теоретичного базису застосування в організації 
обліку сільськогосподарської діяльності потребують детального 
опрацювання з метою формування ефективного інформаційного 
забезпечення управління галуззю через дієву  систему галузевих 
облікових стандартів. Першочерговими завданнями в цьому 
напрямі наукових пошуків, на нашу думку є: визначення впливу 
специфіки сільськогосподарського виробництва на організацію 
бухгалтерського обліку;з’ясування методологічних аспектів 
організації обліку сільськогосподарської діяльності за 
МСФЗ;ідентифікація об’єктів організації бухгалтерського обліку 
сільськогосподарської діяльності за МСФЗ та їх характеристика. 

Галузь сільського господарства є нетиповою галуззю 
економіки. Специфіка діяльності сільськогосподарських 
підприємств обумовлена безліччю чинників і виявляється в 
найбільш різноманітних напрямах діяльності. На систему 
бухгалтерського обліку і фінансової звітності великий вплив 
чинять ці особливості галузі. Виявлено, що основними 
особливостями, які впливають на організацію обліку 
сільськогосподарської діяльності є: наявність природних 
факторів і технологічні особливості, пов'язані із сезонністю 
виробництва; залучення до виробництва сировини, власного 
виробництва; специфічна поведінка сільськогосподарських 
товаровиробників на ринку; дія спеціальних режимів 
оподаткування; організаційні особливості діяльності 
сільськогосподарських підприємств; функціонування режимів 
державних закупівельних цін на сільськогосподарську 
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продукцію; наявність бюджетної підтримки товаровиробників та 
інші, що потребує належного обліку та контролю (рис. 3.3). 

Аналіз та узагальнення дії цих чинників є необхідним при 
побудові ефективної галузевої облікової системи. 

 

 

Рис. 3.3. Узагальнені особливості галузі сільського господарства,  
що впливають на організацію бухгалтерського обліку 

 
Сезонність виробництва призводить до того, що в різний 

час в сільськогосподарських підприємствах структура активів і 
пасивів може бути абсолютне різна. Це пов'язано з галузевою 
спрямованістю конкретного підприємства, забезпеченістю 
ресурсами, місцерозташуванням. Сезонність виробництва в 
підприємствах, що займаються рослинництвом та тваринництвом  
також може розрізнятися, що залежить від виробничого циклу і 

ОСОБЛИВОСТІ ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА, 
ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОРГАНІЗАЦІЮ  

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

Масове залучення до виробництва 
сировини, виготовленого усередині 
підприємства 

Дія спеціальних режимів 
оподаткування 

Особливості, що склалися 
природним шляхом 

Технологічні особливості, пов'язані з 
сезонністю виробництва 

Організаційні особливості діяльності 
сільськогосподарських підприємств

Поведінка сільськогосподарських 
товаровиробників на ринку, 
який максимально наближений до 
ринку з абсолютною конкуренцією 

Особливості, що склалися під 
впливом регулюючих чинників 

Невисока привабливість галузі з 
точки зору залучення інвестицій 

Функціонування режимів 
державних закупівельних цін на 
сільськогосподарську продукцію    

Наявність  бюджетної підтримки 
сільськогосподарських 
товаровиробників, що потребує 
належного обліку та контролю 
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приводить в різних випадках до відмінних один від одного 
показників оборотності капіталу і структури балансу. 

Так, підприємства, у яких превалює виробництво 
рослинницької продукції, в період формування звітності за 
перший квартал і за півріччя, мають значну  частку 
незавершеного виробництва. Підприємства овочевого напряму 
можуть отримувати результати від вкладених коштів у вигляді 
продукції вже у червні, а основна маса інших підприємств, що 
займається рослинництвом починає отримувати продукцію 
протягом третього кварталу. В той же час, відповідно, зростає 
частка залучених джерел засобів у пасиві балансу. У другому 
півріччі, коли більшість рослинницьких підприємств отримують 
масово продукцію, зростають в порівнянні з показниками 
першого півріччя такі показники звітності, як доходи від 
реалізації, прибуток, сума грошових коштів. При цьому 
погашається основна маса зобов'язань. Дещо інша ситуація 
складається на підприємствах, плодового напряму, оскільки така 
діяльність пов'язана з капіталовкладеннями в багаторічні 
насадження. Це приводить до тривалого обороту капіталу на 
початковій стадії виробництва, а також до високої питомої ваги 
першого розділу активу балансу в структурі активів. 

Підприємства, що займаються тваринництвом різних 
підгалузей мають різні технологічні особливості і, як наслідок, 
різні по структурі показники діяльності. Існують технології, на 
яких виробничий цикл є інтенсивнішим і швидшим. Це, як 
правило, відноситься до підгалузей тваринництва, організація 
яких наближена до промислових виробництв: птахівництво, 
свинарство. Вкладення оборотного капіталу в ці підгалузі мають 
короткостроковий характер і приносять інтенсивнішу віддачу. 
Відповідно, розподіл частки необоротних і оборотних активів на 
цих підприємствах протягом всього фінансового року має 
стабільні пропорції. Такі напрями тваринництва, як скотарство і 
вівчарство мають триваліший виробничий цикл, який триває 
іноді до двох років. Підприємства племінного напряму мають 
значну частку основних засобів в структурі активів балансу за 
рахунок наявності племінної худоби. 
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Різні галузі і напрями сільського господарства через 
виробничу специфіку можуть мати значні просторові і часові 
відмінності в показниках звітності, які в сукупності з різними 
варіаціями облікової політики можуть надавати фінансовій 
звітності вигляд, привабливий (або непривабливий) для 
зовнішніх користувачів. 

Інша особливість пов’язана з широким залучення до 
сільськогосподарського виробництва сировини, виготовленої 
всередині підприємства. Внутрішнє споживання продукції 
виготовленої на сільськогосподарських підприємствах є 
важливим чинником, що впливає на формування показників 
бухгалтерської звітності, і, як наслідок, - на формування 
показників фінансового аналізу. Перш за все, це пов'язано з тим, 
що облікова політика включає положення, які дозволяють 
варіювати оцінкою активів і методів списання товарно-
матеріальних цінностей на підприємстві, а також методами 
калькуляції продукції. У зв'язку з цим, сільськогосподарські 
підприємства мають певні обмеження, пов'язані з наступними 
причинами. Перша - методологічна складність обліку великої 
номенклатури вироблюваної продукції і єдність витрат по 
статтях, які повинні бути розподілені між декількома видами 
продукції (наприклад, зерно продовольче, солома, полова, 
зерновідходи на фураж тощо). Друга причина - чіткі, практично 
завжди однозначні, інструкції і методичні рекомендації по 
плануванню, обліку і калькуляції собівартості продукції (робіт, 
послуг) в сільському господарстві. Зазвичай продукція сільського 
господарства, споживана всередині підприємства, оцінюється за 
собівартістю, і відхилень від встановленого порядку практично 
не буває. Виключення бувають в господарствах з нестандартним 
управлінським підходом в розподілі доходів і прибутку між 
структурними підрозділами. 

Особливість, пов’язана з поведінкою сільськогоспо-
дарських товаровиробників на ринку, який максимально 
наближений до ринку з абсолютною конкуренцією  впливає не 
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стільки на показники бухгалтерської звітності, скільки на 
показники фінансового аналізу, оскільки позначається на 
прибутковості підприємства, а значить і на прибутку, 
рентабельності і інших фінансових показниках. Такі показники, у 
свою чергу, впливають на думку зовнішніх користувачів звітності 
про стан сільськогосподарського підприємства. Ця галузева 
особливість не чинить вплив на облікову політику, за винятком 
положень облікової політики, що визначають порядок 
формування собівартості і,в деякій мірі, момент визначення 
доходів (реалізації) підприємства. У таких випадках вплив на 
організацію обліку буде мати непрямий характер. 

Невисока привабливість галузі в цілому та окремих її 
підгалузей з точки зору залучення інвестицій певною мірою 
пов’язана з положенням сільськогосподарських підприємств, що 
історично склалося в даний час. За останні десять років галузь 
сільського господарства втратила свої стійкі позиції і, 
знаходячись в обмежених умовах, не представляє привабливості 
для капіталовкладень. Оптимально сформована облікова політика 
дозволить підвищити інвестиційну привабливість сільськогоспо-
дарських  підприємств. 

Серед особливостей галузі, що склалися під впливом 
регулюючих чинників нами виділено наступні: 

 організаційні особливості діяльності сільськогоспо-
дарських підприємств; 

 наявність бюджетної підтримки сільськогосподарських 
товаровиробників, що потребує належного обліку та контролю. 

 спеціальні режими оподаткування; 
 функціонування режимів державних закупівельних цін 

на сільськогосподарську продукцію;    
Організаційні особливості сільськогосподарських 

підприємств  перш за все, впливають на положення облікової 
політики, що визначають організацію бухгалтерського обліку. 
Специфіка сільськогосподарських підприємств в тому, що 
більшість з них має значне територіальне розосередження і, як 
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наслідок, складну управлінську структуру. Це, у свою чергу, 
обумовлює організацію обліку в господарстві.  

Друга особливість пов’язана з тим, що аграрний сектор 
економіки об’єктивно потребує державної підтримки. За останні 
п’ять років, під впливом поступового повернення до традиційної 
аграрної парадигми механізми такої підтримки були значною 
мірою модифіковані, разом з тим їх наявність вимагає дієвого 
обліку і контролю.  

Окремим напрямом організації обліку сільськогоспо-
дарської діяльності, що відсутній в інших галузях є необхідність 
відображення в обліку використання державних закупівельних 
цін на сільськогосподарську продукцію, що установлені в 
Україні. Потреба у встановленні таких цін викликана  
необхідністю створення в агропромисловому комплексі 
взаємопов'язаної системи цін, що орієнтує всі його ланки на 
отримання високих кінцевих результатів й забезпечує  ефективну 
діяльність сільськогосподарських  і  переробних підприємств. 

У табл.3.3. визначено характер впливу узагальнених 
особливостей галузі сільського господарства на організацію 
бухгалтерського обліку. Наявність даних особливостей та їх 
прямий вплив на систему бухгалтерського обліку обумовили 
необхідність розробки окремих стандартів, що б враховували ці 
особливості та встановлювали правила обліку, які б в повній мірі 
їм відповідали. І така потреба визнана на міжнародному рівні з 
прийняттям відповідного Міжнародного стандарту фінансової 
звітності  41 «Сільське господарство» у 2000 році. В Україні 
даний стандарт впроваджено у формі Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи» у 2007 році.  

Введенням в дію Положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку 30 «Біологічні активи» організація обліку сільсько-
господарської діяльності почала базуватись на міжнародних 
принципах організації обліку, що закладені в МСФЗ. 
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Таблиця 3.3 
Характер впливу узагальнених особливостей галузі 

сільського господарства на організацію бухгалтерського 
обліку 

 
Особливість галузі, що 

впливає на організацію обліку 
сільськогосподарської 

діяльності 

Характер впливу на організацію обліку 

Особливості, що склалися природним шляхом 

Відмінний від інших підприємств 
податковий період (з 1 липня поточного 
року) 

Технологічні особливості, 
пов'язані з сезонністю 
виробництва  

Різні показники оборотності капіталу і 
структури балансу, що пов’язано з різною 
тривалістю виробничого циклу в різних 
підгалузях сільського господарства 

Широке залучення до 
сільськогосподарського 
виробництва сировини, 
виготовленого всередині 
підприємства 

Методологічна складність обліку великої 
номенклатури вироблюваної продукції і 
єдність витрат по статтях, які повинні бути 
розподілені між декількома видами 
продукції  

Поведінка 
сільськогосподарських 
товаровиробників на ринку, 
який максимально 
наближений до ринку з 
абсолютною конкуренцією   

Вплив на методику проведення 
фінансового аналізу, що опосередковано 
впливає на використання звітності 
сільськогосподарських підприємств 
зовнішніми користувачами 

Невисока привабливість галузі 
з точки зору залучення 
інвестицій 
 
 

Висуває до системи бухгалтерського обліку 
та фінансової звітності підвищені вимоги, 
що стосуються максимально привабливого 
представлення у звітності інформації про 
фінансовий стан підприємства. Це можливо 
лише за правильно та ефективно 
організованої облікової політики. 

Особливості, що склалися під впливом регулюючих чинників 

Організаційні особливості 
сільськогосподарських 
підприємств, пов’язані з 
територіальною 
розосередженістю 

Складна управлінська структура, що у 
свою чергу, обумовлює організацію обліку 
в господарстві.  
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Продовження табл. 3.3 
Наявність  бюджетної підтри-
мки сільськогосподарських 
товаровиробників 
 

Необхідність здійснення заходів, 
спрямованих на забезпечення дієвого 
обліку та контролю за розподілом 
бюджетних асигнувань, їх цільовим і 
ефективним використанням 
товаровиробниками 

Спеціальні режими 
оподаткування  

Необхідність визначення в обліковій 
політиці правил ведення обліку 
розрахунків за фіксованим 
сільськогосподарським податком та 
спеціальних режимів оподаткування 
податком на додану вартість, ведення 
окремих реєстрів та складання звітності 
щодо даних податків  

Функціонування режиму 
державних закупівельних цін 
на сільськогосподарську 
продукції 

Необхідність ведення обліку дотримання 
сільськогосподарськими підприємствами 
розмірів встановлених державних 
закупівельних цін   

 
Розробкою цього стандарту в Україні займався науково-

дослідний інститут при Міністерстві фінансів України із 
залученням науковців та викладачів по обліку в сільському 
господарстві. Розроблений П(С)БО 30 «Біологічні активи», 
затверджено Наказом Мінфіну України № 790 від 05.12.2005 р. з 
набранням чинності з 01.01.2007 р. В роз’яснення застосування 
П(С)БО 30 розроблені та затверджені Наказом Мінфіну України 
№ 1315 від 29.12.2006 р. Методичні рекомендації з 
бухгалтерського обліку біологічних активів. Для застосування 
П(С)БО 30 Мінфіном України внесено зміни до Плану рахунків 
та деяких П(С)БО (Наказ № 1176 від 11.12.2006 р.). 

Питання запровадження стандарту небезпідставно 
викликало широкий резонанс в наукових та професійних колах. 
Більшість відгуків щодо методологічної цінності стандарту та 
можливості його впровадження в організацію обліку 
сільськогосподарської діяльності в Україні виявились 
негативними. До дискусії долучились провідні вчені 
М. Дем’яненко, В. Пархоменко, Г. Кірейцев, В. Савчук, Л. Сук, 
М. Коцупатрий, С. Голов, М. Михайлов, В. Моссаковський, 
М. Огійчук, О. Канцуров.  
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Разом з тим, не дивлячись на заперечення з боку 
професійної спільноти та науки П(С)БО 30 був введений та 
загострив актуальність проблеми організації обліку 
сільськогосподарської діяльності, щодо якої були запроваджені 
нові організаційні та методологічні вимоги.  

Незважаючи на те, що в самому П(С)БО 30 не має таких 
елементів облікової політики, які передбачали б вибір 
методичних підходів, (як наприклад у П(С)БО 7 «Основні 
засоби», щодо методів нарахування амортизації, у П(С)БО 9 
«Запаси», щодо методів оцінки запасів при їх списанні), його 
положення стосовно оцінки сільськогосподарської продукції, 
визначення фінансових результатів мають вплив на ряд 
складових облікової політики підприємства.  

Стосовно розкриття такого впливу П(С)БО 30  на облікову 
політику сільськогосподарського підприємства слід відзначити 
колективну працю «Облік сільськогосподарської діяльності» 
[105]. У посібнику розкрито основні елементи облікової політики 
сільськогосподарського підприємства їх зміна у зв’язку із 
запровадженням П(С)БО 30. Так авторами виділено наступні 
складові облікової політики: визначення об’єктів обліку 
біологічних активів; робочий план рахунків; методи оцінки 
сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних 
активів; витрати сільськогосподарської діяльності; амортизація 
довгострокових біологічних активів; документообіг [105]. 

Дані організаційні нововведення в облік сільськогоспо-
дарської діяльності умовно розділені на три категорії: 

визначення нових об’єктів обліку біологічних активів; 
організація оцінки біологічних активів та сільсько-

господарської продукції; 
організаційні засади обліку фінансових результатів 

отриманих від сільськогосподарської діяльності; 
Описані особливості організації обліку сільськогоспо-

дарської діяльності свідчать, що прийнятий державний курс на 
стандартизацію бухгалтерського обліку сільськогосподарської 
діяльності передбачає слідування основним тенденціям 
гармонізації бухгалтерського обліку на міжнародному рівні, а 
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також врахування галузевих особливостей на національному 
рівні. Тому, після прийняття Міжнародного стандарту 
бухгалтерського обліку 41 «Сільське господарство» 
передбачуваним стало прийняття національного Положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи», що 
регулює облік сільськогосподарської діяльності, методику оцінки 
біологічних активів та сільськогосподарської продукції. Це 
Положення запровадило не тільки нову методику обліку, але й 
нову психологію облікової роботи. Головним, що змінює облік 
сільськогосподарської діяльності є орієнтація на справедливу, 
можна сказати майбутню вартість активів, а не їх первісну 
(історичну) вартість. Такі підходи мають вплив на облікову 
політику підприємства. Прийняття стандарту та специфіка 
організації бухгалтерського обліку сільськогосподарської 
діяльності за вимогами МСФЗ дає привід говорити про 
необхідність виділення на державному рівні галузевої облікової 
політики, яка б визначала методологічні, організаційні та 
регуляторні засади організації обліку в сільському господарстві.  

 

3.2. Стан організації обліку на підприємствах аграрного 
сектору економіки України: аналіз потреби та готовності 
сільськогосподарських підприємств до запровадження 
галузевих стандартів 

 

З метою аналізу потреби та готовності сільськогоспо-
дарських підприємств до запровадження галузевих стандартів 
бухгалтерського обліку, було проведено дослідження стану 
організації облікової політики сільськогосподарських 
підприємств виноробної галузі. В опитуванні прийняли участь 
підприємства, що займаються сільськогосподарською діяльністю. 
За результатами анкетування виявлено, що облікова політика 
документально оформлена у 70% підприємств.  

Із цих підприємств 63%, у яких бухгалтера відзначають 
формальне ставлення до вибору та документування облікової 
політики, відповідно бухгалтера 37% підприємств відзначають 
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обґрунтованість вибору облікової політики та її документального 
оформлення. Із усіх підприємств, що документально оформили 
свою облікову політику – 100% оформили її наказом про 
облікову політику (табл. 3.4).  

Слід зауважити, що з прийняттям Податкового кодексу 
України [120] значення облікової політики та її документального 
оформлення суттєво зросло. Посилюється вагомість Наказу про 
облікову політику як правовстановлюючого документу, що 
визначає не лише правила бухгалтерського обліку а і їх 
застосування у цілях оподаткування. Так, наприклад, 
нарахування амортизації в цілях оподаткування здійснюється 
підприємством за методом, визначеним саме наказом про 
облікову політику з метою складання фінансової звітності. 

Таблиця 3.4 
Стан документального оформлення облікової політики 

сільськогосподарських підприємств1 

Частка від 
загальної 
кількості 
опитаних 

Показник 

од. % 
Загальна кількість проаналізованих підприємств  27 100 
Облікова політика документально оформлена, у т.ч.: 19 70 
        оформлена наказом про облікову політику  19 100 
        оформлена положенням про облікову політику - 0 
Формальне ставлення до вибору та документування 
облікової політики (за свідченнями бухгалтера)  12 63 

Достатня обґрунтованість вибору облікової політики 7 37 
1За даними проведеного дослідження сільськогосподарських 

підприємств виноробної галузі 
 
Серед проаналізованих підприємств, що розробили та 

прийняли наказ про облікову політику 94% - це підприємства, що 
мають розгалужену структуру (земельні площі на територіях 
різних населених пунктів та віддалені один від одного), 
відповідно і виробничі ділянки розгалужені. 79% цих 
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підприємств – це агропромислові підприємства (або об'єднання), 
що мають багатогалузеву виробничу структуру (табл. 3.5).  

Таблиця 3.5 
Аналіз сільськогосподарських підприємства, що прийняли 

участь у дослідженні 

Частка від 
загальної 
кількості 
опитаних  

Показник 

од. % 
Кількість підприємств, що розробили та прийняли наказ 
про облікову політику, у тому числі: 

19 100 

підприємства, що мають розгалужену територіальну 
структуру (земельні площі на територіях різних 
населених пунктів та віддалені один від одного) 

18 94 

агропромислові підприємства (або об'єднання), що 
мають багатогалузеву виробничу структуру  

25 79 

 

В межах проведеного аналізу сільськогосподарських 
підприємств досліджено три аспекти облікового процесу, за яким 
формується облікова політика - методичний, технічний, 
організаційний. 

Методичний аспект розглядає способи оцінки майна та 
зобов'язань, нарахування амортизації, визнання прибутку 
(доходу) та інші методичні основи, використовувані 
організацією. Технічні рішення визначають, яким чином 
реалізуються ці способи в облікових регістрах, схемах 
відображенні на рахунках обліку. Організаційні елементи 
передбачають, як здійснюються ці способи, з точки зору 
побудови бухгалтерської служби, її місця в управлінській 
структурі організації і взаємодії з іншими функціональними і 
виробничими службами.  

Кожен з названих аспектів включає в себе безліч елементів, 
які постійно змінюються в залежності від мінливої нормативної 
бази, економічної ситуації, і загальнонаціональної облікової 
політики. 
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Вважаємо, що всі елементи трьох складових облікової 
політики взаємопов'язані між собою. Наочно такий взаємозв'язок 
представимо на рис. 3.4.  

Облікова політика сільськогосподарського підприємства 

Методичні аспекти 
- Порядок відображення в бухгалтерському обліку процесу заготівлі і 
придбання матеріалів 
- Варіант оцінки запасів та розрахунку фактичної собівартості відпущених у 
виробництво матеріальних ресурсів 
- Оцінка товарів (для роздрібної торгівлі) 

- Порядок обліку та фінансування ремонту виробничих основних засобів 

- Порядок нарахування амортизації за основними засобами  

- Порядок відображення в обліку погашення вартості матеріальних активів  

- Способи визнання витрат  

- Варіант обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості 
продукції та формування фінансових результатів  
- Оцінка незавершеного виробництва 

- Спосіб розподілу непрямих витрат між об'єктами калькулювання  

- Варіант обліку випуску продукції 

- Оцінка готової продукції  

- Порядок створення резервів 

- Оцінка кредиторської заборгованості та ін. 

Технічні аспекти 

Робочий план 
рахунків 

підприємства 

Використовувані 
технології при 

обробці 
облікової 
інформації 

Форма 
бухгалтерського 

обліку та відповідні 
регістри 

 
Організація 
проведення 

інвентаризації 
 

Організаційні аспекти 

Організаційна 
форма роботи 
бухгалтерії, її 
структура 

Організація  
документообігу 
на підприємстві 

Система 
внутрішньо-

виробничого обліку, 
звітності та 
контролю 

Виділення на 
окремий 
баланс 
філій  

Рис. 3.4.Трирівнева структура облікової політики підприємства 
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Виходячи з цієї схеми, облікову політику підприємства 
можна розглядати як три структури.  

Перший рівень - організаційний розглядає питання 
формування бухгалтерської служби на підприємстві, організації 
документообігу та інших питань, без використання яких не 
можна взагалі говорити про наявність обліку на підприємстві, а 
значить, і облікової політики. Отже, організаційний аспект 
облікової політики є відправною точкою, фундаментом у даному 
питанні.  

До другого рівня можна зарахувати технічні аспекти 
облікової політики, використання яких можна здійснити лише за 
наявності організованої бухгалтерської служби, а значить, 
першого рівня.  

До технічного аспекту віднесено: робочий план рахунків 
підприємства; форма бухгалтерського обліку, що застосовується 
на підприємстві і відповідні їй регістри бухгалтерського обліку 
по різних ділянкам обліку; використання технології при обробці 
облікової інформації і організація проведення інвентаризації на 
підприємстві.  

І останній, третій, рівень елементів - методичні аспекти 
облікової політики, здійснення яких неможливо без 
високоорганізованих попередніх рівнів.  

Вважаємо, що тільки якісна робота над елементами 
кожного рівні облікової політики дозволить сформувати 
положення про облікову політику організації, що відповідає 
вимогам часу, сучасному стану нормативної бази та особливостей 
діяльності конкретного підприємства. Один раз необхідно 
присвятити достатньо часу для оформлення облікової політики 
організації, а надалі лише вносити зміни [30, с. 9].  

Аналіз організаційних елементів облікової політики 
проводився за допомогою їх умовного групування в 3 групи: 
організаційна форма роботи бухгалтерії, організація 
документообігу, система управлінського обліку, внутрішньо-
господарської  звітності та контролю (табл. 3.6).  
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Таблиця 3.6 
Рівень відображення організаційної складової в наказах про 

облікову політику  

Кількість 
досліджених 
підприємств  Елемент облікової політики 

од. % 
Загальна кількість проаналізованих наказів про облікову 
політику  

19 100,0 

Наявність в наказі про облікову політику визначеної 
організаційної форми роботи бухгалтерії 

17 89,5 

Передбачений в наказі порядок організації 
документообігу   

5 26,3 

Визначена в наказі система управлінського обліку, 
внутрішньогосподарської  звітності та контролю 

5 26,3 

 
Зупинившись на першій групі організаційних елементів 

облікової політики – наявності організаційної форми роботи 
бухгалтерії, зауважимо, що питання формування структури 
бухгалтерської служби в масштабах організації фігурують у 
різних формулюваннях в наказах по облікову політику. У 18% 
наказів наголошується, що бухгалтерський облік здійснюється 
бухгалтерією, що є самостійним структурним підрозділом, 6% 
підприємств вказують на визначення структури бухгалтерії 
внутрішніми правилами, а її обов'язків посадовими інструкціями, 
і лише 4% організацій наводять конкретний опис цієї структури. 
У 2% організацій бухгалтерська служба представлена в особі 
головного бухгалтера. 

Загалом для забезпечення ведення бухгалтерського обліку 
підприємство самостійно може обирати чотири  форми його 
організації (рис.3.5).  

60% підприємств визначили у своїх наказах про облікову 
політику деякі обов'язки головного бухгалтера, причому в 40% 
наказів передбачено порядок передачі повноважень головного 
бухгалтера на час відпустки або при звільненні. У 20% наказів 
передбачена можливість того, що обов'язки касира виконуватиме 
головний бухгалтер або інший працівник бухгалтерії.  
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введення до штату підприємства посади бухгалтера або 
створення бухгалтерської служби на  чолі з головним 
бухгалтером 

користування послугами спеціаліста  з бухгалтерського 
обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює 
підприємницьку діяльність без створення юридичної особи 

ведення на договірних засадах  бухгалтерського обліку 
централізованою  бухгалтерією або аудиторською  фірмою 

самостійне ведення бухгалтерського обліку та  складання 
звітності безпосередньо  власником або керівником 
підприємства . (Ця форма організації бухгалтерського 
обліку не може застосовуватися на  підприємствах, звітність 
яких повинна оприлюднюватися) 

 
Рис. 3.5. Форми організації бухгалтерського обліку на підприємстві 

 
Негативний вплив на змістовність облікової політики 

чинить той факт, що практично всі підприємства не 
використовують для оформлення облікової політики додатки до 
наказу про облікову політику, де можуть наводитися: положення 
про бухгалтерську службу, посадові інструкції працівників 
бухгалтерії, форма договору (контракту) з організацією або 
бухгалтером - спеціалістом, який веде бухгалтерський облік, інші 
аналогічні документи.  

Загалом, можна підсумувати, що через відображені в 
наказах, організаційні елементи облікової політики не 
проглядається струнка система бухгалтерської служби 
організацій, що ускладнює своєчасне отримання повної і 
достовірної інформації про господарюючого суб'єкта.  

Щодо другого елементу організаційної складової наказів 
про облікову політику, а саме організації документообігу, варто  
зазначити, що даний елемент ще менше регламентований в 
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обліковій політиці досліджених підприємств.  Зокрема порядок 
організації документообігу передбачений у наказах про облікову 
політику лише 18,5% підприємств виноробної галузі, що були 
досліджені. 

Таблиця 3.7 
Ступінь регламентації питань організації документообігу на 

сільськогосподарських підприємствах 
(за результатами проведеного дослідження підприємства 

виноробної галузі) 
 

Показник 
Кількість  

опитаних од. 

Частка від 
загальної 
кількості 

опитаних % 

Загальна кількість проаналізованих наказів 
про облікову політику  

19 
100,0 

Кількість наказів, що містять питання 
документообігу1 в т.ч.: 5 

26,3 
а) містять дані про документообіг у 
вигляді: 

 
 

– додатка (графік документообігу) 2 40,0 
– описової частини 3 60,0 

б) містять вимоги щодо складових 
документа:  

 
 

– місце створення 1 20,0 
– посадові особи, що підписують 4 80,0 
– підстава для створення 1 20,0 
– порядок заповнення 2 40,0 
– час(дата) створення 1 20,0 
– передача для виконання 1 20,0 
– термін обробки виконавцем 2 40,0 
– місце і терміни зберігання 2 40,0 

 
Разом з тим, не можна не погодитись з Т.А. Бутинець, що  

раціональна і правильна організація документування 
господарських операцій, яка повинна забезпечити повну 
реєстрацію всіх господарських фактів та гарантувати їх 
юридичну достовірність, є основною передумовою ефективного 
управління підприємством [6]. 
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Крім того, Податковий кодекс України висунув нові, 
підвищені вимоги до облікової документації поклавши на неї 
роль головної інформаційної ланки при розрахунку більшості 
податків і платежів. З прийняттям кодексу платникам податків 
забороняється формування показників податкової звітності, 
митних декларацій на підставі даних, не підтверджених 
обліковими документами. 

На сучасному етапі процеси реформування бухгалтерського 
обліку в Україні не торкаються питань удосконалення облікової 
документації як головного джерела інформації, що 
використовується зовнішніми і внутрішніми користувачами. 
Форми звітності постійно змінюються, а сільськогосподарські 
підприємства використовують форми первинної документації, 
розроблені ще за часів СРСР, які не відповідають сучасним 
вимогам інформаційного забезпечення бухгалтерського обліку та 
звітності (бухгалтерської, податкової, статистичної). 

Третьою складовою організаційних аспектів є визначення в 
наказі про облікову політику системи управлінського обліку, 
внутрішньогосподарської  звітності та контролю. Даний елемент 
найменш регламентований на підприємствах, що виступали 
об’єктами досліджень. Зокрема, у наказах про облікову політику 
підприємств, що діяли у 2009 році, питання організації всередині 
виробничого обліку, звітності та контролю знайшли 
відображення в 26% підприємств. 

Розглядаючи даний елемент організації системи 
бухгалтерського обліку, відображений в досліджуваних 
документах відмічено, що 66% підприємств поклали 
відповідальність за організацію управлінського обліку на 
головного бухгалтера. У 8% наказів зазначається, що внутрішня 
звітність складається та надається згідно з внутрішніми 
положеннями та схемами документообігу. Зауважимо, що лише 
2% підприємств наголошують на необхідності створення системи 
внутрішньогосподарського контролю. 

У наказах досліджених підприємств відсутня будь-яка 
інформація з приводу термінів складання та подання 
внутрішньогосподарської звітності. Лише 26,3% досліджених 
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підприємств передбачили в наказі терміни подання загальної 
фінансової звітності (табл. 3.8). 

Таблиця 3.8 
Рівень відображення в наказах про облікову політику 
підприємств питань складання та подання фінансової 

звітності 

Показник 
Кількість  

опитаних од. 

Частка від 
загальної 
кількості 

опитаних % 
Загальна кількість проаналізованих наказів 
про облікову політику  

19 100,0 

Кількість наказів, що містять питання 
подання загальної фінансової звітності 5 26,3 

в т.ч.  склад звітності 2 40,0 
терміни подання 4 80,0 
відповідальні особи 2 40,0 
методологічні основи складання 4 80,0 
план-графік подання 1 20,0 
звітний період 2 40,0 

 
Таким чином, при формуванні організаційної складової 

облікової політики доцільною є наступна послідовність дій: 
1. Обрати схему ведення бухгалтерського обліку.  
2. Якщо облік ведеться бухгалтерією підприємства, то 

розглянути її структуру, схеми внутрішньої підпорядкованості та 
розподіл обов'язків між працівниками бухгалтерії. 

3. Організаційну структуру бухгалтерії оформити як 
додаток до облікової політики і у вигляді схеми. 

4. Провести комплекс заходів щодо впорядкування 
документообігу.  

Другою важливою складовою регламентації облікової 
політики в наказі є технічна складова. Поряд, з елементами, що 
розглядають питання організації обліку в наказах по облікову 
політику повинні відображатися питання технічного характеру. 
Часто їх об'єднують з організаційними аспектами. Так, у 



 94 

досліджених наказах про облікову політику технічна складова 
окремо не розглядається, у 42,1% з них вона описана у поєднанні 
з організаційною (табл. 3.9). 

Таблиця 3.9. 
Ступінь відображення в обліковій політиці 

сільськогосподарських підприємств організаційно-технічної 
складової 

Показник 
Кількість  
опитаних 

од. 

Частка 
від 

загальної 
кількості 
опитаних 

% 
Загальна кількість проаналізованих наказів про 
облікову політику  

19 100,0 

Кількість наказів, що містять питання організаційно-
технічних складових облікової політики, в т.ч.  8 42,1 

питання  автоматизація обліку 2 25,0 
визначений відділ, що веде облік  6 75,0 
встановлене право підпису документів 1 12,5 
визначена відповідальність за ведення обліку 5 62,5 

прописані функціональні обов’язки облікових 
працівників 

2 25,0 

наведений перелік матеріально-відповідальних 
осіб 

5 62,5 

порядок зберігання документації 1 12,5 

визначені права та обов’язки керівника і 
головного бухгалтера 

6 75,0 

 
Вважаємо за доцільне технічні аспекти розглядати окремо в 

розрізі чотирьох груп показників:  
1.Робочий план рахунків. 
2. Форма бухгалтерського обліку і застосовувані регістри. 
3. Технології, що використовуються при обробці облікової 

інформації. 
4. Проведення інвентаризації. 
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Одним з основних технічних аспектів належної організації 
облікової політики є наявність робочого плану рахунків. 

Відповідно до загальноприйнятої практики при прийнятті 
облікової політики затверджується робочий план рахунків 
бухгалтерського обліку, що містить перелік рахунків, необхідних 
для ведення обліку з урахуванням обсягів та специфіки діяльності 
конкретного підприємства. Серед досліджених наказів про 
облікову політику 57,9% містить розроблений робочий план 
рахунків (табл. 3.10).  

Необхідність розробки робочого плану рахунків пов'язана з 
тим, що план рахунків бухгалтерського обліку фінансово-
господарської діяльності є типовим для підприємств усіх форм 
власності, організаційно-правових форм та галузевої 
приналежності. Крім того, що він містить велику кількість 
альтернативних варіантів обліку за багатьма розділами і 
напрямами.  

Таблиця 3.10 
Рівень розробки робочого плану рахунків на 

сільськогосподарських підприємствах  

Показник 
Кількість  
опитаних 

од. 

Частка 
від 

загальної 
кількості 
опитаних 

% 
Загальна кількість проаналізованих наказів про 
облікову політику  

19 100,0 

Кількість наказів, що містять робочий план рахунків 11 57,9 

в т.ч. план містить рахунки 1–го порядку 11 57,9 
           план містить рахунки 2–го порядку 11 57,9 

           план містить рахунки 3–го порядку 10 52,6 

           план містить  рахунки 4–го порядку 3 15,8 

 
Структура плану рахунків бухгалтерського обліку в Україні 

чітко регламентована, що спрощує роботу з ним і дозволяє після 
відносно нескладної процедури закриття облікового періоду 
отримати баланс підприємства на певну дату. Регламентованість 
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плану рахунків спрощує видання інструкцій за окремими 
об'єктами обліку, тому що в них не потрібно враховувати всі 
можливі альтернативи ведення облікових регістрів, а саму 
інструкцію можна звести до зазначення проводки за номерами 
рахунків. Це багато в чому спрощує перевірку бухгалтерського 
обліку аудиторам і податковим органам, але часто інтереси 
внутрішньогосподарського аналізу не враховуються.  

Разом з тим, жорстка регламентація плану рахунків не 
дозволяє проводити складні проводки, коли одна і та ж сума 
дебетується і кредитується тільки для дотримання правильної 
кореспонденції рахунків. Це викликало труднощі в організації 
податкового обліку з допомогою Плану рахунків фінансового 
обліку. При такому підході не дотримується і принцип 
пріоритету змісту над формою, так як використання в проводці 
певного рахунку базується на формальних ознаках первинного 
документа, а не від змісту операції.  

У зв'язку з цим при формуванні робочого плану рахунків 
необхідно обґрунтувати застосовується структуру рахунків і 
методику відображення господарських операцій за цими 
рахунками. Зокрема, у робочому плані рахунків в першу чергу 
рекомендується представити перелік рахунків першого порядку, 
що застосовуються на підприємстві. 

Перелік субрахунків носить рекомендаційний характер. 
Підприємства можуть уточнювати зміст окремих з них, 
виключати й об'єднувати їх, а також вводити додаткові 
субрахунки. Згідно положень Інструкції із застосування плану 
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і 
господарських операцій підприємств і організацій [47] 
субрахунки використовуються підприємствами, виходячи з 
потреб управління, контролю, аналізу й звітності та можуть ними 
доповнюватися введенням нових субрахунків (рахунків другого, 
третього порядків) із збереженням кодів (номерів) субрахунків 
діючого плану рахунків.  

Другим елементом технічної складової організації 
облікової політики на сільськогосподарському підприємстві є 
використовувана форма бухгалтерського обліку та облікових 
регістрів. 
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Законодавством передбачені наступні форми ведення 
бухгалтерського обліку: 

– журнально-ордерна; 
– меморіально-ордерна; 
– спрощена (для суб'єктів малого підприємництва).  
Щодо застосування автоматизованої форми обліку, яку 

нерідко виділяють у дослідженнях науковці вважаємо, що 
застосування засобів автоматизації для ведення бухгалтерського 
обліку не призводить до утворення нової форми обліку, так як 
вихідні облікові регістри формуються у відповідності до однієї з 
вище перерахованих форм обліку, або містять у собі елементи 
всіх форм обліку, тому порядок їх застосування доцільно 
відобразити в окремому положенні облікової політики.  

З 19 досліджених наказів про облікову політику лише 7 
передбачили форму обліку (табл. 3.11). 

Таблиця 3.11 
Відображення форми обліку в наказах про облікову політику 

сільськогосподарських підприємств  

Частка від 
загальної 
кількості 
опитаних,  

Показник 

од. % 
Загальна кількість проаналізованих наказів про облікову 
політику  

19 
100 

Кількість підприємств в наказах яких визначено форму 
обліку  

7 
36,8 

в т.ч. журнально-ордерна 6 85,7 
меморіально-ордерна – – 
Спрощена 1 14,3 

 
Зокрема 85,7% з них застосовують у своїй роботі 

журнально-ордерну форму обліку та 14,3% – спрощену. 
Проведений аналіз показав, що представленою можливістю 
досліджувані підприємства або не скористалися, або не 
затвердили розроблені форми регістрів у своїй обліковій 
політиці, що ставить під сумнів правомірність їх використання. 
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Говорячи про технологію обробки облікової інформації, 
відзначимо, що бухгалтерський облік на підприємстві може 
вестися ручним способом, ручним способом з частковим 
застосуванням засобів автоматизації, автоматизованим способом 
з використанням персональних комп'ютерів або з 
централізованою обробкою документів (на машинолічильних 
станціях або обчислювальних центрах). 

Питання автоматизації облікового процесу є в цей час 
найбільш актуальними і складними. Виникає необхідність вибору 
такої бухгалтерської програми і засобів обчислювальної техніки, 
які б повною мірою відповідали вимогам обліку відповідно до 
завдань і специфікою діяльності підприємства, а також існує 
потреба в навчанні персоналу роботі в автоматизованому режимі 
обліку та технічному обслуговуванні засобів автоматизації. 

Аналізуючи даний аспект у наказах досліджених 
підприємств відзначимо, що в жодному з них не визначено 
технологічних особливостей обробки облікової інформації. 

Організація проведення інвентаризації як аспект облікової 
політики фігурує в 78,9% проаналізованих наказів про облікову 
політику  наказів. Результати такого аналізу представлені в табл. 
3.12. 

Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського 
обліку і бухгалтерської звітності підприємства зобов'язані 
проводити інвентаризацію активів і зобов'язань, під час, якої 
перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, 
стан і оцінка [96]. 

Основними нормативними документами, які регламентують 
правові, організаційні та методологічні засади проведення 
інвентаризації є: 

 Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV [128]; 

 Інструкція по інвентаризації основних засобів, 
нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, 
грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена 
наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 року 
№ 69 [96]; 
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Таблиця 3.12 
Ступінь регламентації питань організації інвентаризацій в 

обліковій політиці підприємств  

Частка від 
загальної 
кількості 
опитаних,  

Показник 

од. % 

Загальна кількість проаналізованих наказів про облікову 
політику  

19 
100,0 

Кількість наказів, що містять питання щодо 
інвентаризації 

15 
78,9 

в т.ч. інвентаризаційна комісія 13 86,7 
терміни проведення 14 93,3 
методика проведення 6 40,0 
наказ на проведення 2 13,3 
обов’язкові випадки проведення 1 6,7 
оформлення результатів 3 20,0 
стягнення з винних осіб 1 6,7 
об’єкти обліку, що інвентаризуються 9 60,0 

 

Враховуючи галузеві особливості, Міністерства і відомства 
України можуть розробляти свої вказівки по застосуванню 
Інструкції № 69. Так, Міністерством аграрної політики та 
продовольства України розроблені Методичні рекомендації з 
інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, 
товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахунків 
та незавершеного виробництва сільськогосподарських 
підприємств, які затверджені наказом № 37-27-12/14023 від 
04.12.2003р. [93]. 

Узагальнюючи результати проведеного аналізу наказів про 
облікову політику, можна окреслити характеристики, що лягають 
в основу обґрунтування груп складових облікової політики для 
структуризації її документального оформлення. На нашу думку в 
цілях документального оформлення облікової політики слід 
керуватися наступними позиціями.  
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По-перше, технічна (технологічна) ознака складових 
облікової політики переплітається із організаційною. Відповідно, 
недоцільно виділяти таку групу як окремий елемент наказу про 
облікову політику. 

По-друге, методична складова передбачає вибір способів 
ведення бухгалтерського обліку за об’єктами, із дозволених 
законодавством чи із загальноприйнятих. Дана складова, з 
практичної точки зору, не передбачає розвиток методології 
обліку, тому її не доцільно називати методологічною. 

Як показали проведені дослідження більшість із сукупності 
обстежених підприємств, хоча не мають великого фінансового та 
кадрового потенціалу, але мають достатні можливості для 
поліпшення інформаційного забезпечення управління через 
обґрунтування облікової політики. Ці можливості вбачаються в 
базовій освіті управлінських та облікових працівників, у 
кількісному складі бухгалтерської та економічної служб, в 
оснащеності облікової та економічної служби офісною та 
комп’ютерною технікою. 

Так, із тих досліджених підприємств, що оформили свою 
облікову політику відповідними наказами – 94% мають 
керівників із вищою освітою, із них 48% з вищою економічною 
освітою. Вищу економічну освіту мають головні бухгалтера 73% 
підприємств, на 25% підприємств головні бухгалтера мають  
спеціальну середньо освіту і лише 2% - не мають економічної 
освіти. Тільки 3% зазначених підприємств не мають в 
бухгалтерсько-економічній службі ні одного персонального 
комп’ютера. 97% підприємств мають один і більше комп'ютер,  
причому, спеціалісти усіх цих підприємств вважають, що 
можливості наявної комп’ютерної техніки не використовуються 
для ефективної організації управління і обліку. 

Вагоме значення в обґрунтуванні галузевого рівня 
облікової політики та й відповідно галузевих облікових 
стандартів має дослідження питань організації обліку на 
сільськогосподарських підприємствах в частині формування його 
методичного забезпечення, яке включає визначення порядку 
обліку головних об’єктів та методів їх відображення в обліку в 
конкретних умовах господарювання.  
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Методичний рівень організації бухгалтерського обліку 
містить найбільшу кількість елементів, які відрізняються 
багатоваріантністю і відіграють ключову роль в системі обробки 
бухгалтерської інформації. Саме методичний аспект організації 
обліку підтверджує актуальність формування галузевих 
стандартів бухгалтерського обліку. У табл. 3.13 наведена 
загальна картина  відображення  медичниха  спектів  організації  
обліку на сільськогосподарських підприємствах. 

 

Таблиця 3.13. 
Рівень організації обліку окремих об’єктів на 

сільськогосподарських підприємствах 

Підприємства, що 
передбачили даний об’єкт 
в наказі про облікову 

політику 
Об’єкти обліку 

Кількість, од. % 

Загальна кількість досліджених наказів про 
облікову політику  

19 100,0 

Основні засоби 19 100,0 
Нематеріальні активи 18 94,7 
Інші необоротні активи 16 84,2 
Запаси 14 73,7 
Дебіторська заборгованість 8 42,1 
Фінансові інвестиції 5 26,3 
Грошові кошти 3 15,8 
Біологічні активи 7 36,8 
Цільове фінансування 3 15,8 
Зобов’язання 5 26,3 
Оплата праці 5 26,3 
Питання організації податкового обліку 12 63,2 
Витрати 4 21,1 

 
Як видно з табл. 3.13. Найбільш вагомими об’єктами 

обліку, що потребують наявності належної організації їх 
методичного забезпечення виступають основні засоби, 
нематеріальні активи, запаси та біологічні активи. 
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Результати проведених досліджень порядку організації 
обліку на сільськогосподарських підприємствах говорять про те, 
що найбільшу питому вагу в загальній кількості підприємств 
(71%), мають підприємства, що відобразили у своїй обліковій 
політиці варіанти обліку і погашення необоротних активів. Так, 
100% проаналізованих наказів про облікову політику містять 
методичні аспекти організації обліку основних засобів 
(табл. 3.14). При цьому одним з найважливіших питань 
організації обліку основних засобів визначено питання щодо 
визнання (межі суттєвості) основних засобів, яке передбачили в 
наказах про облікову політику 95% підприємств. Кожне 
підприємство відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби» 
самостійно встановлює вартісну межу, за якою обліковує активи 
або у складі основних засобів, або у складі інших необоротних 
матеріальних активів. Встановлюючи вартісну межу 
підприємства повинні враховувати критерій суттєвості і принцип 
привалювання суті над формою.  

Таблиця 3.14 
Рівень організації обліку основних засобів на 

сільськогосподарських підприємствах  

Підприємства, що 
передбачили даний 
об’єкт в наказі про 
облікову політику 

Методичний аспект організації обліку  

Кількість, од. % 

1 2 3 

Загальна кількість досліджених наказів про облікову 
політику  

19 100,0 

Загальна кількість підприємств, що відобразили у 
наказі про облікову політику питання обліку 
основних засобів, в т.ч.: 

19 100,0 

– кількість підприємств, що вказали питання щодо 
визнання (межі істотності) основних засобів 

18 94,7 

–  кількість підприємств, що зазначили термін 
використання основних засобів 

5 26,3 



  103

Продовження табл. 3.14 
1 2 3 

–  кількість підприємств, що висвітлили у наказі про 
облікову політику методичні основи обліку 
основних засобів 

9 47,4 

–  кількість підприємств, що регламентували 
класифікацію основних засобів 11 57,9 

–  кількість підприємств, які відобразили питання 
амортизації основних засобів 11 57,9 

–  кількість підприємств, що зазначили індексацію 
(переоцінку) основних засобів 15 78,9 

–  кількість підприємств, що вказали питання щодо 
поліпшення стану (модернізації, реконструкції, 
модифікації, добудові) основних засобів 

15 78,9 

–  кількість підприємств, що регламентували у 
наказах про облікову політику питання ремонту 
основних засобів 

17 89,5 

–  кількість підприємств, що визначили порядок 
ведення аналітичного обліку 4 21,1 

–  кількість підприємств, що відобразили у наказах 
про облікову політику вартість, по якій 
обліковуються основні засоби 

6 31,6 

 
Лише близько 58% проаналізованих підприємств визначили 

порядок організації амортизаційної політики щодо основних 
засобів. Пунктом 28 П(С)БО 7 встановлено, що метод 
нарахування амортизації обирається самостійно з урахуванням 
очікуваного способу отримання економічних вигод від його 
використання. Поряд з вказівкою в наказах по обліковій політиці 
методів нарахування амортизації основних засобів, у 52,0% 
наказів є вказівка на порядок нарахування амортизації по 
нематеріальних активів. 

Близько 85% досліджених підприємств (табл. 3.15) 
визначили методичні аспекти організації обліку інших 
необоротних матеріальних активів. 
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Таблиця 3.15 
Стан організації обліку  інших необоротних матеріальних 

активів на сільськогосподарських підприємствах 

Підприємства, що 
передбачили даний 
об’єкт в наказі про 
облікову політику Методичний аспект організації обліку  

Кількість, 
од. 

% 

Загальна кількість досліджених наказів про 
облікову політику  

19 100,00 

Загальна кількість підприємств, що відобразили у 
наказі про облікову політику питання обліку інших 
необоротних активів, в т.ч.: 

16 84,2 

–  кількість підприємств, що відобразили у наказах 
про облікову політику визнання (межу 
істотності)інших необоротних активів 

16 100 

–  кількість підприємств, що регламентували у 
наказах про облікову політику питання амортизації 
інших необоротних активів 

7 43,8 

– кількість підприємств, що регламентували 
списання інших необоротних активів 

4 25,0 

 
Значна кількість методичних питань в організації обліку на 

сільськогосподарських підприємствах стосується організації 
обліку нематеріальних активів (табл. 3.16). 

Зокрема, важливими методичними аспектами, що 
потребують узгодження в наказах про облікову політику є 
порядок визнання нематеріальних активів, що передбачили 95% 
проаналізованих  підприємств, нарахування амортизації (67%) та 
визначення термінів їх корисного використання (17%), а також 
питання дооцінки вартості нематеріальних активів (33% 
підприємств). 

Вагомим методичним аспектом облікової політики 
досліджуваних підприємств виявився порядок обліку оборотних 
активів, зокрема запасів  (51,0%), дебіторської заборгованості 
(42%), фінансових інвестицій (26%) та грошових коштів (16%). 
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Таблиця 3.16 
Стан організації обліку нематеріальних активів на 

сільськогосподарських підприємствах  

Підприємства, що 
передбачили даний 
об’єкт в наказі про 
облікову політику 

Методичний аспект організації обліку  

Кількість, од. % 

Загальна кількість досліджених наказів про облікову 
політику  

19 100,0 

Загальна кількість підприємств, що відобразили у 
наказі про облікову політику питання обліку 
нематеріальних активів, в т.ч.: 

18 94,7 

–  кількість підприємств, що відобразили у наказах 
про облікову політику одиницю обліку 
нематеріальних активів 

5 27,8 

–  кількість підприємств, що вказали питання щодо 
індексації (дооцінки) нематеріальних активів 

6 33,3 

–  кількість підприємств, що регламентували 
класифікацію нематеріальних активів 

2 11,1 

–  кількість підприємств, які відобразили питання 
амортизації нематеріальних активів 

12 66,7 

–  кількість підприємств, що висвітлили у наказі про 
облікову політику термін використання 
нематеріальних активів 

3 16,7 

–  кількість підприємств, що регламентували у 
наказах про облікову політику питання визнання 
нематеріальних активів 

18 94,7 

– кількість підприємств, які відобразили методичні 
основи обліку нематеріальних активів 15 83,3 

 
Організація бухгалтерського обліку запасів сільсько-

господарського підприємства (згідно з табл. 3.17 74% 
досліджених підприємств передбачили таку у обліковій політиці) 
передбачає визначення таких методичних аспектів їх обліку як 
порядок визнання (передбачили у своїх наказах про всі 
підприємства, що містять даний розділ в обліковій політиці), 
методи оцінки при надходженні та вибутті (64% підприємств) 
порядок розподілу транспортно-заготівельних витрат (78% 
підприємств). 
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Таблиця 3.17 
Стан організації обліку оборотних активів на 

сільськогосподарських підприємствах  
 

Підприємства, що 
передбачили даний 
об’єкт в наказі про 
облікову політику 

Методичний аспект організації обліку  

Кількість, од. % 

Загальна кількість досліджених наказів про 
облікову політику  

19 100,0 

Загальна кількість підприємств, що відобразили у 
наказі про облікову політику питання обліку 
оборотних активів, в т.ч.: 

14 73,7 

1. Запаси 14 100,00 
–  методичні основи обліку 14 100,0 
–  розподіл ТЗВ 11 78,6 

–  методи оцінки при надходженні та вибутті 9 64,3 
–  уцінка та дооцінка 7 50,0 

2. Дебіторська заборгованість 8 57,1 
–  визнання 8 100 

–  методичні основи обліку 7 87,5 
–  класифікація 2 25,0 

3. Фінансові інвестиції 5 35,7 
–  оцінка 3 60,0 

–  методичні основи обліку 5 100,0 
4. Грошові кошти 3 21,4 

 
Щодо інших видів оборотних активів, то вони в меншій 

мірі представлені в наказах про облікову політику досліджених 
підприємств. Зокрема методичні питання обліку дебіторської 
заборгованості врегульовані в 57% наказів про облікову політику 
і визначаються здебільшого визначеним порядком формування 
резерву сумнівних боргів, питання оцінки і методики обліку 
фінансових інвестицій, що представлені в 36% наказів та обліку 
грошових коштів (21% наказів). 
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Специфічним сегментом організації обліку на 
сільськогосподарських підприємствах є біологічні активи, які з 
2008 року є окремим об’єктом обліку. Впровадження П(С)БО 30 
«Біологічні активи» та внесення, в зв’язку з цим, змін у деякі 
нормативно-правові акти Міністерства фінансів України з 
бухгалтерського обліку потребувало відповідного  внесення змін 
в облікову політику сільськогосподарських підприємств. 

Зміни в організації обліку стосуються наступних 
методичних питань:  

визначення об’єктів обліку біологічних активів; 
формування робочого плану рахунків; 
визначення організаційних підходів до обліку витрат 

виробництва з урахуванням особливостей обліку біологічних 
активів. 

За час дії ПСБО 30 «Біологічні активи» більшість 
сільськогосподарських підприємств визначились з порядком 
ведення обліку даних активів, разом з тим, лише близько 37% 
передбачили його в наказі про облікову політику (табл. 3.18).  

Таблиця 3.18 
Стан організації обліку біологічних активів на 

сільськогосподарських підприємствах  

Підприємства, що 
передбачили даний 
об’єкт в наказі про 
облікову політику 

Методичний аспект організації обліку  

Кількість, 
од. 

% 

Загальна кількість досліджених наказів про 
облікову політику  

19 100,0 

Кількість наказів про облікову політику, в яких  
передбачено порядок обліку біологічних активів, у 
т.ч. 

7 36,8 

–  методичні основи обліку 7 100,0 

–  комісія з оцінки (справедлива вартість) 2 28,6 
–  метод оцінки 4 57,1 

–  амортизація 6 85,7 
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Найбільш поширеними питаннями, що висвітлюються в 
наказах про облікову політику сільськогосподарських 
підприємств є питання визнання, оцінки та амортизації 
біологічних активів. 

 

3.3. Запровадження галузевої облікової політики як 
важлива передумова розробки галузевих стандартів 
бухгалтерського обліку 

 
В сучасних умовах, коли на державному та на 

міжнародному рівнях спостерігається розширення виробничих 
зв’язків, а також формується загальний світовий ринок виникає 
потреба у єдиному наборі правил, за допомогою яких необхідно 
визначати й оцінювати активи, зобов’язання, капітал і фінансові 
результати діяльності та забезпечувати правдиве подання 
інформації у фінансовій звітності. Для вирішення цих проблем 
потрібна відповідна галузева регламентація бухгалтерського 
обліку, що має бути закладена в галузевих стандартах 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

У зв’язку із зазначеним організація галузевої облікової 
політики, що полягає у формуванні відповідного нормативного та 
методичного забезпечення набуває важливого, а то й 
першочергового значення  в напрямку покращення 
інформаційного забезпечення управління аграрним сектором 
економіки України. 

У попередніх підпунктах даного розділу обґрунтовано 
необхідність виділення галузевого рівня організації обліку у 
вигляді галузевої системи бухгалтерського обліку та визначено 
зміст основних теоретичних засад її організації. В розвиток такої 
пропозиції у даному пункті ставимо за мету розробку 
відповідного правового підґрунтя та методичного забезпечення 
галузевої облікової політики, як головного фактору організації 
бухгалтерського обліку на галузевому рівні.  

Аграрний сектор економіки України виступає на сьогодні 
стратегічно важливою галуззю у напрямі забезпечення 
продовольчої безпеки. Як визначено Концепцією розвитку 
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бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України 
визначальна роль аграрного сектору в забезпеченні продовольчої 
та енергетичної безпеки, суспільної стабільності, реалізації 
експортного потенціалу держави, а також специфіка, пов’язана з 
використанням в господарському процесі незамінних природно-
біологічних факторів виробництва, ставить специфічні вимоги до 
галузевого бухгалтерського обліку як інформаційної системи, що 
має проводити достовірну діагностику стану життєво важливих 
галузей національної економіки [35]. 

Галузева облікова політика за цих обставин повинна стати 
інструментом державної економічної політики, яка орієнтована 
на централізоване регулювання сфери бухгалтерського обліку і 
фінансової звітності. Налагодження адекватної, правдивої 
фінансової звітності підприємств й дієвої облікової політики 
держави та галузей національного господарства є запорукою 
ефективного державного управління економікою. 

Галузева облікова політика та її місце в системі державного 
управління аграрним сектором економіки, основні причинно-
наслідкові взаємозв'язки між складовими неподільного 
управлінського ланцюга «бухгалтерський облік господарських 
операцій - фінансова звітність підприємства – визначення 
показників ефективності господарювання – втілення функцій 
управління – обчислення результатів діяльності суб’єктів 
господарювання» зображені у вигляді схеми на рис. 3.6. 

Отже, бухгалтерський облік який полягає у суцільному, 
безперервному, документально оформленому обліку ресурсів 
(засобів) суб’єкта господарювання, їх джерел та результатів 
господарської діяльності і є основою господарського управління. 
Підсумком облікової роботи є складання фінансової звітності 
у вигляді спеціально розроблених форм документів (звітів) щодо 
виробничо-господарської діяльності підприємств, які по 
закінченню звітного періоду подаються відповідним державним і 
галузевим органам статистики і управління та використовуються 
підприємствами у аналітичній та прогнозній роботі з метою 
підготовки та прийняття управлінських рішень з подальшим 
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складанням планів, угод, прийняттям зобов'язань, стимулюючих 
та інших заходів. 

 

 

Рис. 3.6. Визначене місце галузевої облікової політики галузі в 
системі державного управління аграрним сектором економіки 

Виходячи з цього, а також з рис. 3.6. під галузевою 
обліковою політикою необхідно розуміти чітке формулювання та 
цілісне викладання концептуальних засад, специфічних методів, 
способів, процедур, принципів, нормативних вимог, що 
стосуються організації бухгалтерського обліку, складання і 
подання фінансової звітності підприємств окремої галузі як 
інструменту управління їх господарською діяльністю та 
формування ефективного інформаційного забезпечення 
управління галуззю. 

Державні положення 
(стандарти 

бухгалтерського 
обліку) 

Галузева 
облікова  
політика  

Облікова 
політика 

підприємства 

Фінансова звітність 
підприємств 

Організація обліку 
на підприємствах 

Показники ефективності активів, фінансової стійкості та 
платоспроможності підприємств 

Функції управління аграрним сектором: 
 Аналіз, оцінка фінансового стану,ефективності активів підприємств; 
 Планування виробничо-господарської діяльності підприємств; 
 Стратегічне управління аграрним сектором; 
 Економічне регулювання виробничо-господарської діяльності підприємств; 
 Прогнозування розвитку ресурсної бази та фінансового стану підприємств; 
 Організація виробництва і управління на рівні галузі та підприємств. 

Підвищення фінансово-економічної стійкості 
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Основними документами, які характеризують зміст та 
напрямки облікової політики в аграрному секторі економіки є 
наказ по Міністерству аграрної політики України «Про 
погодження облікової політики підприємства» від 11 квітня 2007 
року № 254 [94] та Методичні рекомендації щодо складання 
розпорядчого документа про облікову політику підприємства 
затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 
17 грудня 2007 р. № 921 [80]. Зміст даних нормативних 
документів свідчить про те, що облікова політика є однією із 
важливих складових системи нормативного регулювання 
галузевого розвитку. 

Першоджерелом інформації щодо розробки облікової 
політики галузі, її методичною основою слугують Положення 
(стандарти) бухгалтерського обліку  та Закон України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [128].   

При цьому деякі із стандартів доводяться до галузей як 
вказівки обов’язкові для виконання, в той час як інші 
(наприклад, методи) припускають можливість вибору із 
кількох запропонованих варіантів тих, які найкраще відповідають 
галузевим умовам господарювання. Існує можливість розробки 
додаткових вузькоспеціалізованих стандартів, які відсутні в 
П(С)БО, але відображають специфіку діяльності конкретних 
галузей. Складність розробки досконалого нормативного 
документа який стосується методичних засад галузевої 
облікової політики полягає саме в необхідності органічного 
поєднання загальнодержавних вимог до організації 
бухгалтерського обліку і звітності та найбільш ретельнішого і 
конкретнішого врахування специфіки галузі у цій справі. 

В переважній більшості галузей економіки України вже 
розроблені типові положення про організацію облікової політики. 
У кожному з них передбачено відображення специфічних 
операцій пов’язаних за галузевими особливостями 
господарювання. При цьому підприємства окремих галузей 
керуються галузевими методичними рекомендаціями з 
бухгалтерського обліку, які наведені у табл. 3.19. 
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Таблиця 3.19 
Галузева регламентація організації облікової політики  

Галузь 
економіки 

Нормативна регламентація організації 
обліку 

Міра застування 

1 2 3 

Водний 
транспорт 

Рекомендації щодо ведення облікової 
політики на підприємствах, установах 
та організаціях морського і річкового 
транспорту, що входять до сфери 
управління Мінтрансзв'язку, 
затверджені наказом від 23 серпня 
2007 р. № 758 [143] 

Державні підприємства, 
акціонерні, холдингові 
компанії та інших суб'єктів 
господарювання, у статутному 
фонді яких більше 50 
відсотків акцій (часток, паїв) 
належить державі, та їх 
дочірні підприємства 

Залізничний 
транспорт 

Облікова політика Укрзалізниці 
затверджена Наказом 
Укрзалізниці № 17-Ц від 
19.01.2000 р. із змінами та 
доповненнями [106] 

Державні підприємства 

Митна справа 

Наказ від 19грудня 2007 року № 1087 
«Про організацію бухгалтерського 
обліку та облікової політики в митній 
службі України у 2008 році» [92] 

Державні підприємства 

Водне 
господарство 

Наказ від 4 квітня 2005 року № 90 
«Щодо удосконалення організації та 
ведення бухгалтерського обліку на 
підприємствах, в установах і 
організаціях, що належать до сфери 
управління Держводгоспу України» 
[91] 

Підприємства, установи, 
організації, що належать до 
сфери управління 
Держводгоспу України 

Будівельна 

Наказ від 21 жовтня 2004 року № 199 
«Щодо удосконалення організації та 
ведення бухгалтерського обліку на 
підприємствах, в установах і 
організаціях, що належать до сфери 
управління держбуду України» [90] 

Підприємства, установи, 
організації, що належать до 
сфери управління Держбуду 
України 

Промисловість 
Наказ від 23 січня 2007 року № 23 
«Щодо погодження облікової 
політики підприємств»  

Державні підприємства і 
організації, які входять до 
сфери управління 
Міністерства промислової 
політики України 

Сільське 
господарство 

Наказ від 11 квітня 2007 року № 254 
«Про погодження облікової політики 
підприємства» [94] 

Державні підприємства та 
інших суб'єкти 
господарювання, що належать 
до сфери управління 
Мінагрополітики 
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Продовження табл. 3.19 
1 2 3 

Сільське 
господарство 

Наказ від 17 грудня 2007 року № 921 
«Про затвердження Методичних 
рекомендацій щодо складання 
розпорядчого документа про облікову 
політику підприємства» [80] 

Державні підприємства та 
інші суб'єкти 
господарювання, що належать 
до сфери управління 
Мінагрополітики 

 
Так, у транспортній галузі ще у 2007 році Міністерством 

транспорту і зв’язку України було затверджено «Рекомендації 
щодо ведення облікової політики на підприємствах, установах та 
організаціях морського і річкового транспорту, що входять до 
сфери управління Мінтрансзв'язку» [143]. 

В рекомендаціях зокрема визначено галузеві особливості, 
що стосуються обліку основних засобів та нематеріальних 
активів. Зокрема, визначено, що  встановлення строків корисного 
використання та ліквідаційної вартості, які визначаються в 
момент введення в експлуатацію об'єкта основних засобів та 
інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних 
активів здійснює постійно діюча комісія (склад комісії 
призначається окремим наказом по підприємству). Крім того, 
ліквідаційна вартість основних засобів визначається комісією як 
сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує 
отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після 
закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за 
вирахуванням витрат, пов'язаних з продажем (ліквідацією). 
Галузевими рекомендаціями встановлена норма щодо 
обов’язкового нарахування амортизації основних засобів та 
довгострокових біологічних активів протягом строку їх 
корисного використання (який встановлюється комісією 
підприємства) прямолінійним методом.  

Чіткі норми встановлені при вибутті запасів, зокрема їх 
оцінку здійснювати у відповідності до П(С)БО 9 «Запаси» за 
методом собівартості перших за часом надходження запасів 
(ФІФО), а також проводити на кожну дату операції оцінку 
вибуття запасів за середньозваженою собівартістю шляхом 
ділення сумарної вартості таких запасів на сумарну кількість 
таких запасів станом на цю дату.  
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Фінансові активи, придбані підприємствами морського і 
річкового транспорту в результаті систематичних операцій, 
рекомендується визнавати на дату виконання контракту. Також у 
документі зауважено на доцільності здійснення оцінки вартості 
фінансових інвестицій на дату балансу відповідно до груп:  

 фінансові інвестиції, що утримуються до їх погашення - за 
амортизованою собівартістю;  

 інші фінансові інвестиції - за справедливою вартістю. У 
разі неможливості її визначення - за собівартістю з урахуванням 
зменшення корисності інвестиції.  

Особливості галузі водного транспорту прослідковуються і 
у створенні забезпечень та резервів. Вони полягають у 
необхідності визначення величини резерву сумнівних боргів за 
дебіторською заборгованістю виходячи з питомої ваги 
безнадійних боргів у чистому доході від реалізації послуг 
(товарів, робіт), що здійснена на умовах наступної оплати (або з 
класифікації заборгованості за строками непогашення (6 місяців, 
1 рік, 2 роки). 

Також у рекомендаціях зазначено про необхідність 
затвердження переліку і складу статей калькулювання 
виробничої собівартості послуг (робіт, продукції) та  переліку і 
складу змінних та постійних загальновиробничих витрат, які 
містяться відповідно у додатку 2 та додатку 3 до Рекомендацій. 
За базу розподілу змінних загальновиробничих витрат на кожен 
об'єкт витрат доцільно прийняти нараховану заробітну плату 
працівників основного виробництва (чи години праці, обсяг 
діяльності, прямих витрат тощо), виходячи з фактичної 
потужності звітного періоду.  

Не менш важливою галузевою особливістю обліку власного 
капіталу є створення фондів спеціального призначення 
відповідно до фінансового плану та статуту за рахунок прибутку 
звітного року, що залишається в розпорядженні підприємства:  
фонд розвитку виробництва (капітальне будівництво, придбання, 
виготовлення, модернізація, реконструкція необоротних активів 
тощо та фонд матеріального заохочення працівників 
підприємства (заохочувальні виплати працівникам підприємства 
за підсумками року).  
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Досить чітко прослідковується галузевий аспект у галузі 
залізничного транспорту. Галузевим нормативним документом,  в 
якому визначено правила та норми вимірювання, оцінки та 
реєстрації господарських операцій, а також відображення їх 
результатів у фінансовій звітності є облікова політика, 
затверджена Міністерством транспорту та зв’язку України [106]. 
Наказ про облікову політику підприємств залізничного 
транспорту за Наказом [106] складається із чотирьох розділів та 
додатків: 

1-й розділ – Методологічні складові організації обліку. 
2-й розділ – Особливості обліку конкретних напрямків. 
3-й розділ – Система контрольних процедур для перевірки 

достовірності інформаційної бази. 
4-й розділ – Організація впровадження положень Наказу 

про облікову політику. 
Додатки. 
Державна митна служба України видавши наказ «Про 

організацію бухгалтерського обліку та облікової політики в 
митній службі України у 2008 році» [92] затвердила пріоритетні 
завдання організації бухгалтерського обліку та галузевої 
облікової політики, до яких віднесла: списки посадових осіб, які 
мають право підпису, затвердження фінансових документів й 
документів про розпорядження матеріальними цінностями; 
графік документообігу; режим роботи каси митних органів для 
приймання-видачі готівкових коштів, грошових документів. У 
зв’язку із досить жорстким контролем процесу документообігу в 
галузі митної справи у Наказі про облікову політику митних 
органів, спеціалізованих митних установ та організацій 
передбачено забезпечити виконання посадовими особами, які 
оформлюють первинні документи, вимог начальника служби - 
головного бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення 
первинних документів і строків подання їх до обліку. У разі 
несвоєчасного складання первинних документів, недостовірного 
відображення в них даних чи оформлення з порушенням 
встановлених нормативно-правовими актами вимог притягувати 
посадових осіб до відповідальності згідно із законодавством 
України. Також у розпорядчому документі про облікову політику 
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необхідно забезпечити погодження з начальником служби - 
головним бухгалтером зміни до структури та штатної чисельності 
підрозділів митних органів, спеціалізованих митних установ та 
організацій, прийняття фінансових зобов'язань, проектів наказів 
та інших документів з питань, що входять до компетенції 
головного бухгалтера. 

Галузь водного господарства здійснює нормативну 
регламентацію організації обліку за допомогою Наказу 
Державного комітету України по водному господарству від 4 
квітня 2005 року № 90 «Щодо удосконалення організації та 
ведення бухгалтерського обліку на підприємствах, в установах і 
організаціях, що належать до сфери управління Держводгоспу 
України» [91]. Проте у даному нормативному документі 
відображені лише положення про головних бухгалтерів питання 
щодо організації обліку на підприємствах відсутні. Аналогічна 
ситуація спостерігається і в будівельній галузі, де облікова 
політика регламентується Наказом Державного комітету України 
з будівництва та архітектури від 21 жовтня 2004 року № 199 
«Щодо удосконалення організації та ведення бухгалтерського 
обліку на підприємствах, в установах і організаціях, що належать 
до сфери управління Держбуду України» [90]. За своєю 
структурою два вищезгадані накази однотипні і відображають 
положення про головних бухгалтерів при цьому упустивши не 
менш важливі питання щодо організації обліку. 

У промисловості у 2007 році Міністерством промислової 
політики визначено лише положення щодо обов'язковості 
погодження облікової політики підприємств державного сектору 
економіки державним органом, до сфери управління якого вони 
належать. Така обов’язковість встановлена наказом від 23 січня 
2007 року № 23 «Щодо погодження облікової політики 
підприємств». 

Даний наказ зобов’язує господарюючих суб’єктів у 
розпорядчому документі про облікову політику встановити 
методи оцінки, обліку і процедур, які застосовуватимуться у 
процесі діяльності, та щодо яких нормативно-правовими актами з 
бухгалтерського обліку передбачено більш ніж один їх варіант, а 
також відображення порядку організації бухгалтерського обліку. 
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У нормативному документі звернено увагу на те, що 
одноваріантні методи оцінки, обліку і процедур до такого 
розпорядчого документа включати не потрібно (згідно Наказу 
№ 23 «Щодо погодження облікової політики підприємств»). При 
визначенні облікової політики підприємств необхідно керуватися 
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та іншими 
нормативно-правовими актами.  

Галузевими особливостями промисловості, зазначеними у 
наказі Мінпромполітики, є те, що порядок визначення 
ліквідаційної вартості основних засобів, установлення строків 
корисного використання (експлуатації) основних засобів та 
нематеріальних активів та порядок організації аналітичного 
обліку надходження та використання коштів цільового 
фінансування необхідно визначити окремими складовими 
розпорядчого документа про облікову політику підприємства. 

Аналогічним нормативним документом визначений 
порядок погодження наказів про облікову політику державних 
підприємств, що входять до сфери управління Міністерства 
аграрної політики. Як зазначалось вище таким документом є 
Наказ Міністерства аграрної політики України від 11 квітня 2007 
року № 254 «Про погодження облікової політики підприємства» 
[94]. Крім того Міністерством аграрної політики розроблені та 
затверджені наказом від 17 грудня 2007 р. № 921 «Методичні 
рекомендації щодо складання розпорядчого документа про 
облікову політику підприємства» [80]. Вони являють собою 
комплекс рекомендованих заходів, якими слід керуватися при 
складанні розпорядчих документів про облікову політику 
аграрних підприємств. За формою розпорядчий документ про 
облікову політику рекомендується оформлювати у вигляді наказу 
керівника підприємства. 

Під час здійснення аналізу діючих Методичних 
рекомендацій щодо складання розпорядчого документа про 
облікову політику підприємства [80] було виявлено вагомі 
недоліки та недоробки в їх змісті, внаслідок яких зменшується 
регуляторний потенціал цього документа. Так, у них є відсутнім 
системне, концентроване розкриття таких питань облікової 
політики, як відображення принципів, методів, контрольних 
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регламентів обліку; вони  в основному присвячені проведенню 
облікових процедур в розрізі окремих елементів активів або 
капіталу (обов’язкових елементів облікової політики). Відсутні 
роз'яснення стосовно деяких методів, стандартів обліку, якими 
користуються практикуючі бухгалтери. Окремі методи і 
стандарти викладено нечітко, поверхово, що перешкоджає їх 
результативному використанню. Найбільш істотний недолік 
методичних рекомендацій полягає у недосконалості та 
примітивності системи стандартів контрольних процедур із 
здійснення принципів обліку й інших нормативних вимог.  

На основі вищезазначеного можемо стверджувати, що 
необхідно обов’язково розробити та затвердити нову редакцію 
Методичних рекомендацій щодо складання розпорядчого 
документа про облікову політику підприємства з наступною 
структурою:  

розділ 1 – методологічні засади організації обліку на 
підприємствах аграрного сектору економіки; 

розділ 2 – особливості обліку елементів активів і капіталу 
підприємств; 

розділ 3 – система контрольних процедур необхідних для 
здійснення перевірки надійності й обґрунтованості інформаційної 
бази; 

розділ 4 – організація впровадження положень Методичних 
рекомендацій. 

У першому розділі запропонованого нормативного 
документу доцільно відобразити методологічні засади обліку 
представлені у вигляді сукупності принципів, методів і процедур 
здійснення обліку господарських операцій і формування 
достовірної звітності, що відображає фінансовий стан та 
результати господарської діяльності підприємств аграрного 
сектору. Основними елементами даного розділу повинні стати: 
формулювання суті та визначення змісту принципів 
бухгалтерського обліку як основи для обґрунтування обраних 
методів обліку, відображення суті і призначення методів обліку; 
визначення та використання відповідних критеріїв суттєвості і 
достовірності звітних даних; визначення нормативів оформлення 
результатів обліку; встановлення вимог щодо своєчасності та 
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повноти надання інформації. Опис причин механізму зміни 
облікової політики та включення підрозділу «Суттєві шкали 
вимірювання суттєвості можливих помилок при розрахунку 
розміру активів» є новим та необхідним аспектом  
загальнометодологічного вступного розділу. 

У другому розділі доцільно включити перелік методів й 
облікових процедур, що повинні застосовуватись при обробці 
обов'язкових форм звітності по усіх елементах активу та капіталу 
(необоротних та оборотних активів, їх елементів, власного 
капіталу, зобов’язань та їх елементів). Зважаючи на вищенаведені 
недоліки діючого Наказу з облікової політики, потрібно звернути 
увагу на необхідність більш доступного та виразного тлумачення 
облікових процедур по деяких напрямах обліку та збільшення 
переліку облікових процедур.  

Розділ третій  Методичних рекомендацій  запропонований з 
метою заповнення прогалини в діючій обліковій політиці 
сільськогосподарських підприємств і вміщує системне 
викладення сукупності контрольних операцій, здійснення яких 
забезпечує перевірку дотримання облікових принципів, а також 
інших нормативних вимог, які висуваються до підготовки 
звітності в цілях забезпечення її достовірності.  

Вищезгадана система контролю має включати такі основні 
завдання: здійснення класифікації конкретних процедур; 
схвалення та затвердження механізму їх впровадження; 
визначення послідовності та строків їх виконання; перевірка 
точності обчислення показників, заповнення форм звітності та 
своєчасності їх подання; встановлення міри відповідальності за 
порушення при виконанні контрольних процедур. Усі контрольні 
процедури повинні бути оформлені спеціальним документом, 
який необхідно додавати до фінансового звіту підприємства. 
Вказана система спеціальних контрольних процедур, кожна з 
яких має причетність до тієї чи іншої форми звітності, повинна 
бути доповнена наступними загальними контрольними заходами: 
систематичне проведення планової інвентаризації цінностей, 
порівняння підсумків аналітичного обліку із підсумками 
синтетичного, здійснення розрахунків відстрочених податкових 
активів (зобов'язань). 



 120 

У розділі четвертому методологічних основ облікової 
політики аграрного сектору України повинні знайти 
відображення організаційні передумови підготовки нормального 
процесу обліку на аграрних підприємствах. До них належать: 
перелік підрозділів і посадових осіб, які ведуть бухгалтерський 
облік, їх підпорядкованість; встановлення належних 
інформаційних взаємозв'язків облікових підрозділів між собою та 
з іншими структурними підрозділами підприємств; 
організаційно-технічне забезпечення функціонування облікових 
підрозділів та їх працівників (автоматизація облікових процесів, 
технологія обробки інформації, архівування бухгалтерських 
документів). 

Доцільною є розробка ряду допоміжних інструктивних 
документів (положень, інструкцій), які б доповнювали Методичні 
рекомендації щодо складання розпорядчого документа про 
облікову політику. Зокрема: положення про бухгалтерію, 
загальний графік документообігу за окремими обліковими 
операціями, положення відносно проведення інвентаризації 
цінностей тощо. 

Разом з тим навіть запровадження таких методичних  
рекомендацій та інструктивного забезпечення на рівні галузі не 
вирішить питання організації обліку на всіх підприємствах 
аграрного сектору. Вони в змозі покращити стан лише на 
державних підприємствах, для яких є обов’язковими для 
застосування. Вирішення ж проблеми ефективного 
бухгалтерського обліку в галузевому масштабі можливе лише 
через розробку і запровадження галузевих стандартів 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

Відтак необхідним є прийняття змін до Закону України 
«Про бухгалтерський обліку та фінансову звітність в Україні» в 
частині посилення впливу Міністерства аграрної політики та 
продовольства на методологію і організацію бухгалтерського 
обліку в галузі (табл. 3.20). 
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Таблиця 3.20 
Пропозиції щодо внесення змін до Закону України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 
від 16 липня 1999 року № 996-XIV 

Діюча редакція Закону Редакція Закону із запропонованими 
змінами 

1 2 

Частина  друга 
статті 6  
 
Регулювання питань методології 
бухгалтерського  обліку  та 
фінансової  звітності здійсню-
ється Міністерством фінансів 
України, яке затверджує націо-
нальні положення  (стандарти)  
бухгалтерського обліку,  інші 
нормативно-правові акти щодо 
ведення бухгалтерського обліку 
та складання фінансової звітності 

Частина  друга статті 6  
 

Регулювання питань методології 
бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності здійснюється Міністерством 
фінансів України, яке забезпечує: 
реалізацію державної політики у сфері 
бухгалтерського обліку; 
узгодження, впровадження та контроль 
виконання єдиних методологічних засад 
ведення бухгалтерського обліку та 
складення фінансової звітності спільно з 
галузевими міністерствами та іншими 
центральними органами виконавчої 
влади 

Частина  шоста  
статті 6  

 
Міністерства,  інші центральні 
органи виконавчої влади,  у 
межах своєї компетенції,  
відповідно до галузевих 
особливостей розробляють   на   
базі   національних    положень   
(стандартів) бухгалтерського   
обліку методичні    рекомендації   
щодо   їх застосування. 

Частина  шоста  статті 6  
 

Міністерства, інші центральні органи 
виконавчої влади, у межах своєї 
компетенції за погодженням з 
Міністерством фінансів України можуть 
розробляти у відповідності до 
стандартів бухгалтерського обліку 
специфічні для окремих галузей і 
секторів економіки обов’язкові норми 
бухгалтерського обліку 

– 

Частина сьома статті 14  
Підприємства агропромислового 
виробництва, які отримують кошти 
державної підтримки, зобов’язані 
подавати фінансову звітність до 
управлінь агропромислового розвитку 
районних державних адміністрацій за 
місцем провадження господарської 
діяльності в строки визначені чинним 
законодавством 

 
Прийняття пропозицій (табл. 3.20) розширить 

повноваження галузевих органів управління в частині 
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формування галузевої облікової політики, що забезпечить 
реалізацію інформаційної функції обліку в системі управління 
аграрним сектором економіки України. 

Підводячи підсумки досліджуваних питань варто 
зауважити, що в умовах реформування управління аграрним 
сектором України проблема удосконалення галузевої облікової 
політики та її трансформація в дієвий інструмент державної 
економічної політики набуває все більшого значення в процесі 
формування системи галузевих стандартів бухгалтерського 
обліку та фінансової звітності. Внесення запропонованих змін до 
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні», впровадження розроблених пропозицій по 
удосконаленню облікової політики аграрних підприємств шляхом 
зміни структури та змісту галузевих Методичних рекомендацій 
щодо складання розпорядчого документа про облікову політику 
підприємства, удосконалення нормативної бази щодо облікової 
політики галузі та розробка галузевих стандартів з урахуванням 
цього організаційного аспекту забезпечать посилення ролі 
галузевого управління у формуванні методології бухгалтерського 
обліку сільськогосподарських підприємств, нададуть можливість 
приймати більш гнучкі управлінські рішення на основі дієвого 
інформаційного забезпечення, що враховує галузеві особливості 
та специфіку діяльності сільськогосподарських підприємств. 

 

3.4. Розвиток корпоративних стандартів організації 
бухгалтерського обліку в сільському господарстві 

 
Не менш важливий рівень галузевої стандартизації 

бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України 
пов’язаний з формуванням корпоративного рівня обліково-
інформаційного забезпечення. Науково обґрунтована облікова 
політика є передумовою формування ефективного 
інформаційного забезпечення управління  інтегрованих 
формувань, що на сьогодні домінують в сільському господарстві. 
Значний досвід по веденню бухгалтерського обліку в 
інтегрованих утвореннях накопичений в зарубіжних корпораціях 
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і викладений в працях – X. Андерсона, Р. Брейлі, М.Ф. Ван Бреуа, 
С. Майерса, X. Ван Грюнінга, Р.С. Каплана, К. Друрі, 
Дж. Колдуелла, М. Коена, Т. Меррідена, Д.П. Нортона, Б. Нідлза, 
Б. Стайнера, Е.С. Хендриксена та ін. Проблемами організації 
бухгалтерського обліку та облікової політики 
сільськогосподарських підприємств в Україні займалися такі 
науковці як В. Жук, Г. Кірейцев, М. Огійчук, М. Дем’яненко, 
В. Лінник, П. Саблук, Н. Правдюк.  

Незважаючи на значну світову історію розвитку холдингів 
та їх інформаційного забезпечення, у вітчизняній науці 
практично немає досліджень, присвячених проблемі 
відображення в обліковій політиці організації принципів 
корпоративної поведінки в складній структурі холдингу. Не 
піднімається та не вирішується важлива, на нашу думку, 
проблема – відсутність державної статистичної інформації про 
кількість та аграрних холдингів в Україні напрями і обсяги їх 
діяльність та землекористування.  

Як показали дослідження, системної побудови облікової 
політики в холдингу з урахуванням корпоративних стандартів та 
умов впровадження МСФЗ в Україні також немає. Зокрема в 
частині врахування особливостей діяльності дочірніх 
підприємств. Адже холдинг в своїй структурі може мати велику 
кількість дочірніх підприємств, філій, представництв, що 
зумовлює наявність ряду особливостей організації його обліку. 
Зокрема, особливостями, які впливають на організацію обліку 
холдингу та вимагають окремого підходу до побудови його 
облікової політики, на нашу думку, є: 

складна організаційна структура; 
наявність філій, представництв, дочірніх підприємств 

різних організаційно-правових форм; 
широка сфера діяльності (виробництво, переробка, 

зберігання, реалізація, тощо); 
територіальна віддаленість (розосередження) підприємств 

групи; 
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відмінні правила господарювання в дочірніх та 
материнській компанії (різні системи оподаткування, різна 
нормативно-правова база). 

В табл. 3.21 узагальнено дані особливості та визначено їх 
вплив на формування облікової політики. 

Таблиця 3.21 
Вплив організаційно-економічних особливостей діяльності 

аграрних холдингів на організацію їх обліку 
 

№ 
п/п 

Характеристика Вплив на облікову політику 

1 Складна організаційна структура 

При розробці облікової політики 
необхідно стандартизувати 
підходи, методи обліку у всіх 
структурах холдингу 

2 
Наявність філій, представництв,  
дочірніх підприємств різних 
організаційно-правових форм 

Необхідність розробки положень 
консолідації звітності як окремого 
розділу облікової політики  

3 
Широка сфера діяльності 
(виробництво, переробка, 
зберігання, реалізація, тощо.) 

Необхідність висвітлення 
широкого  спектру видів 
діяльності та норм щодо їх обліку 
в обліковій політиці 

4 
Територіальна віддаленість 
(розосередження) підприємств 
групи 

Обов’язковість автоматизації 
обліку. Необхідність 
запровадження хмарних 
інформаційних технологій в 
обліку. 

5 

Відмінні правила 
господарювання в дочірніх та 
материнській компанії (різні 
системи оподаткування, різна 
нормативно-правова база) 

Необхідність формування єдиної 
інформаційної системи (обліку) по 
всьому холдингу та, разом з тим, 
необхідність ведення обліку за 
національними правилами 
(податковий облік, 
бухгалтерський облік)  на 
нормативні вимоги за місце 
розташуванням дочірньої компанії 

 
Врахування усіх зазначених у табл. 3.21 особливостей 

можливе шляхом формування єдиної облікової політики 
аграрного холдингу.  
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Під єдиною обліковою політикою агрохолдингу ми 
розуміємо систему нормативних, організаційних та методичних 
заходів з регулювання консолідованого бухгалтерського обліку і 
підготовки консолідованої фінансової звітності.   

Результат будь-якого наукового пошуку полягає у 
формуванні певних концептуальних підходів вирішення 
поставленої наукової задачі. Вирішення завдання формування 
єдиної інформаційної платформи управління холдингом потребує 
розробки концепції єдиної облікової політики агрохолдингу. 

Виходячи з означення Концепції за В.М. Жуком, як 
сукупності методичних, методологічних, нормативних, 
професійних заходів нами запропоновані єдині підходи до 
облікової політики в агрохолдингах. 

Побудову єдиної облікової політики холдингу доцільно 
здійснювати на  трьох концептуальних рівня рівнях: 
нормативному, організаційну та методичному (рис. 3.7). 

Новизну запропонованої концепції вбачаємо в посиленні 
орієнтації системи обліку холдингу на зовнішні інформаційні 
запити, а саме запити органів галузевого та державного  
управління. Реалізація цієї концептуальної складової потребує: 

на нормативному рівні – внесення змін до Господарського 
кодексу України і Закону України «Про холдингові компанії 
України», направлені на формування системи державної 
статистичної інформації про кількість і діяльність холдингів в 
Україні;  

на організаційному рівні – розробки механізму державної 
реєстрації відомостей про наявність простої та вирішальної 
залежності  за місце розташуванням сільськогосподарських 
підприємств; 

на методичному рівні – розробки та затвердження форм 
звітності про наявність простої та вирішальної залежності серед 
сільськогосподарських підприємств та звітності щодо цільового 
використання земель сільськогосподарського призначення.  
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ВЕКТОРИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 
ХОЛДИНГУ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.7. Концепція єдиної облікової політики аграрного холдингу 
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Зокрема, на першому, нормативному рівні потребує 
розробки стандарт «Облікова політика». У стандарті «облікова 
політика» має бути його призначення, сфера застосування, 
описана методика за окремими об’єктами обліку, наведена 
структурна побудова стандарту і єдиний для організацій 
холдингу робочий план рахунків. 

На нашу думку зміст стандарту «облікова політика» має 
включати наступні розділи: 

 робочий план рахунків бухгалтерського обліку, що 
містить синтетичні та аналітичні рахунки, необхідні для ведення 
бухгалтерського обліку відповідно до вимог своєчасності та 
повноти обліку та звітності; 

 форми первинних облікових документів, які 
застосовуються для оформлення господарських операцій, по яких 
не передбачені типові форми первинних документів, а також 
форми для внутрішньої бухгалтерської звітності; 

 порядок проведення інвентаризації і методи оцінки видів 
майна та зобов’язань; 

 правила документообігу і технологія обробки облікової 
інформації в холдингу; 

 порядок контролю за господарськими операціями, а також 
інші рішення, необхідні для організації бухгалтерського обліку. 

Єдиний корпоративний стандарт облікової політики 
дозволяє уникнути невідповідностей, зробити інформацію 
прозорою, зрозумілою, а значить корисною для менеджменту. 

Організаційний рівень передбачає: 
 формування облікової інфраструктури, 
 налагодження електронного документообороту, 
 розробка порядку подання звітності в електронному 

режимі з застосуванням сучасних інформаційних технологій. 
На даному рівні необхідно вирішити проблему обміну 

фінансовою інформації з територіально віддаленими дочірніми 
компаніями. В основу організації обліку аграрного холдингу, на 
нашу думку, має бути покладено концепція хмарових обчислень 
та доступу до інформації в мережі інтернет. Перспективним є 
застосування запропонованої М.П. Павлюковцем клaуд-
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комп’ютерної форми обліку. Правильно організована методологія 
елімінування проводок і застосування сучасних інформаційних 
технологій зробить можливою проводити автоматичну 
консолідацію облікових даних, формувати різні аналітичні звіти. 

Особливістю побудови третього рівня реалізації концепції 
– методичного є необхідність розробки спеціальних методичних 
положень, які відсутні, як такі, в окремих підприємствах 
холдингу в цілому, обліку гудвілу, його знецінення та 
відображення в обліку, обліку частки меншості. 

Методична складова облікової політики має бути 
сформована на наступних принципах: 

 незалежності облікового процесу від будь-якого виду 
звітності - бухгалтерської, управлінської, податкової, 
консолідованої тощо; 

 раціонального поєднання бухгалтерського, 
управлінського, податкового та консолідованого обліку, 
що забезпечує виконання кожним з них відповідних 
завдань і функцій; 

 орієнтації бухгалтерського обліку на формування 
достовірної інформації, що забезпечує реальне 
відображення фінансового стану та фінансових 
результатів діяльності агрохолдингу в цілому і кожного 
дочірнього підприємства; 

 відповідності показника прибутку, що формується в 
бухгалтерському обліку та розкритого у фінансовій 
звітності, досягнутому фінансовому результату 
діяльності. 

Процес формування методичних аспектів єдиної облікової 
політики досить складний: від прийнятої облікової політики  
залежить розмір чистого прибутку кожної компанії і величина 
податкових платежів до бюджету. Для максимального суміщення 
процесів бухгалтерського, управлінського, податкового та 
консолідованого обліку систематизовані методичні аспекти та 
визначено вибір уніфікованих методів обліку при формуванні 
корпоративної облікової політики повинен визначатися їхньою 
здатністю забезпечити найбільш ефективну взаємодію для всіх 
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учасників облікового процесу. Як показали результати 
проведеного дослідження, в цих облікових системах повинні 
збігатися методи оцінки майна групи компаній, методи поділу 
активів на оборотні і не оборотні, методи списання вартості 
основних фондів, методи обліку доходів, класифікація та методи 
обліку витрат і списання їх на фінансовий результат. 

Як висновок слід зазначити наступне. Законодавством 
України та Міжнародними стандартами фінансової звітності не 
приділено належної уваги питанням облікової політики 
підприємств. Інтегровані агроформування мають організаційно-
економічні особливості діяльності, які потребують врахування 
при побудові їх обліку. Концептуальною основою побудови 
єдиної облікової політики холдингу є врахування двох ключових 
векторів розвитку інформаційного забезпечення: внутрішнього 
(забезпечення уніфікованого інформаційного базису всередині 
холдингу) та зовнішнього (забезпечення повного та достовірного 
представлення інформації органам державного та галузевого 
управління; запровадження системи звітності щодо 
раціонального використання земельних ресурсів; виокремлення в 
системі обліку інформації щодо участі холдингу в розвитку 
сільських територій). 

В світлі вітчизняних реалій діяльності холдингів в 
сільському господарстві, першочергової уваги потребує наукове 
обґрунтування зовнішнього вектору такої політики, який має 
бути спрямований на формування системи державної 
статистичної інформації про кількість холдингів в Україні, 
напрями і результати їх діяльність, ефективність  використання  
сільськогосподарських угідь. 

Реалізація запропонованих концептуальних засад має 
здійснюватися на трьох рівнях – нормативному, організаційному 
та методичному. Вирішення поставлених завдань  на всіх рівнях 
дозволить, з одного боку, уніфікувати інформаційне середовище 
в фінансово-господарській діяльності холдингу та, з іншого, - 
забезпечить органи галузевого та державного управління 
різноплановою статистичною інформацією про діяльність 
інтегрованих формувань в аграрному секторі економіки України. 
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4. Стандартизація обліку та оцінки біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції 
 

4.1  Облік сільськогосподарської діяльності за вітчизня-
ним та зарубіжними стандартами: порівняльний аспект 

 

Економічний розвиток у загальносвітовому масштабі 
пов’язаний із глобалізаційними процесами, що проявляються в 
інтернаціоналізації суспільно-економічних, політичних і 
фінансових відносин. Діяльність Міжнародних організацій, 
урядів США та країн континентальної Європи націлена, в тому 
числі, і на формування єдиної облікової системи. Дана обставина 
зумовлює зміни та інтегрування національних облікових систем в 
єдину міжнародну систему бухгалтерського обліку. 

Перебудова бухгалтерського обліку в Україні розпочалася 
із затвердження Програми реформування системи 
бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних 
стандартів, основною метою якої є приведення діючої системи 
бухгалтерського обліку у відповідність до вимог ринкової 
економіки та міжнародних стандартів [133]. 

На сучасному етапі розвитку вітчизняної системи 
бухгалтерського обліку відбувається подальше її перетворення 
відповідно до напрямів, визначених у названій вище Програмі. 
Тому в Україні постійно розробляються і вводяться в дію нові 
стандарти бухгалтерського обліку. Як правило, вони багато в 
чому копіюють міжнародні положення. Однак, той факт, що 
якась норма законодавчо затверджена, на жаль, зовсім не 
свідчить про те, що вона потрібна практиці. 

Це означає, що залишається відкритим одне з важливих 
питань, яке стосується ступеня відповідності національних 
стандартів бухгалтерського обліку вимогам Міжнародних 
стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ). Відсутня 
відповідь і на питання про те, яким чином повинна проводитися 
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адаптація вітчизняного бухгалтерського обліку до міжнародних 
вимог. 

З одного боку, впровадження МСФЗ, переорієнтація 
бухгалтерського обліку та, врешті-решт, поява нових 
національних положень – це не лише прагнення пристосувати 
облік до зовнішніх вимог, а й бажання відкрити доступ 
глобальному світу до інформації про потенційні можливості 
країни, її майновий та фінансовий стан. Проте, з іншого боку, як 
показує вітчизняна практика, міжнародна спрямованість розвитку 
часто призводить до нехтування сформованою специфікою 
національної системи бухгалтерського обліку. 

Типовим прикладом вищесказаного є складність адаптації 
Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 41 «Сільське 
господарство» (далі – МСБО 41 «Сільське господарство») [83]. 
При цьому найсуттєвішою проблемою залишається саме рівень 
врахування національних відмінностей обліку кожної окремої 
країни. 

У зв’язку із цим зауважимо, що прискорення темпів 
адаптації національної облікової системи до вимог МСФЗ 
вимагає активізації наукового супроводження цього процесу. 
Крім того, на нашу думку, міжнародна спрямованість розвитку 
України вимагає більш детального вивчення досвіду зарубіжних 
країн щодо впровадження міжнародних вимог в облікову 
практику. 

При цьому невирішеною залишається проблема, в якій мірі 
при реформуванні вітчизняного обліку слід використовувати 
досвід зарубіжних країн і чиїм саме досвідом слід скористатися 
Україні. 

Актуальним, вважаємо, є порівняння процесу адаптації 
МСБО 41 «Сільське господарство» до облікової практики 
Республіки Молдова, оскільки саме ця країна (як і Україна) 
зазнала змін, пов’язаних із переходом від командно-
адміністративної моделі економіки до соціально-орієнтованої, а її 
облік піддався докорінній реконструкції. При цьому, саме 
Молдова – одна з перших прийняла міжнародні положення 
обліку сільськогосподарської діяльності.  
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Отже, розгляд проблеми впровадження міжнародних 
стандартів обліку та звітності в облікову практику вітчизняних 
сільськогосподарських підприємств слід розпочати із 
порівняльної характеристики базових положень національних 
аналогів МСБО 41 «Сільське господарство» в Україні та 
Республіці Молдова (рис. 4.1). 

 

 
Рис. 4.1. Регламентація бухгалтерського обліку 

сільськогосподарської діяльності в Молдові та Україні  
 
Як відомо, основним нормативно-правовим актом, що 

регулює порядок відображення інформації про біологічні активи 
в бухгалтерському обліку сільськогосподарських підприємств та 
діє з 01.01.2007 р. в Україні, є Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи» (далі – П(С)БО 30 
«Біологічні активи») [123]. Аналогом вищезгаданого 
вітчизняного положення в Молдові є Національний стандарт 
бухгалтерського обліку 6 «Особливості обліку на 
сільськогосподарських підприємствах» (далі – НСБО 6 
«Особливості обліку на сільськогосподарських підприємствах») 
[98], набрання юридичної сили якого припадає на 01.01.2001 р. 

На основі співставлення ключових положень вищеназваних 
національних стандартів проведено порівняльний аналіз 
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регулювання бухгалтерського обліку біологічних активів та 
сільськогосподарської продукції в Україні та Молдові 
(додаток А). 

На міжнародному рівні порядок обліку, подання та 
розкриття інформації про сільськогосподарську діяльність 
регулюється МСБО 41 «Сільське господарство», який і став 
основою для розробки національного стандарту з 
бухгалтерського обліку біологічних активів в Україні [12]. Тоді, 
як в основу НСБО 6 «Особливості обліку на сільськогоспо-
дарських підприємствах» Республіки Молдова покладено проект 
Е 65 МСБО по сільському господарству. 

Різниться і сфера дії національних стандартів. Так, норми 
П(С)БО 30 «Біологічні активи» поширюються виключно на 
юридичних осіб. Норми НСБО 6 «Особливості обліку на 
сільськогосподарських підприємствах» поширюються на всіх 
юридичних і фізичних осіб, що займаються сільським 
господарством, включаючи і тих, для яких виробництво 
сільськогосподарської продукції не є основною діяльністю. 

Національні стандарти України та Молдови не 
поширюються на продукти переробки сільськогосподарської 
продукції та біологічні активи, які не пов’язані із 
сільськогосподарською діяльністю.  

Що стосується класифікації біологічних активів, то П(С)БО 
30 "Біологічні активи" не містить чіткоокресленого поділу, лише 
в окремих його пунктах згадуються поточні та довгострокові 
біологічні активи (рис. 4.2). 

Зрілі та незрілі біологічні активи в Україні виділяються 
лише у методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку 
біологічних активів [74]. Такі ж класифікаційні групи, як 
споживані (споживчі) та плодоносні (активи-носії) біологічні 
активи, у вітчизняному стандарті взагалі відсутні. 
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Рис. 4.2. Класифікація біологічних активів відповідно до 

національних положень бухгалтерського обліку України та 
Молдови 

 
Вважаємо, що вищезгадана класифікація біологічних 

активів є цілком доречною, оскільки допомагає сформувати 
цілісну систему аналітичного обліку. Так, прикладом споживаних 
(споживчих) біологічних активів є: 

 тварини та птиця, вирощені для забою; 
 посіви однорічних культур (пшениця, соя, цукровий 

буряк та ін.); 
 дерева, вирощені для отримання ділової деревини та ін. 
Плодоносні біологічні активи (активи-носії) включають: 
 тварин основного стада для отримання приплоду та 

молока; 
 виноградники, вирощені для отримання винограду; 
 сади – для збору плодів; 
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 лісові дерева, від яких отримують дрова без 
вирубування, деревні соки, живицю та ін. 

Різняться П(С)БО 30 "Біологічні активи і НСБО 6 
"Особливості обліку на сільськогосподарських підприємствах" 
також за підходами до оцінки біологічних активів та сільсько-
господарської продукції. 

Так, при первісному визнанні біологічні активи в Україні 
оцінюються за справедливою вартістю за мінусом витрат на місці 
продажу. НСБО 6 "Особливості обліку на сільськогосподарських 
підприємствах" вимагає оцінювати довгострокові біологічні 
активи за первісною вартістю, поточні – за нормативною 
(плановою) собівартістю, яка в кінці року доводиться до рівня 
фактичної. (рис. 4.3). 

 
Рис. 4.3. Оцінка біологічних активів при первісному визнанні 
відповідно до національних стандартів України  та Молдови 
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відповідні зміни до П(С)БО 30 "Біологічні активи", що закріпить 
за сільськогосподарськими підприємствами право вибору 
достовірнішої із двох запропонованих оцінок. Підприємствам 
такий вибір, вважаємо, необхідно оформити або окремим наказом 
(розпорядженням) керівника, або внести відповідний розділ до 
Наказу про облікову політику на підприємстві. 

Підхід до оцінки сільськогосподарської продукції в момент 
відокремлення від біологічних активів у Молдові є аналогічним 
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до оцінки поточних біологічних активів при первісному визнанні. 
В Україні сільськогосподарська продукція при її первісному 
визнанні оцінюється за справедливою вартістю, зменшеною на 
очікувані витрати на місці продажу, або за виробничою 
собівартістю відповідно до Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 16 "Витрати". Після первісного визнання 
сільськогосподарська продукція, отримана від біологічних 
активів, обліковується в порядку, передбаченому для запасів. 

Ґрунтуючись на міжнародних вимогах, для оцінки 
біологічних активів після первісного визнання в П(С)БО 30 
"Біологічні активи" визначено використання справедливої 
вартості, зменшеної на очікувані витрати на місці продажу. 

В Молдові довгострокові біологічні активи після 
первісного визнання оцінюються відповідно до НСБО 16 "Облік 
довгострокових матеріальних активів" за одним із наступних 
методів: 

1) рекомендованим; 
2) альтернативним [97]. 
Перший метод передбачає оцінку довгострокових 

біологічних активів за їх первісною вартістю з вирахуванням 
суми накопиченого зносу. Другий – оцінку за переоціненою 
вартістю за вирахуванням суми накопиченого зносу (рис. 4.4). 

 

 
Рис. 4.4. Оцінка біологічних активів після первісного визнання 
відповідно до Молдовського НСБО 6 "Особливості обліку на 

сільськогосподарських підприємствах" 
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Зауважимо, що використання альтернативного методу 
допускається лише в тому випадку, коли довгострокові біологічні 
активи після їх первісного визнання були переоцінені. При цьому 
як переоцінена вартість приймається справедлива ринкова 
вартість на дату переоцінки. 

Поточні біологічні активи оцінюються та відображаються в 
обліку та звітності аналогічно сільськогосподарській продукції. 

П(С)БО 30 "Біологічні активи", як і НСБО 6 "Особливості 
обліку на сільськогосподарських підприємствах", передбачає 
альтернативи визначення справедливої вартості при відсутності 
активного рику в регіоні знаходження біологічного активу. Деякі 
позиції вітчизняного та закордонного стандартів є схожими. 
Проте, із проведеного порівняння випливає, що П(С)БО 30 
"Біологічні активи" має більш вузький перелік альтернатив 
визначення справедливої вартості, а також не виділяє серед 
наведеного списку найбільш доречний та достовірний варіант. 

В П(С)БО 30 "Біологічні активи" міститься вимога 
здійснення періодичної переоцінки біологічних активів. Тобто, 
для відображення в звітності біологічні активи, оцінені за 
справедливою вартістю за вирахуванням очікуваних витрат на 
продаж, необхідно переоцінювати не рідше, ніж на кожну звітну 
дату. 

В НСБО 6 "Особливості обліку на сільськогосподарських 
підприємствах" передбачено проведення переоцінки лише 
довгострокових біологічних активів, яку підприємство повинно 
здійснювати періодично (на власний розсуд) для того, щоб 
балансова вартість таких біологічних активів істотно не 
відрізнялася від справедливої ринкової вартості на дату балансу. 

Отже, проведений порівняльний аналіз встановлення нових 
правил ведення бухгалтерського обліку в сільському господарстві 
України та Республіки Молдова в контексті врахування 
національних особливостей облікових систем та зближення з 
МСФЗ дав змогу виявити "слабкі місця" у вітчизняному П(С)БО 
30 "Біологічні активи", з’ясувати ступінь ідентичності 
національного стандарту бухгалтерського обліку закордонному 
та сформувати наступні висновки. 
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Співставлення ключових положень національних 
стандартів бухгалтерського обліку сільськогосподарської 
діяльності в Україні та Молдові вказує на різні підходи до їх 
побудови. Проведене дослідження підтверджує той факт, що 
впровадження міжнародних стандартів необов’язково має 
означати докорінну перебудову усталеної системи обліку. Так, 
Молдова навіть після впровадження МСБО 41 "Сільське 
господарство" пріоритетною визнає оцінку біологічних активів 
саме за фактичною собівартістю. В Україні ж після адаптації 
вищезгаданого міжнародного стандарту законодавчо закріплений 
принцип історичної (фактичної) собівартості відійшов на другий 
план. Адже згідно з П(С)БО 30 "Біологічні активи" біологічні 
активи відображаються на дату проміжного і річного балансу за 
справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці 
продажу [123]. 

Слід зауважити, що в Україні апробація П(С)БО 30 
"Біологічні активи" не проводилася. Тобто положення 
тогочасного проекту "Біологічні активи" попередньо в дії (на 
практиці, в реальних умовах) не перевірялися та й оцінка 
ефективності їх практичної реалізації була досить умовною.  Не 
слід забувати і про те, що будь-який міжнародний стандарт 
орієнтований, перш за все, на формування консолідованої 
фінансової звітності групи компаній та на задоволення потреб 
учасників ринку капіталу. До того ж, керуватися МСФЗ не 
завжди легко навіть європейським компаніям, враховуючи що 
останні мають можливість претендувати на те, щоб бути 
почутими міжнародною спільнотою. В України такої можливості 
поки що немає. 

В той же час національні системи бухгалтерського обліку 
здатні більш оперативно реагувати на економічну ситуацію, ніж 
МСФЗ, і тим самим забезпечувати інтереси економіки конкретної 
країни. Тому, на нашу думку, національні стандарти неодмінно 
повинні враховувати специфіку вітчизняного бухгалтерського 
обліку. Отже, копіювання положень міжнародних стандартів 
замість усунення існуючих проблем зумовлює появу нових. Тому 
потрібно переглянути стратегію адаптації вітчизняного 



  139

бухгалтерського обліку до міжнародних вимог. Вважаємо, що 
впровадження МСФЗ в облікову практику має бути поетапним – 
доцільно попередньо апробувати дію стандарту в окремих 
регіонах країни, визначити чіткий порядок його застосування, 
підготувати консультантів відповідної кваліфікації. При цьому 
головну увагу слід зосередити на збереженні національних 
особливостей бухгалтерського обліку кожної країни та готовності 
(зрілості) умов до такого впровадження. 

 
4.2. Стандартизація галузевої оцінки біологічних 

активів та сільськогосподарської продукції 
 

4.2.1. Запровадження оцінки біологічних активів та 
сільськогосподарської продукції за справедливою вартістю 

 

Орієнтація облікової системи України на міжнародні 
стандарти фінансової звітності викликає ряд проблем по 
адаптації вимог МСФЗ до національної, а тим більше галузевої 
специфіки обліку. Однією з найбільш складних і актуальних 
проблем є, на нашу думку, проблема оцінки елементів фінансової 
звітності. В останні роки як у міжнародних, так і у вітчизняних 
стандартах бухгалтерського обліку активно почала 
використовуватися саме оцінка за справедливою вартістю як 
противага історичній вартості в оцінці. Що пояснюють, 
насамперед, розвитком ринкової економіки, пов’язаними з цим 
процесами активізації руху капіталу і підвищенням його 
інтернаціоналізації. 

"Духовним батьком" оцінки за справедливою вартістю 
вважають Раймонда Джона Чемберса, який в 1966 році розробив 
новий метод ведення обліку. Цей метод сам автор назвав 
безперервно осучаснюваним (актуалізованим) обліком (англ. 
Continuously Contemporary Accounting), в основу якого була 
покладена оцінка засобів за вартістю їх вибуття, що 
вимірювалася цінами організованого ринку. Ідеї, розроблені 
Р.Дж. Чемберсом, лягли в основу сучасної оцінки за 
справедливою вартістю [151]. 
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Спочатку справедлива вартість у бухгалтерському обліку 
використовувалася виключно як засіб переоцінки. Тобто вона 
мала вплив лише на валюту балансу і жодним чином не 
змінювала значення фінансового результату. 

Досліджуючи процес запровадження в облікову практику 
сільськогосподарських підприємств оцінки за справедливою 
вартістю, з’ясовуємо, що пошук нової концепції оцінки 
першочергово пов’язаний із появою таких об’єктів обліку як 
фінансові інструменти. 

Термін "справедлива вартість" уперше з’явився на початку 
90-х рр. ХХ ст. в Стандартах бухгалтерського обліку США. Ця 
подія пов’язана із затвердженням Радою зі стандартів 
фінансового обліку США (англ. Financial  Accounting 
 Standards Board, FASB) СБО 105 "Розкриття інформації про 
фінансові інструменти, що містять позабалансовий ризик, і 
фінансові інструменти з концентрацією кредитного ризику" 
(1990 р.) та СБО 107 "Розкриття справедливої вартості 
фінансових інструментів" (1991 р.) [51, 68, 150, 162]. 

Вважаємо за доцільне звернути увагу на те, що в проекті 
СБО 107 "Розкриття справедливої вартості фінансових 
інструментів" початково використовувався термін "ринкова 
вартість". Робочий варіант вищезгаданого стандарту поширив 
сферу формування ринкової вартості не лише на активний, а і на 
неактивний ринок, де відсутня реальна можливість її визначення. 
Тому, для розмежування цих категорій, було прийняте рішення 
про введення нового виду вартості під назвою "справедлива" [49]. 

Крім того, зауважимо, що у згаданих вище стандартах мова 
йде не про облік та відображення в звітності фінансових 
інструментів за справедливою вартістю, а про розкриття 
інформації щодо справедливої вартості фінансових інструментів, 
які у бухгалтерських реєстрах і звітах відображаються за 
фактичними витратами. 

Відображення активів за справедливою вартістю 
призводить до зміни даних у балансі, звіті про фінансові 
результати тоді, як розкриття інформації про справедливу 
вартість надає користувачеві додаткові дані для аналізу 
діяльності підприємства, не змінюючи при цьому даних звітності. 
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В середині 90-х рр. ХХ ст. справедлива вартість як метод 
оцінки знаходить своїх прихильників в європейській школі 
бухгалтерського обліку і фінансової звітності. В березні 1995 
року Комітет з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку1 
(англ. International Accounting Standards Committee foundation, 
IASC) (далі – КМСБО) оприлюднив МСБО 32 "Фінансові 
інструменти: розкриття та подання інформації", в грудні 1998 
року – МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" 
[68, 151]. 

Дані стандарти сформулювали вимоги щодо оцінки 
окремих фінансових активів (щодо яких існують котирування на 
активному ринку) за справедливою вартістю та розкриття цієї 
інформації у фінансовій звітності. 

В одному із аналітичних звітів Президент Асоціації 
присяжних сертифікованих бухгалтерів (англ. Association of 
Chartered Certified Accountants, АССА) Річард Еткін-Девіс 
зазначив, що справедлива вартість є єдиним реальним методом 
обліку похідних фінансових інструментів (деривативів), який 
дозволяє відобразити їх у балансовому звіті [127]. 

Що стосується оцінки інших активів відмінних від 
фінансових, то вперше справедлива вартість як основний, а не 
альтернативний вид оцінки нефінансових активів була 
використана у МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість". 

Із прийняттям МСБО 41 "Сільське господарство" оцінка за 
справедливою вартістю потрапила в бухгалтерський облік 
сільськогосподарської діяльності. Поширення оцінки за 
справедливою вартістю в МСБО запропоновано на рис. 4.5. 

                                                            

1 З 1973 по 2001 рік стандарти, розроблені КМСБО, випускалися під назвою 
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (International Accounting 
Standards, IAS). В 2001 році КМСБО був реорганізований у Раду з Міжнародних 
стандартів фінансової звітності (англ. International Accounting Standards Board, 
IASB) (далі – Рада з МСФЗ). У квітні 2001 року Рада з МСФЗ прийняла існуючі 
МСБО і продовжила роботу, формуючи Міжнародні стандартів фінансової 
звітності (англ. International Financial Reporting Standards, IFRS). 
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Рис. 4.5. Поширення оцінки за справедливою вартістю в 

Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку 
 
Проте, доцільність такої "появи" викликала велику 

кількість запитань, зокрема, щодо неупередженого та 
об’єктивного відображення майнового стану, результатів 
діяльності та змін у фінансовому становищі підприємства. Про це 
свідчить і сам процес затвердження міжнародного стандарту з 
обліку в аграрній сфері (табл. 4.1). 

У 1994 році Правлінням КМСБО приймається рішення про 
розробку Міжнародного стандарту з бухгалтерського обліку в 
сільському господарстві [154]. Для реалізації поставленого 
завдання створюється Підготовчий комітет. 

Відразу зауважимо, що головною метою формування 
нового міжнародного стандарту в аграрному секторі визнано 
забезпечення порівнянності показників звітності між 
сільськогосподарськими підприємствами різних країн. Таким 
чином, справедливій вартості відводиться роль інструмента 
узгодження фінансових звітів різних аграрних підприємств 
різних країн. 

У 1996 році Підготовчий комітет оприлюднює "Проект 
основних принципів", в якому описуються проблеми обліку в 
сільському господарстві, пропонуються альтернативні методи їх 
вирішення та міститься звернення до громадськості висловити 
свою думку щодо розробленого Проекту. 

МСБО 32 
"Фінансові інструменти: 

розкриття та подання інформації"
(чинний із 1998 р.) 

1 9 9 5  р і к  1 9 9 8  р і к  

МСБО 40 

"Інвестиційна нерухомість" 

МСБО 41 

"Сільське господарство" 

2 0 0 0  р і к  2 0 0 1  р і к  

МСБО 39 
"Фінансові інструменти:  
визнання та оцінка" 
(чинний із 2001 р.) 
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Таблиця 4.1 
Хронологія прийняття МСБО 41 "Сільське господарство" 

Рік Подія Коротка характеристика 

1994 
Прийнято рішення про 
розробку МСБО в 
сільському господарстві 

Комітет з міжнародних 
стандартів бухгалтерського 
обліку ухвалює рішення 
розробити МСБО в сільському 
господарстві, для реалізації якого 
формується Підготовчий комітет. 

1996 
Опубліковано "Проект 
основних принципів" 

Підготовчий комітет оприлюд-
нює "Проект основних принци-
пів", в якому, крім методології 
обліку в сільському господарстві, 
міститься звернення до 
громадськості висловити свою 
думку щодо розроблених 
пропозицій. 

1997 
Опубліковано Попередній 
проект стандарту E65 
"Сільське господарство" 

Комітет з міжнародних стандар-
тів бухгалтерського обліку 
публікує Попередній проект 
стандарту з бухгалтерського 
обліку в сільському господарстві 
E65. 

1999 
Затверджено Попередній 
проекту стандарту Е65 
"Сільське господарство" 

Правління Комітету з 
міжнародних стандартів бух-
галтерського обліку затверджує 
Попередній варіант стандарту 
Е65 "Сільське господарство". 

2000 
Ухвалено МСБО 41 
"Сільське господарство" 

31 січня закінчився термін 
подання коментарів до Е65 
"Сільське господарство". У 
грудні, розглянувши коментарі 
до Е65, Правління КМСБО 
ухвалює остаточний варіант 
МСБО 41 "Сільське 
господарство". 

2001 
Опубліковано МСБО 41 
"Сільське господарство" 

Правління Комітету з міжна-
родних стандартів бухгалтер-
ського обліку у лютому публікує 
МСБО 41 "Сільське госпо-
дарство". 

2003 
Введено в дію МСБО 41 
"Сільське господарство"  

01 січня МСБО 41 "Сільське 
господарство" набирає чинності. 
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Отримавши певну фінансову підтримку від Світового банку 
для реалізації цього проекту, КМСБО був націлений на 
якнайшвидше затвердження нового стандарту. В 1997 році 
КМСБО публікує Попередній проект стандарту з бухгалтерського 
обліку в сільському господарстві E65. 

У липні 1999 року Правління КМСБО затверджує 
Попередній проект стандарту Е65 "Сільське господарство", 
останнім терміном подання коментарів до якого визначено 31 
січня 2000 року. Потягом визначеного періоду на адресу 
Правління КМСБО надходить 62 листи з коментарями від різних 
міжнародних компаній з 28 країн світу. 

У квітні 2000 року співробітники КМСБО розробляють та 
розповсюджують анкету серед підприємств, що займаються 
сільськогосподарською діяльністю, для того щоб з’ясувати, 
наскільки достовірною є пропонована в Е65 оцінка за 
справедливою вартістю. 

У грудні 2000 року, розглянувши коментарі до Е65 і 
отримані анкети (20 заповнених анкет з 11 країн), Правління 
КМСБО ухвалює остаточний варіант стандарту по сільському 
господарству – МСБО 41 "Сільське господарство". 

Вважаємо за доцільне наголосити на тому, що рішення 
Правління КМСБО затвердити МСБО 41 "Сільське господарство" 
ґрунтувалося не на фактичних спостереженнях за процесом 
здійснення сільськогосподарської діяльності в умовах діючих 
підприємств, а виключно на проведеному поштовому 
анкетуванні. 

Зауважимо, що найбільш спірним аспектом МСБО 41 
"Сільське господарство" стала вимога відображати зміни 
справедливої вартості біологічних активів у складі чистого 
прибутку або збитку в рамках операційної діяльності. Проти 
такої практики категорично висловилася низка організацій, про 
що свідчать наступні коментарі: 

 "Сільське господарство не є тим видом бізнесу, для якого 
слід вважати доречним передчасне відображення прибутку, 
непідтвердженого реальним продажем активу; замість цього, 
більш виправданим є історичний підхід" (Інститут присяжних 
бухгалтерів Англії і Уельсу) [173]; 
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 "Ми не хочемо, щоб принципи, викладені в 
Попередньому проекті стандарту по сільському господарству, 
були реалізовані на практиці так, як вони розроблені не для того, 
щоб допомогти Банку. Вони цілком можуть мати негативний 
вплив на низку аграрних підприємств-наших клієнтів, змушуючи 
їх тим самим нести додаткові і непотрібні витрати на оцінку і 
визнавати податкові зобов’язання з умовного прибутку" 
(Барклейс Банк, Великобританія) [173]; 

 "Ми вважаємо, що пропозиція застосувати оцінку за 
справедливою вартістю, викладена в Проекті основних 
принципів, прогнозує істотні зміни в нинішній історичний моделі 
обліку. Особливе занепокоєння викликає рекомендація визнавати 
нереалізовані прибутки та збитки у звіті про фінансові 
результати. Наші побоювання ґрунтуються на тому, що 
відображення у складі фінансового результату нереалізованих 
прибутків та збитків, які можуть залишатися нереалізованими 
протягом багатьох років, створить припущення, що вони доступні 
для виплати дивідендів. Ми переконані, що інформація, 
представлена в фінансовій звітності загального призначення, 
може вводити в оману користувачів, особливо, чи існують ці 
прибутки для виплати дивідендів... Група 100 вважає, що 
запропонована модель не "бачить" відмінностей між зростанням 
вартості і прибутком" (Група 100, Австралія) [174]. 

Проте, не зважаючи на значну опозицію з боку багатьох 
сільськогосподарських підприємств, обліковців-практиків та 
професійних бухгалтерських організацій у Великобританії, США, 
Австралії та Канаді, в лютому 2001 року МСБО 41 "Сільське 
господарство" був опублікований. З цього моменту розпочалася 
кампанія по "просуванню" нового стандарту в облікову практику 
різних країн. 

До публікації МСБО 41 "Сільське господарство" найбільш 
розширеним стандартом з бухгалтерського обліку в сільському 
господарстві був австралійський стандарт AASB 1037/AAS 35 
"Самогенеруючі і відновлювані активи", розроблений 
Австралійською Радою зі стандартів бухгалтерського обліку в 
серпні 1998 року на основі Проекту основних принципів [171]. 
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Цей стандарт використовувався до 2004 року та містив вимоги 
аналогічні до тих, що наведені в E65. 

У липні 2004 року Австралійська Рада зі стандартів 
бухгалтерського обліку санкціонувала прийняття AASB 141 
"Сільське господарство", дія якого поширюється на річні звітні 
періоди, що починаються з 1 січня 2005 року. 

У 2001 році МСБО 41 "Сільське господарство" був 
впроваджений у голландську мережу даних бухгалтерського 
обліку сільськогосподарських підприємств (англ. Farm 
Accountancy Data Network, FADN) [178]. 

Порівняння умов запровадження оцінки біологічних активів 
і сільськогосподарської продукції за справедливою вартістю в 
Нідерландах та Україні наведено в додатку Б. 

У Новій Зеландії Наглядова Рада з стандартів 
бухгалтерського обліку, незважаючи на широке занепокоєння з 
приводу доцільності застосування справедливої вартості в обліку 
сільськогосподарських підприємств, у листопаді 2004 року 
схвалила новозеландський стандарт бухгалтерського обліку 41 
"Сільське господарство". Останній майже повністю копіює 
МСБО 41 "Сільське господарство" і застосовується для річних 
звітних періодів, починаючи з 1 січня 2007 року [179]. 

Беручи до уваги той факт, що у Великобританії МСФЗ є 
обов’язковим для консолідованої звітності лістингових компаній, 
Рада зі стандартів бухгалтерського обліку оголосила про свій 
намір розробити на основі МСБО 41 "Сільське господарство" 
новий стандарт Великобританії в аграрній галузі (2004 р.). 
Враховуючи те, що більшість сільськогосподарських підприємств 
цієї країни є малими, передбачалося, що з метою полегшення 
надлишкового регулювання малих і середніх підприємств 
скорочений варіант нового стандарту буде включений у змінену 
редакцію Стандарту фінансової звітності для суб’єктів малого 
підприємництва (FRSSE). Але оновлений FRSSE, який був 
опублікований у 2008 році, не містив ні одного положення МСБО 
41 "Сільське господарство". Він також не надавав жодних 
рекомендацій щодо обліку сільськогосподарської діяльності [175]. 

У Франції всі сільськогосподарські підприємства, що діють 
на фондовій біржі, зобов’язані при складанні консолідованої 
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звітності за періоди після 1 січня 2005 року керуватися МСБО 41 
"Сільське господарство". 

Проте, як показує проведене дослідження, більшість 
французьких компаній продовжує оцінювати свої біологічні 
активи за первісною вартістю. Дев’ять із сімнадцяти французьких 
компаній, які повинні керуватися МСБО 41 "Сільське 
господарство", спростовують припущення, що справедлива 
вартість може бути достовірно визначена. Останнє дає 
можливість обійти обтяжливі вимоги міжнародного стандарту та 
виправдовує використання історичної собівартості. 

Подальше поширення справедливої вартості спостерігаємо 
в МСФЗ для малих та середніх підприємств (далі – МСФЗ для 
МСП). Робота над стандартом для малого та середнього бізнесу 
розпочалася в 2003 році з опитування органів, які встановлюють 
правила бухгалтерського обліку різних країн. З метою 
обговорення в лютому 2007 року був опублікований проект 
МСФЗ для МСП [57]. 9 липня 2009 року МСФЗ для МСП був 
офіційно опублікований. 

Серед іншого МСФЗ для МСП містить окремі спрощення 
щодо принципів визнання та оцінки біологічних активів 
підприємствами малого та середнього бізнесу та надає 
можливість відходу від застосування справедливої вартості. 
Зокрема, стандартом передбачено, що підприємства, які 
застосовують даний МСФЗ та займаються сільськогосподарською 
діяльністю, зобов’язані визначити свою облікову політику щодо 
кожного класу біологічних активів таким чином: 

а)  щодо тих біологічних активів, справедливу вартість яких 
можна легко визначити без надмірних витрат чи зусиль, 
підприємства мають застосовувати модель справедливої вартості; 

б) щодо всіх інших біологічних активів підприємства 
мають застосовувати модель собівартості [85]. 

Таке спрощення не стосується сільськогосподарської 
продукції, зібраної як урожай біологічних активів підприємства, 
оцінка якої здійснюється за справедливою вартістю мінус 
витрати на продаж на місці збору врожаю. 

Таким чином, МСФЗ для МСП пропонує альтернативу в 
оцінці біологічних активів (або справедлива вартість, або 



 148 

собівартість), проте перевага все ж зберігається за справедливою 
вартістю. 

Для того, щоб спростити і впорядкувати застосування 
справедливої вартості на практиці, а також для формування 
єдиної системи вимог щодо визначення справедливої вартості 
компаніями по всьому світу, Рада з МСФЗ у травні 2011 року 
оприлюднила МСФЗ 13 "Оцінка справедливої вартості" (далі – 
МСФЗ 13) [153]. 

МСФЗ 13 є результатом спільної роботи Ради з МСФЗ та 
Ради зі стандартів фінансового обліку США та не вводить 
додаткових вимог використання справедливої вартості. Замість 
цього він визначає, як слід визначати справедливу вартість 
фінансових та нефінансових активів у тих випадках, коли оцінка 
за справедливою вартістю вимагається або допускається іншими 
МСФЗ чи МСБО. Таким чином, даний стандарт зачіпає лише ті 
сфери, де справедлива вартість вже є обов’язковою або 
дозволеною. 

Офіційно МСФЗ 13 набрав чинності 1 січня 2013 року, хоча 
дострокове його застосування також допускалося. 

МСФЗ 13 змінює визначення поняття "справедлива 
вартість". Відповідно до стандарту справедлива вартість – це 
ціна, яка була б отримана за продаж активу або сплачена за 
передачу зобов’язання у звичайній операції між учасниками 
ринку на дату оцінки [84]. Таким чином, справедлива вартість не 
є оцінкою, специфічною для компанії. Вона враховує 
припущення учасників ринку щодо певного активу. Тому при 
визначенні справедливої вартості керівництву компанії слід 
брати до уваги ті характеристики активу, які використовувалися б 
учасниками ринку при визначенні ціни такого активу на дату 
оцінки. 

Оцінка справедливої вартості передбачає, що операція з 
продажу активу відбувається: 

 на основному ринку, тобто ринку з найбільшим обсягом і 
рівнем активності для даного активу; 

 або на найбільш сприятливому для компанії ринку (за 
умови відсутності основного ринку), тобто ринку, на якому 
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можливо отримати максимальну суму від продажу активу після 
вирахування витрат за угодою і витрат на транспортування. 

Так, якщо раніше компанія визначала справедливу вартість 
біологічного активу на підставі місцевого ринку, але для цього 
біологічного активу є ще один більш ліквідний ринок (при цьому 
витрати на транспортування такого активу на цей ринок не є 
високими), то тепер цей більш ліквідний ринок вважатиметься 
основним, і компанії необхідно використовувати ціни даного 
ринку для визначення справедливої вартості. 

МСФЗ 13 також формує ієрархію джерел справедливої 
вартості, в рамках якої встановлюється пріоритетність вихідних 
даних при оцінці справедливої вартості. Найкращим індикатором 
справедливої вартості є котирування на активному ринку, тобто 
ринку, на якому операції з активом або зобов’язанням 
здійснюються з достатньою періодичністю і в достатньому обсязі 
для того, щоб інформація про ціни надавалася на постійній 
основі. Опис рівнів даних, що використовуються для визначення 
справедливої вартості запропоновано на рис. 4.6. 

 

Рис. 4.6. Ієрархія джерел справедливої вартості 
 
В МСФЗ 13 міститься опис трьох методик оцінки, які 

можуть бути використані для визначення справедливої вартості. 
Такими, зокрема, є ринковий, дохідний та витратний підходи. 

Крім того даний стандарт розширює перелік інформації, 
розкриття якої необхідне для отримання користувачами звітності 

І  РІВЕНЬ  
Ціни котирування (нескориговані) на активних ринках на ідентичні 
активи або зобов’язання, до яких суб'єкт господарювання може мати 

доступ на дату оцінки. 

І І  РІВЕНЬ  
Вхідні дані (окрім цін котирування, віднесених до 1-го рівня), які можна 
спостерігати для активу чи зобов’язання, прямо або опосередковано. 

І І І  РІВЕНЬ  
Вхідні дані для активу чи зобов’язання, яких немає у відкритому доступі. 
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уявлення про технічні методи оцінки та вхідні дані, які 
визначають кінцеву вартість, а також вносить зміни до інших 
МСФЗ, зокрема, і до МСБО 41 "Сільське господарство". 

В Україні процес впровадження МСБО 41 "Сільське 
господарство" розпочався у 2004 році. Функції розробника 
нового національного стандарту бухгалтерського обліку взяв на 
себе Науково-дослідний інститут при Міністерстві фінансів 
України. Однак, запропонований ним Проект П(С)БО "Біологічні 
активи" отримав низку зауважень та поправок. 

Відкритим листом, адресованим Міністерству аграрної 
політики України та Методологічній раді з бухгалтерського 
обліку Міністерства фінансів України, провідні науковці-
аграрники в особі Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів 
АПК України висловили занепокоєння безконтрольним 
намаганням затвердити розроблений Проект без його широкого 
обговорення та апробації на практиці [9]. 

Зокрема, у листі вчені наголошували, що "запроваджений 
проект П(С)БО "Біологічні активи" у поданому змісті 
затверджувати передчасно. Такий висновок ґрунтується не 
стільки на відсутності достатньої практики застосування МСБО 
41 "Сільське господарство", текст якого став підґрунтям 
підготовки Проекту "Біологічні активи", скільки через наявність в 
Проекті певних методологічних протиріч" [9]. 

Після доопрацювання попередніх варіантів, 18 листопада 
2005 року Міністерством фінансів України було затверджено 
П(С)БО 30 "Біологічні активи". Проте, доцільність 
запровадження саме такого варіанту стандарту і до цього часу 
залишається однією із головних дискусійних тем. При чому, 
якщо розробку окремого стандарту бухгалтерського обліку 
сільськогосподарської діяльності визнали бажаною [11, 17, 39, 48, 
65, 67, 71, 89, 161, 170], то запропонований підхід до оцінки 
біологічних активів та сільськогосподарської продукції 
вітчизняні наковці сприйняли по-різному. 

Одні вчені підтримали оцінку за справедливою вартістю 
без заперечень, наголошуючи на її очевидних перевагах [17, 48, 
58, 64], інші, навпаки, такий підхід піддали критиці [39, 70, 81, 
110, 148, 156, 170]. 
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Окремі погляди вчених щодо застосування оцінки 
біологічних активів і сільськогосподарської продукції за 
справедливою вартістю в обліку сільськогосподарських 
підприємств наведені в табл. 4.2. 

Таблиця 4.2 
Систематизація поглядів вчених щодо застосування оцінки 
біологічних активів та сільськогосподарської продукції за 

справедливою вартістю 
Вчений Точка зору 

В.М. Жук "… на практиці досить часто спостерігається 
механічне запозичення положень МСФЗ, що 
затрудняє реалізацію основних завдань та 
функцій, реальне макро- та мікроуправління 
економікою держави. У розвиток цієї думки 
можна привести, наприклад,… запровадження в 
умовах нерозвинутих ринкових відносин, 
особливо у сільському господарстві, категорії 
"справедлива вартість" [39, с. 7]. 

Б.В. Мельничук 

"П(С)БО 30… пріоритетною визнає оцінку за 
справедливою вартістю на основі ринкових цін, 
що звичайно є необґрунтованим, таким, що 
суперечить теоретичним основам обліку та Закону 
України "Про бухгалтерський облік і фінансову 
звітність в Україні" [70, с. 82]. 

І.Г. Яремчук "Надто ускладненою може бути оцінка за 
справедливою вартістю, до того ж зменшеною на 
очікувані витрати на місці продажу кожного 
біологічного активу або групи біологічних 
активі…, враховуючи нестабільність кон’юнктури 
на аграрному ринку" [170, с. 67]. 

В.Д. Слободян, 
С.М. Вінницький 

"Розглянувши проект П(С)БО 29 "Біологічні 
активи"… ми прийшли до висновку, що цей 
документ має суттєві недоліки, які можуть 
погіршити існуючу ситуацію…Перш за все це 
відноситься до оцінки біологічних активів… за 
справедливою вартістю. Це теоретично не 
обґрунтовано, суперечить принципу фактичної 
(історичної) собівартості... При ціновому безладі 
на сільськогосподарську продукцію, відсутності 
достатнього інформаційного забезпечення 
процесів управління сільськогосподарським 
виробництвом здійснювати оцінку за 
справедливою вартістю практично не можливо: 
крім шкоди, нічого це не принесе" [148, с. 69]. 
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Продовження табл. 4.2 
М.Г. Михайлов, 
О.О. Баранік, 
О.А. Мельник  

"… визначити справедливу вартість біологічного 
активу на дату складання балансу… практично не 
можливо, тому що, на даний період часу відсутній 
активний ринок, зокрема, продукції 
рослинництва" [81, с. 104]. 

Т.М. Сторожук "… оцінка за ринковими цінами є слизький шлях, 
бо вони можуть часто мінятись і навіть остаточний 
баланс стає нестійким і умовним. Це пряме 
спотворення балансу, оскільки при такій оцінці в 
баланс вводиться прибуток, що дійсно не був 
одержаний, чи збитки, яких не потерпіли" [156, с. 
55]. 

С.Ф. Голов "Оцінка біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції за справедливою 
вартістю є не лише нормативною вимогою, а й 
чинником інвестиційної привабливості 
підприємства" [17, с. 90]. 

О.О. Канцуров "… біологічні активи та сільськогосподарська 
продукція при оприбуткуванні, а також на дату 
балансу відображаються за справедливою 
вартістю, тобто за цінами реалізації, зменшеними 
на витрати на місці продажу… Ціни реалізації, так 
само як і планова собівартість, або інша 
розрахункова величина є умовністю. Однак 
планова собівартість визначається в середині 
господарства і являє собою суб’єктивну 
умовність... На відміну від неї ціни реалізації 
формуються в процесі обміну, тому є більш 
об’єктивними. До того ж в Міжнародних 
стандартах фінансової звітності прослідковується 
стійка тенденція на розширення кола активів, які 
оцінюються і, відповідно, відображаються у 
фінансовій звітності за справедливою вартістю" 
[48, с. 93-94]. 

 
Більш розширений опис поглядів вітчизняних та 

зарубіжних вчених щодо можливості та доцільності 
запровадження оцінки за справедливою вартістю в облікову 
практику аграрних підприємств наведено в додатку В. 

Не зважаючи на позицію вітчизняної науки щодо 
недосконалості, обмеженості та поверхневості норм П(С)БО 30 
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"Біологічні активи", початковий зміст даного стандарту до 2011 
року лишався майже незмінним2. У 2011 році окремі положення 
стандарту з обліку сільськогосподарської діяльності були 
оновлені [129, 132], що безпосередньо пов’язано із прийняттям 
Податкового кодексу України3 [120]. 

Таким чином, Україна, наслідуючи приклад інших 
європейських країн, визнала доцільним введення в облікову 
практику сільськогосподарських підприємств оцінки за 
справедливою вартістю, хоча навіть зараз переважна більшість 
вчених переконана, що справедлива вартість є непостійною, 
суб’єктивною, розрахунковою величиною, яка базується на 
припущенні, що існують бажаючі здійснити операцію з обміну 
активу. 

"Облік за справедливою вартістю – це бухгалтерський 
еквівалент реклами автомобілів, яку ви могли бачити по 
телевізору, в ній показують машину, що долає перешкоди або 
перестрибує через гірки, і при цьому оголошують щось на 
кшталт: "Це професійний каскадер на добре знайомій йому трасі. 
Не намагайтеся повторювати побачене особисто!" [24, с. 10]. 

Зауважимо, що і до цього часу мета запровадження МСБО 
41 "Сільське господарство" не досягнута. Як засвідчило 
проведене дослідження, остання не може бути втілена на 
практиці і в майбутньому, оскільки існує кілька (а не один) 
методів визначення справедливої вартості. А їх застосування, в 
тій чи іншій мірі, вносить розбіжності між даними фінансової 
звітності підприємств, що унеможливлює їх зіставлення. 

Крім того, вважаємо за доцільне виділити ряд об’єктивних 
та суб’єктивних факторів, які стримують та обмежують 
ефективне використання оцінки за справедливою вартістю в 

                                                            

2 Винятком є зміни, внесені Наказом Міністерства фінансів України № 1176 
від 11.12.06 р. [131]. Проте, ці зміни носять швидше "косметичний" характер, 
ніж концептуальний. 

3 Дана ситуація чітко характеризує вплив фіскальних органів на 
спрямованість розвитку бухгалтерського обліку в Україні та визначає, чиї саме 
запити має обслуговувати сучасна вітчизняна облікова система. 
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бухгалтерському обліку. До них, зокрема, але не виключно, 
відносимо: 

 відсутність усвідомлення необхідності у прозорій 
звітності; 

 неіснування сформованого суспільного замовлення на 
достовірну інформацію; 

 диктування "правил гри" замовником інформаційного 
продукту; 

 концентрація значної частини капіталу в монополіях; 
 відсутність розвиненого ринку, істотні коливання 

ринкових цін; 
 відсутність чіткої методики визначення справедливої 

вартості, а, отже, і можливості надійного контролю; 
 обмежена можливість перевірки достовірності 

інформації про оцінку; 
 визначення справедливої вартості не потребує прив’язки 

до документів; 
 рівень професійного судження бухгалтера. 
Розглянемо детальніше перераховані вище фактори та їхню 

взаємозумовленість і взаємодію. 
Для того, щоб стати корисною у раціональному прийнятті 

економічних рішень, фінансова інформація повинна бути 
актуальною, достовірною та співставною. 

Проте, з метою уникнення небажаного втручання держави і 
конкурентів у власну господарську діяльність, підприємства 
допускають асиметрію інформації, що пояснює слабку мотивацію 
до надання достовірної інформації та зумовлює низьку прозорість 
звітності. 

Серед інших причин викривлення та фальсифікації даних 
фінансової звітності можемо назвати, наприклад: 

 необхідність відповідати сформованому стабільному 
"образу", враженню, уявленню про підприємство; 

 прагнення переконати кредиторів, що підприємство 
гідне отримати позику; 

 бажання довести інвесторам, що бізнес є цінним 
об’єктом для вкладення їхніх коштів тощо (рис. 4.7). 
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Отже, така інформація, сприйнята за справедливу вартість, 
є фікцією і, одночасно, базою для подальшого аналізу та 
розрахунків. 

 

 
Рис. 4.7. Окремі причини фальсифікації даних фінансової звітності 

 
На нашу думку, підвищення прозорості звітності не 

можливе без повноцінного і масового попиту на достовірну 
бухгалтерську інформацію. Відсутність сформованого 
суспільного замовлення на надійні дані сприяє слабкій 
зацікавленості у розкритті інформації, що відповідає дійсності. 

Крім того, чим більше елементів неринкового походження 
впливають на здійснюваний обмін (монополізація ринку тощо), 
тим нижчою стає надійність визначеної справедливої вартості. 

Застосування в бухгалтерському обліку оцінки за 
справедливою вартістю вимагає інтенсивного використання 
професійних суджень та спеціальних знань, що базуються на 
великій кількості припущень, а, отже, істотно знижують 
надійність обчислених результатів. "Облік за справедливою 
вартістю – не для слабких. Часто він неточний. Багато людей 
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відчувають себе некомфортно, коли стикаються з ним (цих людей 
називають "аудиторами"). Він передбачає величезну кількість 
професійних суджень та оцінок. Часто він також вимагає 
високоспеціалізованого досвіду. І завжди, коли облік будується 
на судженнях і оцінках, він стає набагато вразливішим до 
маніпуляцій і шахрайства" [24, с. 10]. 

Отримані показники, як правило, обґрунтувати досить 
складно, оскільки вони не мають під собою документального 
підтвердження та визначені на основі абстрактної методики. 

Бухгалтерські правила визначення справедливої вартості 
надзвичайно складні, на чому наголошує і президент компанії 
Zack, P.C. Джерард М. Зак: "Незалежно від того, чи подобається 
вам використання обліку за справедливою вартістю чи ні, в 
одному думки більшості людей сходяться – його правила дуже 
складні" [24, с. 10]. Така складність абсолютно точно може вести 
до "чесно" зроблених помилок, виявити які досить тяжко. 

Відсутність чіткої методики визначення справедливої 
вартості унеможливлює здійснення ефективного та надійного 
контролю. Тобто дійсно діючих способів перевірки, які б 
засвідчили, що отримана справедлива вартість є надійною, не 
існує. А при неналежному нагляді використання останньої 
з’являється резерв для здійснення різнорідного шахрайства, 
спрямованого на навмисне приховування або перекручення 
інформації. 

Тому сьогодні практично всі спроби визначення 
справедливої вартості лишаються відносними. 

Не врахування впливу виділених вище факторів, широке 
використання справедливої вартості як категорії обліку, а не 
тільки розкриття інформації, загострює проблему достовірності 
фінансової звітності та надійності оцінки її елементів. Оскільки, 
при застосуванні оцінки за справедливою вартістю достовірність 
даних звітності нівелюється фіктивним прибутком (збитком), а 
надійність вартісного вимірювання ставиться у залежність від 
наявності неринкових елементів, що впливають на здійснюваний 
обмін (монополізація ринку) тощо. 
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4.2.2. Удосконалення документального забезпечення оцінки 
біологічних активів та сільськогосподарської продукції 

 

Quod non est in actis, non est in mundo4 
Латинське прислів’я 

 

Доказова повноцінність і достовірність інформації, яка 
циркулює в бухгалтерському обліку, базується на 
документальному підтвердженні здійсненого господарського 
факту. Лише дані, що містяться в первинному документі, є 
єдиною підставою для відображення господарських операцій у 
поточному бухгалтерському обліку. 

На кожному сільськогосподарському підприємстві щодня 
відбуваються сотні господарських операцій, кожна з яких має 
знайти своє відображення в документі [157]. Саме на основі 
первинних документів у бухгалтерському обліку фіксується і 
накопичується різнобічна інформація про стан та рух біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції, необхідна для 
здійснення безперервного контролю, підготовки та прийняття 
рішень на всіх ділянках і рівнях управління. 

Враховуючи те, що формування первинних документів є 
початковою стадією бухгалтерського обліку та основою 
подальших записів в облікових регістрах, особливої уваги 
потребує правильна організація та подальше вдосконалення 
первинного обліку біологічних активів і сільськогосподарської 
продукції на сільськогосподарських підприємствах України. 

Згідно з Положенням про документальне забезпечення 
записів у бухгалтерському обліку первинними документами 
вважаються документи, створені у письмовій або електронній 
формі, що фіксують та підтверджують господарські операції, 
включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) 
на їх проведення [125]. 

                                                            

4 Чого немає в документах, того немає в природі. 
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Для того щоб дані можна було вважати достовірними та 
повними, первинний документ, який їх містить, повинен 
відповідати певним критеріям. Згрупований перелік основних 
вимог до первинних облікових документів запропоновано нами 
на рис. 4.8. 

 

 
Рис. 4.8. Основні регламентовані вимоги до первинних 

документів 
 
Таким чином, основні регламентовані вимоги до 

оформлення первинних документів, які використовуються в 
бухгалтерському обліку, наведені в Законі України "Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" [128] та 
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бухгалтерському обліку [125]. Серед перелічених критеріїв 
особливе місце відводиться наявності всіх обов’язкових 
реквізитів. 

Реквізитами5 первинного документу вважаються показники, 
які містяться в такому документі і характеризують зафіксовану в 
ньому господарську операцію. Відповідно до нормативно-
правових вимог такими є: 

 назва документа (форми); 
 дата і місце складання; 
 назва підприємства, від імені якого складено документ; 
 зміст та обсяг господарської операції, одиниця виміру 

господарської операції; 
 посади осіб, відповідальних за здійснення господарської 

операції і правильність її оформлення; 
 особистий підпис або інші дані, що дають змогу 

ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні 
господарської операції [125, 128]. 

Залежно від характеру операції та технології обробки даних 
до первинних документів можуть бути включені додаткові 
реквізити такі, як код підприємства з Державного реєстру, номер 
документа, підстава для здійснення операції, дані про документ, 
що засвідчує особу-отримувача і т.д. 

Форми первинних документів з обліку довгострокових та 
поточних біологічних активів у сільськогосподарських 
підприємствах затверджено наказом Міністерства аграрної 
політики України від 21.02.2008 р. № 73 [79]. Відповідно до 
цього нормативно-правового акту всі первинні документи, 
призначені для обліку біологічних активів, умовно можна 
розділити на три групи: 

1) первинні документи, що фіксують надходження 
біологічного активу; 

2) первинні документи, що фіксують рух (переміщення) 
біологічного активу в середині підприємства; 

                                                            

5 Термін "реквізити" походить від лат. requisitum, що означає "потрібне, 
необхідне". 
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3) первинні документи, що фіксують вибуття 
біологічного активу з підприємства (табл. 4.3). 

Таблиця 4.3 
Спеціалізовані форми первинних документів з обліку 
довгострокових та поточних біологічних активів 

 

Назва первинного документа 
Номер 
форми 

Умова складання 

Надходження 
Акт на оприбуткування поточних 
біологічних активів рослинництва, 
оцінених за справедливою вартістю  

ПБАСГ-1 
При оприбуткуванні поточних 
біологічних активів рослинництва 
на дату складання Балансу 

Акт на оприбуткування приплоду 
тварин  

ПБАСГ-3 При отриманні приплоду на фермі 

Відомість зважування тварин ПБАСГ-10 При оформленні приросту тварин  
Переміщення 

Акт на списання поточних 
біологічних активів рослинництва, 
оцінених за справедливою вартістю 
(на початок збирання врожаю) 

ПБАСГ-2 При збиранні врожаю 

Акт на списання довгострокових 
біологічних активів тваринництва 
(вибраковка тварин)  

ДБАСГ-4 
При переведенні худоби з 
основного стада в іншу групу 

Акт приймання довгострокових 
біологічних активів рослинництва 
(багаторічних насаджень) і передачі 
їх в експлуатацію 

ДБАСГ-1 

При збільшенні вартості незрілих 
довгострокових біологічних 
активів або їх зарахування до 
складу довгострокових біологічних 
активів 

Акт приймання довгострокових 
біологічних активів тваринництва 
(формування основного стада 
тварин) 

ДБАСГ-2 
При переведенні тварин в основне 
стадо 

Акт на переведення тварин з групи в 
групу в межах поточних біологічних 
активів  

ПБАСГ-9 
У випадках переведення тварин з 
однієї статево-вікової групи в іншу 

Вибуття 

Акт на списання довгострокових 
біологічних активів тваринництва 
(вибраковка тварин)  

ДБАСГ-4 

При вибракуванні худоби з 
основного стада внаслідок 
невиліковних хвороб, травм, 
старості 

Акт на списання довгострокових 
біологічних активів рослинництва 
(багаторічних насаджень) 

ДБАСГ-3 
При встановленні непридатності 
для використання багаторічних 
насаджень (власних і орендованих) 

Акт на вибуття поточних 
біологічних активів тваринництва 
(забій, прирізка та падіж)  

ПБАСГ-6 
При вибутті тварин та птиці в 
наслідок забою, падежу, прирізки 
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На перший погляд, форми первинних документів, 
запропоновані регулюючими органами, охоплюють всі види 
господарських операцій з біологічними активами, та їх цілком 
достатньо. Проте, результати опитування, проведеного серед 
бухгалтерів сільськогосподарських підприємств шляхом 
анкетування, свідчать про протилежне, а саме: 10,5 % 
респондентів вважають основною проблемою, яка виникла в 
поточній роботі бухгалтерської служби при впровадженні 
П(С)БО 30 "Біологічні активи", відсутність необхідних форм 
первинних документів. 

Враховуючи те, що форми первинних документів, в яких 
фіксується історична (фактична) собівартість біологічних активів, 
використовувалися до впровадження П(С)БО 30 "Біологічні 
активи", вони не можуть бути причиною ситуації, яка описана 
вище. Тому, логічним є висновок про те, що основу проблемності 
документального забезпечення облікових записів щодо 
біологічних активів складає відсутність форм, призначених 
фіксувати оцінку біологічних активів за справедливою вартістю. 

Відповідно до П(С)БО 30 "Біологічні активи" оцінка 
біологічних активів за справедливою вартістю з урахуванням 
інших факторів (зокрема, витрат, безпосередньо пов’язаних з 
доведенням їх до стану придатності, очікуваних витрат на місці 
продажу тощо) здійснюється: 

 при отриманні як внесок до статутного капіталу 
підприємства; 

 при безоплатному отриманні; 
 на дату проміжного та річного балансу; 
 при первісному визнанні. 
Зіставлення наведеного вище переліку випадків 

застосування оцінки за справедливою вартістю із затвердженими 
первинними документами підтвердило відсутність необхідних 
форм. 

Для ліквідації утвореного дефіциту необхідної первинної 
документації, вважаємо за необхідне розробити Акт приймання-
передачі біологічних активів до статутного капіталу, Акт 
приймання-передачі безоплатно отриманих біологічних активів, 



 162 

Акт визначення справедливої вартості біологічних активів 
та/або сільськогосподарської продукції. 

При внесенні до статутного капіталу біологічних активів 
відповідно до ст. 115 Цивільного кодексу України такі активи 
підлягають грошовій оцінці за домовленістю між засновниками 
(учасниками) створюваного товариства або незалежній 
експертній оцінці у визначених законом випадках [164]. 
Засновники (учасники) мають право на власний вибір: 

1) або самостійно оцінити майно, що вноситься до 
статутного капіталу новоствореного підприємства, і скласти про 
це відповідний акт; 

2) або звернутися до професійного оцінювача 
(обов’язково для підприємства із часткою державної власності) 
(рис. 4.9). 

 
Рис. 4.9. Порядок відображення в бухгалтерському обліку 
біологічних активів як внеску до статутного капіталу 

Проведення оцінки незалежним 
експертом-оцінювачем

Оцінка біологічних активів як внеску до статутного 
капіталу 

Варіант № 2

Проведення оцінки засновниками 
підприємства

Варіант № 1

Складання 
Акту приймання-передачі 
біологічних активів до 
статутного капіталу  

Вибір оцінювача та підписання 
договору на проведення оцінки 

Отримання від оцінювача Звіту 
про оцінку біологічних активів 

Складання Акту погодження 
справедливої вартості 

Затвердження результатів оцінки біологічних активів як внеску до статутного 
капіталу загальними зборами засновників (Протокол) 

Відображення вартості біологічних активів в обліку 

Довгострокові біологічні активи 
Дт 16  Кт 46

Поточні біологічні активи 
Дт 21  Кт 46
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Оскільки залучення незалежних експертів-оцінювачів крім 
того, що вимагає додаткових витрат, не усуває необхідності 
документального підтвердження погодження визначеної 
справедливої вартості засновниками, найбільш прийнятним 
вважаємо перший варіант. 

Документальним підтвердженням прийому-передачі та 
оцінки біологічних активів до статутного капіталу підприємства 
слугуватиме розроблений нами Акт приймання-передачі 
біологічних активів до статутного капіталу, форма якого наведена 
в додатку Е. 

Оформлення названого Акту вирішує відразу дві проблеми: 
1. підтвердження погодження засновниками вартості 

біологічного активу як внеску до статутного капіталу для 
зарахування на баланс; 

2. підтвердження факту внесення засновником вкладу до 
статутного капіталу підприємства для державної реєстрації такої 
юридичної особи. 

Акт приймання-передачі біологічних активів до статутного 
капіталу складається і підписується засновниками та 
відповідальна особа новоствореного підприємства, яка приймає 
на відповідальне зберігання передані біологічні активи. 
Затвердження Акту відбувається на основі Протоколу зборів 
засновників, про що робиться запис у шапці документу. 

Форма цього документа має містити в собі інформацію 
щодо біологічних активів, які передаються до статутного 
капіталу (найменування, кількість), та їх грошову оцінку в 
національній валюті України. В Акті обов’язково слід зазначити 
персональні дані кожного із засновників для їх ідентифікації. 
Персональними даними для фізичних осіб є серія і номер 
паспорта, ким і коли виданий, ідентифікаційний номер; для 
юридичних осіб – код за ЄДРПОУ, банківські реквізити та 
юридична адреса. 

Зауважимо, якщо біологічні активи до статутного капіталу 
передає юридична особа, то в Акті в обов’язковому порядку 
зазначається, в особі кого представлена така юридична особа та 
на підставі чого діє її представник. 
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Примірники Акту оформляються по одному для кожного 
учасника даної господарської операції. 

Господарські операції, здійснювані сільськогоспо-
дарськими підприємствами в своїй діяльності, дуже різноманітні. 
Безоплатна передача (отримання) майна, зокрема, біологічних 
активів, нечасто, проте теж має місце на практиці. Така операція 
найчастіше використовується для надання негрошової підтримки 
іншим підприємствам, рідше – для того, щоб "списати" з балансу 
непотрібне майно. 

Оскільки чинним законодавством не передбачено типової 
форми первинного документу для підтвердження факту 
безоплатного отримання біологічних активів, його рекомендують 
складати в довільній формі. Сільськогосподарські підприємства, 
вирішуючи самостійно проблему документального 
підтвердження здійсненої господарської операції, переважно 
формально підходять до цього питання та не виконують основні 
вимоги, висунуті до первинного документа. 

Так, зокрема, для надання первинному документу 
юридичної сили слід дотримуватися норм щодо обов’язкових 
реквізитів. Для усунення існуючих та потенційних 
невідповідностей у первинних документах пропонуємо 
затвердити Акт приймання-передачі безоплатно отриманих 
біологічних активів відповідно до форми наведеної в додатку Ж. 

Акт приймання-передачі безоплатно отриманих 
біологічних активів призначений для оформлення безоплатного 
отримання (передачі) біологічних активів, згідно з яким одна 
сторона передає безкоштовно майно у власність іншій стороні. 

При оформленні безоплатного приймання біологічних 
активів Акт складається бухгалтерією приймаючої сторони або 
приймальною комісією, призначеною розпорядженням (наказом) 
керівника сільськогосподарського підприємства і підписується 
керівником або головою комісії відповідно (зі сторони 
отримувача) та керівником або уповноваженою особою 
підприємства-передавача (зі сторони передавача). 
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Структурно запропоновану форму Акту умовно можна 
розділити на три частини: верхню, основну та прикінцеву. В 
верхній частині міститься гриф затвердження підприємств-
учасників угоди. В основній частині наводяться відомості про 
найменування біологічних активів, що передаються 
(приймаються), їх кількість та справедлива вартість; в нижній 
частині зазначаються реквізити кожної зі сторін здійснюваної 
господарської операції (назва, код ЄДРПОУ, банківські 
реквізити, адреса). Акт скріплюється печатками приймаючої 
сторони та сторони, яка передає активи. 

До Акту можуть бути додані документи, в яких міститься 
інформація про якісні характеристики біологічних активів, що 
передаються, наприклад, племінні свідоцтва (сертифікати) та 
договір безоплатної передачі (за умови підписання такого). 

Порядок документального оформлення процесу приймання 
безоплатно отриманих біологічних активів наведено на рис. 4.10. 

Акт складається у двох примірниках (для підприємства, що 
передає, та для підприємства, що отримує біологічні активи). Він 
є основою для визначення первісної вартості отриманих активів і 
зарахування їх на баланс. 

Запропоновані форми первинних документів (Акт 
приймання-передачі біологічних активів до статутного капіталу 
та Акт приймання-передачі безоплатно отриманих біологічних 
активів) можуть бути використані як основа для розробки 
відповідних форм і щодо сільськогосподарської продукції. 

Що стосується інших двох випадків застосування оцінки за 
справедливою вартістю (на дату балансу та при первісному 
визнанні), зазначимо наступне. Відповідно до П(С)БО 30 
"Біологічні активи" на дату балансу оцінка за справедливою 
вартістю стосується виключно біологічних активів і жодним 
чином не поширюється на сільськогосподарську продукцію. Тоді, 
як при первісному визнанні оцінка за справедливою вартістю 
охоплює обидва види згаданих вище активів. 
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Рис. 4.10. Порядок документального оформлення приймання-
передачі біологічних активів на безоплатній основі* 

 
Для документального підтвердження оцінки поточних 

біологічних активів рослинництва на дату балансу затверджено 
типову форму ПБАСГ-1 – Акт на оприбуткування поточних 
біологічних активів рослинництва, оцінених за справедливою 
вартістю. Для інших видів біологічних активів регламентовані 
форми первинних документів відсутні (див. табл. 4.4). 

Порядок документального оформлення приймання-
передачі біологічних активів на безоплатній основі 

Домовленість про приймання-передачу біологічних 
активів на безоплатній основі 

Договір безоплатної передачі 
біологічних активів 

Приймання (передача) безоплатно отриманих біологічних 
активів 

Акт приймання-передачі безоплатно 
отриманих біологічних активів

Доведення біологічних активів до стану, у якому вони 
придатні для використання із запланованою метою 

Розрахунково-платіжна відомість, ТТН, 
Подорожній лист вантажного автомобіля 

1 

2 

3 

Відображення в бухгалтерському обліку 
Довгострокових 

біологічних активів 
Дт 16  Кт 424 

Поточних 
біологічних активів 

Дт 21  Кт 71 

4 
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Таблиця 4.4 
Стан документального забезпечення визначення 

справедливої вартості при первісному визнанні та на дату 
балансу 

 

Типові форми первинних документів 
Галузь, вид активу 

первісне визнання дата балансу 

Рослинництво, в т.ч.:   

біологічні активи 
відсутня (чубуки, 

саджанці) 
ПБАСГ-1 
(поточні) 

с/г продукція 
відсутня (зерно, 
овочі і т.д.) 

Х 

Тваринництво, в т.ч.:   

біологічні активи 
ПБАСГ-3 
(приплід) 

відсутня (основне 
стадо і т.д.) 

с/г продукція 
ПБАСГ-10 
(приріст) 

Х 

 
Стосовно оцінки за справедливою вартістю при первісному 

визнанні зазначимо, що під первісним визнанням слід розуміти 
процес постановки на баланс активу, який відповідає визначенню 
одного з елементів фінансової звітності та критеріям визнання. 
Первісне визнання сільськогосподарської продукції 
відображається в бухгалтерському обліку в тому періоді, в якому 
вона відокремилася від біологічного активу [74]. 

Якщо проаналізувати наявність відповідних типових форм 
первинних документів, призначених для фіксації справедливої 
вартості додаткових біологічних активів та сільськогосподарської 
продукції при первісному визнанні, то з’ясуємо, що такі форми 
розроблені для вищезгаданих активів тваринництва (ПБАСГ-3 – 
для приплоду, ПБАСГ-10 – для приросту) і відсутні для 
біологічних активів та продукції рослинництва. 

На нашу думку, вирішити ситуацію, що склалася, можливо 
двома шляхами, а саме: 

1) за допомогою оформлення бухгалтерської довідки із 
зазначенням всіх обов’язкових реквізитів первинного документа, 
передбачених чинним законодавством України. Такий варіант, 
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вважаємо, є прийнятним для підприємств з незначною кількістю 
біологічних активів та/або сільськогосподарської продукції; 

2) за допомогою Акту визначення справедливої вартості. 
Вперше Акт визначення справедливої вартості біологічних 

активів та/або сільськогосподарської продукції був 
запропонований у навчальному посібнику під загальною 
редакцією професора В.М. Жука [105]. Форма цього документу 
дозволяє фіксувати справедливу вартість як на дату балансу, так і 
при первісному визнанні. Загалом розроблений Акт є цілком 
придатний до використання, але при цьому, на нашу думку, він 
потребує деяких уточнень. 

Акт визначення справедливої вартості біологічних активів 
та/або сільськогосподарської продукції із запропонованими 
корективами наведено в додатку И. Розглянемо зміни детальніше. 

Верхня частина Акту, де вказується назва підприємства та 
його код за ЄДРПОУ, не змінилася. Гриф затвердження було 
доповнено стрічкою із зазначенням посади, яку займає керівник 
даного підприємства. Таке доповнення вважаємо обґрунтованим, 
оскільки: 

 по-перше, посади, які обіймає керівник 
сільськогосподарського підприємства, різняться (директор, 
виконуючий обов’язки директора, голова тощо) і тому 
потребують точного зазначення; 

 по-друге, наявність найменування посади особи, до 
повноважень якої належить вирішення питань, наведених у 
такому документі, у грифі затвердження є вимогою Типової 
інструкції з діловодства [134]. 

Форму Акту доповнено обов’язковим реквізитом "місце 
складання". Враховуючи роз’яснення Міністерства фінансів 
України, наведені в листі про заповнення реквізитів первинних 
документів, місцем складання первинного документу є 
"населений пункт, у якому його складено. Якщо первинний 
документ оформляється за межами населеного пункту, в місці, в 
якому здійснено господарську операцію, слід зазначати 
відповідну адміністративно-територіальну одиницю. У разі 
оформлення первинним документом господарської операції, 
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здійсненої за межами України, також зазначається назва країни" 
[168]. 

Крім обов’язкових реквізитів до форми Акту включено 
додатковий – номер документу. На нашу думку, нумерація Актів 
визначення справедливої вартості біологічних активів та/або 
сільськогосподарської продукції дозволить уникнути помилок під 
час роботи з Актами (дублювання інформації) та втрат цих 
документів. Крім того зазначення номера в документі необхідне 
для закріплення порядку розташування документів після 
прошивки для забезпечення їх збереження. 

Номер документа проставляється в бухгалтерії 
підприємства при його реєстрації. Реєстраційний номер, як 
правило, складається з порядкового номера документа в масиві, 
до якого належить даний документ. Під масивом розуміємо набір 
фіксованої кількості однотипних документів, упорядкованих за 
номерами, що визначають положення елементів (документів) у 
сукупності. 

На окремих підприємствах номер документа крім 
порядкового номера може включати номер структурного 
підрозділу, номер бухгалтерської справи тощо. Якщо номер Акту 
визначення справедливої вартості біологічних активів та/або 
сільськогосподарської продукції включатиме не лише 
порядковий номер, то реєстраційні номери потрібно проставляти 
через косу риску в порядку, визначеному на підприємстві. 

Акт складається Комісією, склад якої затверджується 
керівником сільськогосподарського підприємства на основі 
наказу. Таким наказом може бути як наказ про облікову політику 
на підприємстві, так і окремий наказ на призначення постійно 
діючої Комісії з визначення справедливої вартості біологічних 
активів та сільськогосподарської продукції. Дані цього наказу 
обов’язково вказуються в Акті. Виходячи з цього, вважаємо, що 
зазначення виключно Наказу про облікову політику в основній 
частині Акту є не зовсім вірним. Тому пропонуємо надати 
можливість Комісії підприємства самостійно вказувати, на основі 
якого наказу вона створена та діє. 
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Крім того завдяки запропонованим змінам у 
сільськогосподарських підприємств з’явилася можливість за 
допомогою Акту визначення справедливої вартості біологічних 
активів та/або сільськогосподарської продукції документально 
підтверджувати справедливу вартість, визначену незалежними 
експертами-оцінювачами. 

Незначних коректив зазнала і таблична частина Акту. 
Зокрема, таблицю доповнено графами "Кількість", "Справедлива 
вартість, всього" та "Примітки", виключено – "№ бухгалтерської 
справи" та "Метод оцінки". Не на кожному 
сільськогосподарському підприємстві виникає необхідність 
формувати відповідні бухгалтерські справи через незначну 
кількість біологічних активів та/або сільськогосподарської 
продукції чи з інших причин, тому графу "№ бухгалтерської 
справи" було виключено. 

Якщо у підприємства виникне необхідність зазначити 
номер бухгалтерської справи, метод визначення справедливої 
вартості чи будь-яку іншу додаткову інформацію, яку Комісія 
вважатиме за доцільне вказати в Акті, для цього у формі 
документа передбачена графа "Примітки". 

Зазначимо, що в разі потреби та за рішенням Комісії Акт 
визначення справедливої вартості біологічних активів та/або 
сільськогосподарської продукції може містити додатки, в яких 
наводитиметься інформація про опрацьовані джерела інформації, 
використані методи оцінки та проведені розрахунки з визначення 
справедливої вартості біологічних активів та/або 
сільськогосподарської продукції. 

Таким чином, модифікований Акт визначення справедливої 
вартості біологічних активів та/або сільськогосподарської 
продукції відповідає всім обов’язковим вимогам чинного 
законодавства, простий і зрозумілий у заповненні та не потребує 
значних затрат часу, тому може бути використаний для фіксації 
справедливої вартості додаткових біологічних активів та 
сільськогосподарської продукції при первісному визнанні та на 
дату балансу (рис. 4.11). 
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Рис. 4.11. Документальне підтвердження первісного визнання та 
переоцінки біологічних активів і сільськогосподарської продукції 

 

Проведений аналіз документального забезпечення оцінки 
біологічних активів та сільськогосподарської продукції за 
справедливою вартістю підтвердив відсутність деяких форм 
первинних документів, у зв’язку з чим запропоновано ряд 
первинних облікових документів, призначених ліквідувати 
існуючу недостатність у документальному забезпеченні операцій, 
пов’язаних із визначенням справедливої вартості біологічних 
активів та/або сільськогосподарської продукції. 

Розроблені і видозмінені первинні документи, призначені 
для відображення: 

 операцій з отримання та оцінки біологічних активів як 
внеску до статутного капіталу підприємства та безоплатного 
отримання; 

 оцінки біологічних активів на дату проміжного та річного 
балансу; 

 оцінки біологічних активів та/або сільськогосподарської 
продукції при первісному визнанні. 

Біологічні активи та/або 
сільськогосподарська продукція 

Оцінка при первісному визнанні Оцінка на дату балансу 

Акт визначення справедливої вартості 
біологічних активів та/або 

сільськогосподарської продукції 

Відображення в бухгалтерському обліку 

Дт 16,21 Кт 71 
Дт 94 Кт 16,21 

Дт 21 Кт 23 
Дт 27 Кт 23 
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Запропоновані та адаптовані до практики 
сільськогосподарських підприємств форми первинних облікових 
документів враховують вимоги чинного законодавства, 
забезпечуючи контроль за дотриманням умов збереження 
інформації. Вони дозволяють раціонально організувати 
бухгалтерський облік визначення справедливої вартості 
біологічних активів та сільськогосподарської продукції, 
здійснювати контроль за достовірністю проведеної оцінки та 
отримувати інформацію, необхідну для прийняття управлінських 
рішень. 

Отже, вдосконалення первинного обліку сільсько-
господарської діяльності на основі розробки нових форм 
документів і модифікації існуючих дозволяє систематизувати 
документальне підтвердження операцій із визначення 
справедливої вартості біологічних активів та/або 
сільськогосподарської продукції, сприяє правильному, 
своєчасному і повному відображенню на рахунках обліку 
здійсненої оцінки. 

 

4.2.3. Моделювання оцінки біологічних активів  
та сільськогосподарської продукції 

 

Регламентована вимога оцінки біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції за справедливою вартістю 
зобов’язує аграрні підприємства України вносити зміни в 
усталені підходи до визначення їх вартості. Така ситуація формує 
перед бухгалтерським обліком нове завдання (новий запит) 
інтерпретації вартості таких специфічних активів із 
використанням нового виду оцінки. Виконання поставлених 
перед бухгалтерським обліком завдань забезпечується, в першу 
чергу, через моделювання. 

Під моделюванням розуміємо "метод бухгалтерського 
обліку, що дозволяє вивчати факти господарського життя і 
господарські процеси не прямо і безпосередньо, а через навмисно 
створені ним образи та описи – символи" [152, с. 127]. 
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Тобто моделювання є методом спрощення сприйняття 
досліджуваного реального процесу (явища, об’єкта і т.д.) шляхом 
побудови та опису його моделі. Тому, для візуалізації та 
оптимізації здійснюваної оцінки біологічних активів та 
сільськогосподарської продукції за справедливою вартістю, 
опису процесу збору, зберігання, опрацювання та руху інформації 
щодо їх вартості в бухгалтерському обліку сільсько-
господарського підприємства, а також для мінімізації 
невизначеності та завуальованості такого процесу вважаємо за 
необхідне розроби модель облікової оцінки таких специфічних 
активів. 

Враховуючи те, що моделювання є шляхом досягнення 
запланованих цілей, один і той же об’єкт може бути описаний 
різними моделями залежно від заданих параметрів. Параметри 
оцінки біологічних активів та сільськогосподарської продукції за 
справедливою вартістю на підприємстві визначаються обліковою 
політикою. Отже, за основу побудови моделі оцінки біологічних 
активів та сільськогосподарської продукції за справедливою 
вартістю нами обрано облікову політику аграрного підприємства. 

Обґрунтована облікова політика підприємства останнім 
часом є одним з дієвих способів впливу на думку користувачів 
звітності про фінансовий стан та результати діяльності 
підприємства. Поява облікової політики обумовлена, в першу 
чергу, варіативністю бухгалтерського обліку (існуванням різних 
методологічних і методичних підходів до його побудови). 

Прикладами варіативності є нараховування амортизації 
різними способами: прямолінійним, виробничим, кумулятивним 
тощо; можливість оцінки одних і тих же об’єктів бухгалтерського 
обліку за різними вартостями: первісною, справедливою, 
ліквідаційною тощо. Подібних прикладів можна навести безліч. 
Всі вони вказують, що як тільки бухгалтер починає відображати 
не лише очевидні факти, а й обирати між альтернативними 
варіантами, виникає потреба у встановленні "правил гри" – 
внутрішній регламентації облікового процесу. 

Внутрішнім документом, який визначає принципи 
відображення в бухгалтерському обліку всіх факторів 
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господарської діяльності підприємства, є облікова політика. 
Облікова політика має форму наказу за підписом керівника 
підприємства, номер якого має бути наступним за номерами 
наказів про призначення директора і головного бухгалтера та 
затвердження штатного розпису. Виконання положень, 
встановлених даним наказом, є обов’язковим для всіх 
працівників підприємства, які беруть участь в обліковому 
процесі. 

Облікова політика, розроблена та затверджена на 
підприємстві, наділена рядом ознак, властивих нормативно-
правовому акту. Зокрема, облікова політика: 

1. Має форму письмового документа. Положення 
облікової політики об’єктивується в документі, що дозволяє 
найбільш адекватно закріпити встановлені норми та забезпечити 
докази дійсної спрямованості намірів її розробників. 

2. Має регламентовану внутрішню структуру й 
обов’язкові формальні реквізити. Зокрема, назва, дата прийняття, 
номер, підпис тощо. 

3. Приймається компетентним органом (органами). Право 
затверджувати облікову політику належить уповноваженим 
особам господарюючого суб’єкта у межах їх компетенції. Так, 
якщо керівник підприємства не є його власником, потрібно, щоб 
саме власник наділив його відповідними повноваженнями. 

4. Оприлюднюється. Зміст облікової політики обов’язково 
доводиться до відома працівників бухгалтерської служби у 
затвердженому порядку. 

5. Містить норми права. Облікова політика повинна 
містити приписи, виділені із загальної маси правових норм, які 
слід застосовувати для ведення бухгалтерського обліку на даному 
конкретному підприємстві. 

6. Має юридичну силу. Юридична чинність облікової 
політики визначається її положенням у загальній системі 
розпорядчих актів підприємства – пріоритет перед іншими 
актами або підпорядкованість їм. Юридична сила служить 
критерієм класифікації нормативних актів. Для підприємства 
облікова політика – головний внутрішній документ, який регулює 
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систему бухгалтерського обліку виключно в межах державної 
регламентації. 

7. Набуває чинності у визначеному порядку. Розроблена і 
затверджена облікова політика підприємства набуває чинності на 
чітко визначену дату. З цього моменту норми, прописані в ній, 
стають обов’язковими до виконання та діють до того часу, доки 
не зазнають змін чи не будуть скасовані. 

8. Діє в часі, у просторі, відносно певного кола осіб. 
Норми, викладені в обліковій політиці, розраховані на 
багаторазове застосування, поширюються виключно на систему 
бухгалтерського обліку даного господарюючого суб’єкта (його 
підрозділи, відділення, філії і т.д.) та однаково призначені для 
всіх осіб, які беруть участь в обліковому процесі, не адресовані 
нікому особисто. 

Ознаки нормативно-правового акту, притаманні обліковій 
політиці підприємства, подано на рис. 4.12. 

 

 
 

Рис. 4.12. Ознаки нормативно-правового акту, властиві обліковій 
політиці підприємства 

Набуває чинності у визначеному порядку 

НОРМАТИВНО-
ПРАВОВИИЙ АКТ  

ОБЛІКОВА  
П  О  Л  І  Т  И  К  А  ≡

Має юридичну чинність 

Містить норми права 

Оприлюднюється 

Має письмову форму 

Затверджується компетентним органом 

Має обов'язкові формальні реквізити 

Діє в часі, у просторі, відносно певного кола 
осіб 
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Перераховані ознаки засвідчують тотожність6 облікової 
політики підприємства і нормативно-правового акту та доводять, 
що облікова політика є локальним нормативним актом 
підприємства. Отже, з точки зору юридичної сили облікова 
політика – це внутрішній документ підприємства найвищого 
рівня регламентації, який містить основні правила організації і 
ведення бухгалтерського обліку на підприємстві та наділений 
рядом ознак, властивих нормативно-правовому акту. Тому, на 
нашу думку, норми, які визначають порядок обліку та оцінки 
біологічних активів і сільськогосподарської продукції, повинні 
бути закріплені саме в обліковій політиці підприємства. 

Як показує практика, більшість сільськогосподарських 
підприємств не розробляє та не застосовує облікову політику в 
ході своєї господарської діяльності або підходить до її 
використання формально, беручи за основу власної облікової 
політики загальноприйняті неспеціалізовані положення 
торгівельних, промислових чи будь-яких інших підприємств. 

Вважаємо, що така практика є помилковою, оскільки 
правильне використання цього інструменту дає можливість 
підвищити інвестиційну привабливість господарюючого суб’єкта 
та мінімізувати ризики прийняття необґрунтованих 
управлінських рішень. Облікова політика, в якій враховано 
регіональну специфіку, галузеві властивості, особливості 
структури аграрного підприємства, дозволить побудувати 
оптимальне інформаційне середовище на підприємстві шляхом 
взаємодії структурних підрозділів, автоматизації та уніфікації 
облікових процесів, систематизувати вхідні інформаційні потоки 
для ефективного використання матеріальних, трудових і 
фінансових ресурсів. Таким чином, підприємствам доцільно 
формувати облікову політику залежно від організаційної 
структури, інформаційних потреб та інших особливостей 
діяльності. Виходячи з важливості виділення галузевих питань в 
обліковій політиці, вважаємо за доцільне вимоги до обліку та 

                                                            

6 Тотожність - схожість чого-небудь, подібність однин до одного за своєю 
суттю й зовнішніми ознаками та виявом [149]. 
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оцінки біологічних активів узагальнити в окремому розділі 
облікової політики "Біологічні активи" тоді, як норми, які 
регулюють облік та оцінку сільськогосподарської продукції, 
включити до розділу, який стосується запасів. Пропозиції щодо 
структури та змісту розділу "Біологічні активи" облікової 
політики підприємства запропоновано у формі Проекту (додаток 
Л). Аналіз головних положень Проекту наведемо нижче. 

Розділ "Біологічні активи" Положення про облікову 
політику підприємства є одним із основних і наводиться відразу 
після розділів "Основні засоби та інші необоротні матеріальні 
активи" та "Нематеріальні активи". 

Даний розділ може бути суцільним (неподільними) або 
складатися з кількох підрозділів таких, як, наприклад, критерії 
визнання біологічних активів, оцінка біологічних активів, 
первинні документи з обліку біологічних активів тощо. В цьому 
розділі необхідно чітко прописати алгоритм ведення 
бухгалтерського обліку біологічних активів на даному 
конкретному підприємстві. 

При цьому не слід в облікову політику включати повністю 
нормативно-правові акти, достатньо просто наводити на них 
посилання. Тобто, головний бухгалтер чи інша посадова особа, на 
яку покладено обов’язки з формування облікової політики 
сільськогосподарського підприємства, із загальної маси правових 
норм, прописаних в П(С)БО 30 "Біологічні активи", повинен 
виділити і зафіксувати в обліковій політиці лише ті, які слід 
застосовувати саме на цьому підприємстві. 

В першу чергу, слід навести вичерпний перелік критеріїв 
визнання біологічних активів, зазначити, що саме є об’єктом 
обліку біологічних активів (окремий вид біологічних активів або 
їх група) та вказати джерела надходження біологічних активів на 
підприємство. Такими джерелами можуть бути: 

 надходження в результаті придбання за плату; 
 самостійне створення (вирощування) на підприємстві; 
 надходження від засновників як внеску до статутного 

капіталу; 
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 надходження від юридичних та/або фізичних осіб 
безоплатно; 

 обмін на інші активи, роботи чи послуги. 
При формуванні облікової політики слід затвердити 

робочий план рахунків, який міститиме синтетичні та аналітичні 
рахунки, потрібні, в тому числі, і для ведення бухгалтерського 
обліку біологічних активів відповідно до вимог повноти та 
своєчасності. Розробляючи робочий план рахунків, головному 
бухгалтеру чи іншій посадовій особі, на яку покладено обов’язки 
з формування облікової політики сільськогосподарського 
підприємства, варто керуватися Планом рахунків 
бухгалтерського обліку [119] та Інструкцією по його 
застосуванню [47]. 

Запропонований проект робочого плану рахунків у частині 
обліку довгострокових, поточних та додаткових біологічних 
активів наведено в додатку М. Він є схемою реєстрації і 
групування інформації про біологічні активи 
сільськогосподарського підприємства в бухгалтерському обліку. 
В ньому зазначено назву та номер синтетичних рахунків 
(рахунків першого порядку), субрахунків (рахунків другого 
порядку) та рахунків третього порядку, призначених для обліку й 
узагальнення інформації про біологічні активи відповідно до 
специфіки діяльності конкретного сільськогосподарського 
підприємства. 

Формуючи робочий план рахунків, необхідно враховувати 
тільки ті аспекти господарської діяльності підприємства, які є у 
нього на момент закінчення попереднього звітного періоду або з 
великою ймовірністю з’являться в наступному звітному періоді. 
Не варто включати в робочий План рахунків рахунки з обліку тих 
об’єктів біологічних активів, які відсутні на підприємстві і навряд 
чи можуть з’явитися у звітному році. 

Крім того варто пам’ятати, що чим більше можливостей 
закладено в робочому плані рахунків для формування звітності, 
тим менше додаткової роботи необхідно буде проводити при 
заповненні звітних форм. Але разом з тим необхідно враховувати, 
що розширення кількості аналітичних рахунків слід проводити 
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лише в допустимих межах. Кількість аналітичних рахунків не 
повинна бути занадто значною, оскільки в такому випадку 
зростає час обробки інформації, що зумовлює зниження 
оперативності обліку. 

Узагальнюючи викладене, зазначимо, що розроблений 
робочий план рахунків групує господарські операції з 
біологічними активами на підприємстві відповідно до заздалегідь 
складеного переліку і завдяки цьому створює єдину схему руху 
інформації, що циркулює в середині облікової системи 
підприємства. 

У наступному пункті розділу "Біологічні активи" зазначено, 
що з метою формування достовірної справедливої вартості 
біологічних активів та сільськогосподарської продукції, а також 
для розподілу обов’язків з формування справедливої вартості між 
працівниками підприємства, окремим наказом керівника 
підприємства створюється постійно діюча Комісія з оцінки 
біологічних активів та сільськогосподарської продукції. Форму та 
зміст згаданого вище наказу запропоновано нами в додатку Н. 

Закріплення в обліковій політиці форми вищезгаданого 
наказу не є законодавчою вимогою. Сільськогосподарське 
підприємство може обрати інший спосіб затвердження Комісії 
або покласти обов’язки з оцінки біологічних активів на окремого 
працівника бухгалтерії. Проте, на нашу думку, запропонований 
варіант є найбільш вдалим, оскільки лише при такому підході всі 
регламентовані вимоги щодо бухгалтерського обліку біологічних 
активів міститимуться в одному внутрішньому нормативному 
документі підприємства. 

Наказ видається керівником сільськогосподарського 
підприємства. В ньому зазначається склад та обов’язки Комісії з 
оцінки біологічних активів та сільськогосподарської продукції. 
Також в наказі міститься посилання на те, що члени Комісії у 
своїй роботі повинні керуватися діючим Положенням про 
облікову політику підприємства на відповідний рік і чинним 
законодавством. 

В наказі про створення постійно діючої Комісії з оцінки 
біологічних активів та сільськогосподарської продукції містяться 
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норми, що регулюють порядок доведення змісту даного 
розпорядчого документа до відома призначених членів Комісії, а 
також процедуру контролю за виконанням прописаних у ньому 
вимог. 

Описавши порядок призначення Комісії з оцінки, 
переходимо до первинного обліку операцій з біологічними 
активами. 

Всі господарські операції з біологічними активами, що 
здійснюються на сільськогосподарському підприємстві, повинні 
оформлятися відповідними первинними документами типової 
форми, затвердженими в передбаченому законодавством України 
порядку. В тому випадку, якщо для оформлення господарських 
операцій з біологічними активами не існує типових форм 
первинних облікових документів або затверджені типові форми 
не задовольняють вимоги підприємства, необхідно 
використовувати самостійно розроблені. 

Таким чином, в обліковій політиці обов’язково необхідно 
зазначити, які саме форми первинних документів слід 
використовувати на підприємстві для оформлення тих чи інших 
операцій з біологічними активами. 

У разі якщо сільськогосподарське підприємство застосовує 
первинні облікові документи нетипової форми, вони, на нашу 
думку, підлягають обов’язковому затвердженню. Затвердження, 
як і скасування, розроблених самостійно форм первинних 
документів має здійснюватися наказом керівника підприємства. 

Головний бухгалтер зобов’язаний встановити 
систематичний контроль за відповідністю нетипових форм 
первинних документів вимогам чинного законодавства та 
забезпечити їх періодичний перегляд, своєчасне внесення змін 
або затвердження нових у зв’язку із змінами в організації 
виробництва, переглядом державних нормативно-правових актів 
тощо. 

Затвердження власних форм первинних документів є 
передумовою для їх використання та має на меті санкціонувати 
зміст документа, забезпечує впевненість у тому, що саме цей 
документ буде використано при оформленні визначеного типу 
господарських операцій з біологічними активами. 
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На нашу думку, порядок розробки та затвердження форм 
первинних документів з обліку й оцінки біологічних активів як 
елемента облікової політики включає наступні етапи: 

1) розробка форм первинних документів; 
2) затвердження розроблених форм окремим наказом по 

підприємству; 
3) включення затверджених первинних документів до 

Наказу про облікову політику окремим додатком. 
Якщо сільськогосподарське підприємство розробляє власні 

форми первинної документації, призначеної для оформлення 
господарських операцій з біологічними активами, вважаємо, 
такому підприємству слід розробити внутрішні рекомендації з їх 
заповнення. Останні можуть бути подані як додаток до облікової 
політики у формі запропонованого нами Регламенту заповнення 
форм первинних документів, самостійно розроблених 
підприємством (додаток П). 

Регламент заповнення форм первинних документів, 
самостійно розроблених підприємством, (далі – Регламент) є 
внутрішньою інструкцію, яка визначає порядок застосування та 
заповнення нетипових форм первинних облікових документів. 

В Регламенті прописується чітка послідовність дій, яку 
необхідно здійснити відповідальній особі при оформленні 
відповідного документу, та загальні правила перевірки такого 
документу. Перевірці, зокрема, підлягають: повнота заповнення 
всіх передбачених реквізитів, відповідність дати, правильність 
арифметичних підрахунків та наявність відповідних підписів. 

Регламент складається із вступної частини, де прописується 
мета його використання на сільськогосподарському підприємстві 
та визначається коло осіб, які зобов’язані в ході виконання своїх 
посадових обов’язків, керуватися прописаними в ньому нормами, 
та загальних пунктів, які регулюють порядок виправлення 
помилок, допущених в первинних документах, приймання та 
обробки первинних документів, а також їх зберігання. 

В першому пункті "Загальні положення" Регламенту 
визначено основні вимоги, які висуваються до первинного 
документу, розробленого відповідним сільськогосподарським 
підприємством самостійно. Даний пункт Регламенту містить 
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загальні норми щодо мови заповнення, способу створення і 
оформлення первинного документу та визначає можливість 
внесення додаткової інформації, не передбаченої формою такого 
документа. 

Другий пункт "Виправлення помилок" регулює порядок та 
процедуру виправлення помилок у первинних документах. 

Третій пункт "Приймання та обробка первинних 
документів" розмежовує обов’язки оперативних працівників 
підприємства, які безпосередньо складають відповідний 
первинний документ, та обов’язки працівників бухгалтерії, якій 
приймають та обробляють такі первинні документи. В даному 
пункті визначено етапи облікових робіт з обробки документів у 
бухгалтерії. 

Третій пункт Регламенту описує, яким чином здійснюється 
перевірка кожного первинного документа, направленого до 
бухгалтерії, порядок повернення документів на доопрацювання в 
разі виявлення помилок чи невідповідностей, а також правила 
обробки та групування прийнятих до обліку первинних 
документів. 

Відповідно до вимог, прописаних в четвертому пункті 
"Підготовка та передача первинних документів в архів", 
працівниками бухгалтерської служби на сільськогосподарському 
підприємстві проводиться робота з архівації оброблених 
первинних документів. Керуючись нормами даного пункту 
Регламенту, відповідальні особи бухгалтерії здійснюють 
оформлення та зшивання груп документів відповідно до 
встановленого періоду архівації, передають зшивки головному 
бухгалтеру на перевірку, а потім і до архіву підприємства. 
Четвертий пункт Регламенту також регулює видачу первинних 
документів з бухгалтерії і з архіву підприємства працівникам 
інших структурних підрозділів. 

П’ятий і кожен наступний пункт Регламенту визначає 
порядок заповнення окремого первинного документа, 
розробленого сільськогосподарським підприємством самостійно. 

Іншою, не менш важливою вимогою, яка висувається до 
побудови облікового процесу на будь-якому сільськогоспо-
дарському підприємстві, є його документальна обґрунтованість, 
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оскільки від своєчасності і якості складання документів залежать 
оперативність отримання та достовірність інформації, 
ефективність її застосування в забезпеченні збереження 
господарських ресурсів підприємства, а також раціональність 
використання його виробничого потенціалу. З цієї причини 
важливу роль в організації бухгалтерського обліку на 
сільськогосподарському підприємстві відіграє розробка 
оптимальної схеми руху документів, що забезпечує стабільність 
роботи облікового апарату, рівномірність руху документів, 
чіткість і оперативність їх обробки. 

Рух первинних облікових документів, призначених для 
оформлення господарських операцій з біологічними активами, 
від моменту їх складання (отримання від інших підприємств) до 
використання для бухгалтерських записів і наступної передачі до 
архіву здійснюється на основі Графіку документообігу. 

Розроблений нами фрагмент Графіку документообігу 
сільськогосподарського підприємства в частині документального 
забезпечення обліку біологічних активів наведено в додатку Р. 

Графік документообігу може бути оформлений у вигляді: 
1) схеми робіт зі створення, перевірки та обробки 

документів, що здійснюються кожним підрозділом підприємства, 
а також кожним виконавцем, із зазначенням їх взаємозв’язку і 
термінів виконання робіт; 

2) або переліку таких робіт. 
Фрагмент Графіку документообігу сільськогосподарського 

підприємства, запропонований в додатку Р, побудований у формі 
таблиці на основі другого варіанту. Враховуючи вимоги 
законодавства, він забезпечує оптимальну кількість підрозділів і 
виконавців, через яких проходить конкретний первинний 
документ з обліку біологічних активів, визначає мінімальний 
термін його перебування у підрозділах, а також сприяти 
посиленню контрольної функцій бухгалтерського обліку та 
поліпшенню облікової роботи на підприємстві. 

Крім того, запропонований Графік чітко розмежовує 
відповідальність працівників підприємства за оформлення і 
подання визначеного первинного документа до місця його 
обробки та зберігання. 
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Відповідно до розробленого Графіка основними етапами 
документообігу є: 

1) складання й оформлення документів; 
2) рух документів по відділах і робочих місцях до 

бухгалтерії підприємства; 
3) прийняття документів бухгалтерією; 
4) обробка і використання документів для бухгалтерських 

записів; 
5) передача документів до архіву. 
Для того, щоб працівники підприємства створювали і 

подавали первинні документи, які належать до сфери їхньої 
діяльності, за графіком документообігу, кожному виконавцю 
надається витяг із Графіка. У ньому наводяться перелік 
документів, створення яких належить до функціональних 
обов’язків виконавця, термін їх подання та підрозділи 
підприємства, до яких подаються документи. 

Таким чином, формування оптимальної схеми руху 
документів і, як наслідок, рівномірних інформаційних потоків, 
сприяє своєчасній обробці документів, полегшує роботу 
облікового апарату сільськогосподарського підприємства та 
зменшує кількість помилок працівників бухгалтерії. 

При реальному управлінні рухом документів негативних 
моментів у більшості випадків вдається уникнути, так як 
раціональна організація документопотоків забезпечує 
стабільність роботи облікового апарату, рівномірність руху 
документів, чіткість і оперативність їх обробки, а звідси і 
своєчасність прийняття управлінських рішень. Отже, розробка 
механізму управління документообігом, незважаючи на те, що це 
найбільш трудомістка частина технології облікової організації, є 
необхідною ланкою процесу побудови бухгалтерського обліку на 
підприємстві і вимагає особливої уваги від головного бухгалтера. 

Модель облікової оцінки як цілісна система вартісного 
вимірювання специфічних активів сільськогосподарських 
підприємств на основі впорядкування в обліковій політиці 
графіку документообігу, робочого плану рахунків, регламенту 
заповнення форм первинних документів та інших її елементів, 
запропоновано на рис. 4.13. 
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Рис. 4.13. Модель оцінки біологічних активів  
та сільськогосподарської продукції 

 

Все перераховане вище доводить доречність, необхідність і 
важливість застосування моделювання для структуризації, 
раціоналізації застосовуваних способів визначення вартості 
біологічних активів і сільськогосподарської продукції за 
справедливою вартістю та управління результатами такої оцінки. 

Крім того, розроблена модель формує чіткість і 
однозначність та надає можливість передбачити негативні і 
позитивні моменти використання тих чи інших методів, підходів 
визначення вартості біологічних активів і сільськогосподарської 
продукції, а, отже, мінімізувати ризики неправильного 
застосування тієї чи іншої оцінки. 
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Враховуючи те, що господарські операції на 
сільськогосподарському підприємстві відрізняються від 
господарських операцій у перукарні, торгівельному центрі чи на 
фірмі, яка надає транспортні послуги або послуги оренди тощо, 
необхідність побудови моделі облікової оцінки специфічних 
активів сільськогосподарських підприємств на основі 
впорядкованої облікової політики є очевидною. Сформована 
модель оцінки біологічних активів і сільськогосподарської 
продукції в частині упорядкування бухгалтерського обліку 
біологічних активів та сільськогосподарської продукції 
максимально наближена до умов сільськогосподарського 
виробництва, відповідає вимогам законодавства та враховує 
спрямованість попиту на бухгалтерську інформацію. Сформовані 
пропозиції є ефективним інструментом економії часу на 
обліковий процес, в тому числі за рахунок зниження його 
трудомісткості, підвищення якості представлення та групування 
облікової інформації. Розроблені елементи моделі облікової 
оцінки біологічних активів та сільськогосподарської продукції 
сприяють своєчасному і правильному відображенню в 
бухгалтерському обліку інформації про біологічні активи, 
підвищують достовірність таких облікових даних, допомагають 
запобігти виникненню суперечливих ситуацій всередині 
сільськогосподарського підприємства, а також між ним та 
контролюючими органами, контрагентами. 

Використання даної моделі передбачає оптимізацію 
процесу збору, зберігання, опрацювання та руху інформаційних 
потоків про справедливу вартість біологічних активів та 
сільськогосподарської продукції, а також мінімізацію 
невизначеності та завуальованості оцінки таких активів. 

 
4.2.4. Розвиток методології оцінки біологічних активів та 

сільськогосподарської продукції 
 
Останнім часом спостерігається активізація наукової 

роботи щодо поліпшення методології вітчизняного 
бухгалтерського обліку. У літературних джерелах все частіше 
висловлюються різні думки про місце бухгалтерського обліку в 
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загальній системі економічної інформації та ведуться дискусії 
стосовно його теоретичного підґрунтя. 

На думку професора З.В. Гуцайлюка, необхідність 
реформування діючої системи обліку є очевидною. "І не тому, що 
вона погана, а насамперед тому, що змінилася суспільно-
економічна формація" [21, с. 3]. 

Описуючи сучасний стан розвитку бухгалтерської науки, 
професор І.М. Саннікова стверджує: "На даний період вже ніхто 
не сумнівається, що незадовільний стан регулювання і ведення 
бухгалтерського обліку в першу чергу пов’язаний з кризою 
теорії. Процес стандартизації та регламентації облікових 
процедур… немислимий без теоретичного обґрунтування та 
осмислення базового набору категорій та інструментарію даної 
науки" [146]. 

Продовжуючи вищенаведену думку, професор В.Ф. Палій 
зазначає, що "більшість опублікованих… робіт є майстерними 
компіляціями попередників, які свідчать про кризу в розробці 
теоретичних аспектів бухгалтерського обліку" [114, с. 4]. 

Професор С.Ф. Голов вважає, що "складність розробки 
нової теорії бухгалтерського обліку зумовлена низкою 
стереотипів, які склалися та підтримуються вченою спільнотою" 
[15, с. 3]. З такою позицією тяжко не погодитися. 

В широкому значенні під стереотипами розуміють те, що 
часто повторюється, стало загальноприйнятим, чого 
дотримуються і що наслідують у своїй діяльності [155]. Якщо 
спроектувати запропоноване вище тлумачення на облікову сферу, 
то своєрідним стереотипом можна вважати сприйняття 
бухгалтерського обліку виключно як технічний процес збору та 
накопичення інформації про діяльність господарюючого 
суб’єкта. На стереотипності облікового мислення наголошує і 
професор В.М. Жук, обґрунтовуючи необхідність розширення 
сучасного сприйняття сутності бухгалтерського обліку [36]. 

Вчений зазначає, що "кожний, хто хоча б рік професійно 
виконував обов’язки бухгалтера, знає, що наша робота найменше 
характеризується "технікою вимірювання, реєстрації, 
узагальнення і т.п.". У ній набагато важливішими складовими є 
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знання та уміння слідувати встановленим "правилам гри" (від 
нормативно-правових до професійно-ментальних), уміння 
співпрацювати з різноманіттям зовнішніх організацій, 
керівництвом та менеджментом підприємства, уміння 
інтерпретувати інформацію на різні запити і не тільки" [32, с. 37]. 

Професор В.М. Жук наголошує, що "бухгалтерський облік 
є невід’ємним атрибутом не тільки підприємства, але і держави та 
глобальної економіки, забезпечуючи інформаційну комунікацію 
окремих та в цілому соціально-економічних середовищ"  
[32, с. 37]. 

Тому осмислений аналіз оприлюднених позицій вчених 
щодо розвитку бухгалтерської науки наштовхує на розуміння 
необхідності розбудови існуючої облікової теорії, в основу якої, 
на нашу думку, доцільно покласти інституціональний підхід. 

Інституціональний підхід у дослідженні бухгалтерського 
обліку дозволить відкрити якісно нові характеристики облікової 
системи та виділити фактори, що на неї впливають. В той же час, 
вважаємо, що базові поняття інституціональної теорії 
сприятимуть логічному обґрунтуванню фрагментарного 
(звуженого) сприйняття не лише бухгалтерського обліку, а й 
оцінки як складової частини його методу. 

В класичному розумінні оцінка – це спосіб вартісного 
відображення господарських фактів, за допомогою якого 
натуральні характеристики перетворюють на вартісні. Дійсно, 
оцінка є грошовим вираженням вартості облікового об’єкта. Але 
не слід сприймати це визначення як догматичне твердження, що 
не потребує осмислення. Воно є базовим (вихідним), але, 
водночас, і поверхневим, таким, що відкриває лише оглядову 
частину суті оцінки в бухгалтерському обліку. 

На нашу думку, прихованою (замовчуваною чи 
недостатньо висвітленою) залишається двоїста (суперечлива7) 
природа оцінки. Маємо на увазі її здатність піддаватися впливу 
(тобто зазнавати змін під певною цілеспрямованою дією 

                                                            

7 Суперечливий – той, який має якості, несумісні одна з одною або 
протилежні. 
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економічних агентів та/або інституційних груп), з одного боку, та 
можливість впливати на поведінку, рішення. суб’єктів, які 
функціонують в інституційному середовищі, з іншого боку. 
Суперечлива суть оцінки, вважаємо, зумовлена, в першу чергу, 
асиметричністю інформаційних потоків, що циркулюють в 
інституційному середовищі. Адже саме ці потоки вводять в 
облікову систему можливість маніпуляцій із звітними даними, 
одним із засобів здійснення яких є оцінка. Схематично вираження 
суперечливої природи оцінки в системі бухгалтерського обліку 
подано на рис. 4.14. 

 

 
Рис. 4.14. Прояв двоїстої (суперечливої) природи бухгалтерської 

оцінки 
 
Наявність впливу, якому піддається облікова оцінка, 

дозволяє виділити ще одну властиву їй рису – це еластичність. 
Іншими словами оцінка є нестійкою, а, отже, варіює залежно від 
діючих у правовому полі інститутів. Тому, на нашу думку, 
виявити сутність такого впливу та з’ясувати, що лежить в його 
основі, можливо лише за допомогою базових положень 
інституціональної теорії. 
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Існування впливу на облікову оцінку є очевидним, адже 
вартісне вимірювання – це відправний момент бухгалтерського 
обліку та реальна основа його побудови, за відсутності якої 
останній не може повноцінно функціонувати. При цьому ми 
жодним чином не бажаємо зменшувати значення інших 
складових методу бухгалтерського обліку, адже кожна із них є 
важливою та необхідною. 

Таким чином, задаючи вектор розвитку методології оцінки, 
формується спрямованість самого обліку і навпаки. Тому 
важливо з’ясувати, що є рушійною силою, яка запускає механізм 
змін. 

Мотиваційною основою функціонування будь-якого 
економічного агента чи будь-якої інституційної групи є 
зацікавленість у чомусь (скажімо, в отриманні прибутку). Саме 
така суб’єктивна зацікавленість стимулює до активізації дій. 

У нашому випадку, впливати на методологію оцінки 
змушує так званий інституційний інтерес. 

Під інституційним інтересом розуміємо "спрямованість дій 
суб’єктів господарських відносин на формування інститутів, 
призначенням яких є створення сприятливого економічного 
середовища і умов для реалізації економічних інтересів цих 
суб’єктів шляхом накладання на їхні дії певних обмежень, які 
дозволяють регулювати не стільки поведінку агента, скільки набір 
альтернатив, з яких він робить індивідуальний вибір" [42, с. 11]. 

Інституційний інтерес є своєрідним джерелом активності 
учасників господарської діяльності, яке спонукає їх до 
трансформування або збереження існуючого інституційного 
порядку. Потенційно кожен суб’єкт економічних відносин 
(економічний агент, інституційна група) є носієм інституційного 
інтересу. Питання в іншому – як діє інституційний інтерес на 
формування інститутів і в якому масштабі це відбувається. 

Діяльність суб’єктів інституційного інтересу орієнтована на 
отримання вигоди від використання існуючих інститутів, а також 
на пошук і формування набору "потрібних" правил. Тому в 
найзагальнішому розумінні інституційні інтереси направлені на 
формування та підтримання інститутів, які є корисними. 
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Отже, інституційний інтерес окремого учасника ринкових 
відносин полягає у створенні таких інститутів, які б забезпечили 
максимізацію його прибутків, доходів тощо, незважаючи на 
ступінь задоволення потреб інших економічних агентів чи 
інституційних груп. На рис. 4.15. запропоновано умовний макет 
прояву направленості інституційних інтересів. 

 

 
Рис. 4.15. Макет впливу інституційних інтересів суб’єктів 

економічних відносин на формування інститутів 
 

Розглянемо запропонований макет детальніше. В даний час 
найбільш поширеним є сприйняття інститутів як "правил гри" в 
суспільстві або обмежувальних рамок, які організовують 
взаємовідносини [102, с. 17]. Інститути спрямовують діяльність 
суб’єктів, пропонуючи схему дій там, де ця схема змінює 
спонтанну поведінку на очікувану та модельовану, тим самим 
знижуючи невизначеність і перетворюючи соціально-економічне 
середовище на більш передбачуване. 

Ґрунтуючись на вищесказаному, з’ясовуємо, що 
інституційні інтереси суб’єктів, які діють в інституційному 
середовищі, спрямовані на вироблення коректних8 інститутів з 
метою підвищення ефективності результатів своєї діяльності. 
                                                            

8 Коректний (у шахах) - правильний, правильно розрахований. 
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Економічні агенти та інституційні групи є носіями двох 
груп інтересів – індивідуального (свого власного) та загального 
(суспільного). В ідеалі вони повинні знаходитися в стані 
рівноваги, проте ніхто з окремо взятих суб’єктів ринкової 
економіки не стане діяти в інтересах збереження та підтримки 
економічних відносин на шкоду власним потребам та доходам. 

Економічному агенту вигідно підкорятися нормам, які 
полегшують його взаємодію з іншими агентами і сприяють 
реалізації інтересів, навіть якщо вони неефективні для 
суспільства загалом. Так формується зацікавленість у 
функціонуванні неефективних інститутів, які можуть бути 
вигідними лише окремим суб’єктам інституційного середовища. 

Таким чином, інституційні інтереси спрямовані на ті 
інститути, які несуть у собі потенційну користь для носіїв таких 
інтересів. Користю в даному випадку може бути максимізація 
власного доходу, підвищення витрат інших агентів, мінімізація 
ризиків тощо. 

Проте, не слід вважати, що кожен економічний агент у 
змозі повноцінно реалізувати свій інституційний інтерес. 
Зазвичай втілюють свій інституційний інтерес ті суб’єкти, які 
контролюють (чи потенційно можуть контролювати) важелі 
соціально-економічних змін. На сучасному етапі розвитку 
світової економіки такими можна вважати транснаціональні 
корпорації, міжнародні організації (СОТ, МВФ тощо) та ін. 

Описавши загальну схему прояву інституційних інтересів, 
спробуємо пояснити як вона діє на методологію облікової оцінки 
в Україні. 

Як відомо, основу комплексу формальних правил того або 
іншого суспільства утворює національне законодавство. 
Відповідно – основні прийоми оцінки господарських фактів у 
бухгалтерському обліку законодавчо регламентовані і є 
обов’язковими для всіх. Таким чином інститути, що визначають 
методику та методологію здійснюваного вартісного вимірювання, 
задаються "зверху" та мають чітке спрямування, окреслюючи тим 
самим інтенсивність дії на поведінку користувачів бухгалтерської 
інформації. 
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На сьогоднішній день в Україні практично відсутні 
успішно функціонуючі формальні інститути. Недостатній 
розвиток законодавчо закріплених інститутів сприяє утворенню 
неформальних норм і правил, які "заповнюють" інституційні 
порожнечі, виконуючи роль стимуляторів нововведень та 
відображаючи інтереси, як правило, локальних груп, які мають 
фінансову перевагу. При цьому фінансова перевага виступає у 
ролі інструменту конкретного економічного та інституційного 
посилення тієї чи іншої групи економічних агентів. 

Неформальні домовленості, досягнуті в таких ситуаціях, і 
запозичені ззовні "правила гри" займають місце формальних 
інститутів країни та визначають вектор розвитку вітчизняної 
методології бухгалтерського обліку, а, отже, й оцінки. 

Бухгалтерський облік в Україні є сферою регульованою, а 
тому досить чутливою до змін у інституційному середовищі 
[117], заснованому на інтересах користувачів інформації 
бухгалтерського обліку та правил взаємодії між ними. 

Через низьку зацікавленість вітчизняних економічних 
агентів у стійкому розвитку національної методології 
бухгалтерського обліку, останній залишається відкритим для 
зовнішніх (міжнародних) впливів, піддаючись змінам і 
доповненням внаслідок модифікацій у структурі глобальних 
інституційних інтересів. За допомогою МСФЗ (запроваджених чи 
покладених в основу національних стандартів), як найбільш 
вагомих та дієвих важелів впливу, відбувається реалізація схем 
модернізації національних облікових систем та їх складових. 

Країни, обравши шлях міжнародної гармонізації в сфері 
бухгалтерського обліку, автоматично розпочинають процес 
імпортування інститутів. Під "імпортом" інститутів розуміємо 
свідоме копіювання (не обов’язково ідентичне) розроблених 
кимось "правил гри". 

Запозичений ззовні набір інститутів, в яких втілений перш 
за все інтерес розвинених країн та домінуючих локальних груп 
(транснаціональних корпорацій, фінансово-промислових груп 
тощо), в країні-імпортері зазвичай не працює або працює, але 
неефективно. Більше того, досить часто проявляється так званий 
"парадокс передачі". Суть якого полягає в тому, що той, хто 
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передає свої інститути, ефективні в його умовах, шляхом 
нав’язування своїх "правил гри" може виграти за рахунок 
неготовності до цього приймаючої сторони. Зараз такий ефект 
спостерігається в Україні, зокрема, в ході перебудови основних 
підходів до оцінки в бухгалтерському обліку (рис. 4.16). 

Практична реалізація бухгалтерського обліку визначається 
постійно мінливим інституційним середовищем, яке може 
охоплювати як національну, так і міжнародну площини. 
Мінливість інституційного середовища зумовлена непостійністю 
самих інститутів. Інституційним середовищем в нашому випадку 
є набір взаємопов’язаних формальних правил і неформальних 
обмежень, що визначають структуру стимулів для розвитку 
інституту бухгалтерського обліку. Це ж середовище впливає і на 
оцінку, що застосовується в системі бухгалтерського 
спостереження. 

Бухгалтерський облік, будучи сферою зіткнення 
різнорідних інституційних інтересів, опиняється в центрі 
боротьби за можливість впливати на поведінку інших суб’єктів, 
керувати ними. 

Професор І.Б. Садовська описує згаданий вище конфлікт 
інтересів наступним чином: "Розглядаючи систему обліку як 
інформаційну базу для прийняття управлінських рішень, 
зацікавлені в цих рішеннях особи, переслідуючи власні інтереси 
(знову бачимо прояв опортунізму), використовують 
бухгалтерський облік як засіб для маніпуляцій в досягненні 
власних цілей" [145, с. 72]. 

У науковій літературі домінує думка про те, що вибір 
конкретного варіанту розвитку подій відображає позиції 
найбільш сильних інституційних груп. Рис. 4.16 можна вважати 
доказом вищенаведених переконань. На ньому чітко 
прослідковується, як спрацьовує інституційний інтерес: який 
інтерес сильніший, той і задає методологію обліку та оцінки у 
стандартах (як міжнародних, так і національних). 

Суттєве інституційне домінування однієї або декількох 
інституційних груп (а, отже, і їхніх інституційних інтересів) 
сприяє зростанню трансакційних витрат та знижує якість відбору 
рішень. 
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Рис. 4.16. Опосередкований вплив глобального інституційного 

інтересу на розвиток методології бухгалтерської оцінки 
 

Інституційний інтерес, що задає вектор впливу, носить 
глобальний характер і позиціонується як загальний інституційний 
інтерес суспільства. Пояснюється це тим, що чим вищий рівень 
займає носій інституційного інтересу, тим вагоміший вплив він 
має. Причому, такий інституційний інтерес сам по собі не має 
грошового вираження, але він опосередковано діє на здійснюване 
вартісне вимірювання. 

Оцінка є вираженням інституційних інтересів тих чи інших 
економічних агентів або інституційних груп. При цьому оцінка 
"грає подвійну роль: вона концентрує увагу на тому, що має 
значення у відповідності зі стратегією…, і дозволяє 
контролювати результати зусиль по реалізації цієї стратегії" [25]. 

Методологія оцінки 
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Тому варто пам’ятати, що в будь-якій оцінці завжди закладені 
інтереси певного економічного агента (інституційної групи). 
Ігноруючи раціональний розрахунок таких агентів, країна може 
завдати серйозної шкоди не лише вітчизняній методології 
бухгалтерського обліку, але й економіці загалом. 

Якщо розглядати можливі варіанти здійснення оцінки 
біологічних активів та сільськогосподарської продукції, то на 
сьогодні їх існує два: 

1) оцінка за історичною (фактичною) собівартістю; 
2) оцінка за справедливою вартістю. 
З економічної точки зору оцінка за першим варіантом 

виконується з урахуванням закладеної в об’єкті величини витрат 
живої і матеріалізованої праці тоді, як за другим – на основі 
попиту і пропозиції, що формуються на ринку шляхом 
порівняння вартості об’єкта обліку з одиницею виміру. Таке 
розуміння окреслює різні рівні знаходження (внутрішній та 
зовнішній) названих вище способів оцінки, а, отже, і різні 
можливості впливу чужорідного інституційного інтересу на них. 

Теперішня націленість міжнародної спільноти на 
трансформування основних підходів до оцінки побудована на 
стійкому посиленні ролі справедливої вартості в системі 
бухгалтерського обліку. При цьому варто пам’ятати, що характер 
і тривалість життєвого циклу того чи іншого інституту 
визначаються стійкістю інституційних інтересів. Отже, доки 
існуватиме інституційний інтерес в оцінці за справедливою 
вартістю, доти остання функціонуватиме в системі 
бухгалтерського обліку. 

На сучасному етапі розвитку облікової науки оцінка за 
справедливою вартістю є втіленням успішної реалізації 
інституційного інтересу. Цей інтерес є зовнішнім, тобто 
створеним не вітчизняними економічними агентами чи 
інституційними групами. Згенерований у такий спосіб 
інституційний інтерес націлений виключно на задоволення 
потреб глобальних гравців – домінуючих порівняно однорідних 
інституційних груп, а тому навряд чи прагне кореспондувати із 
внутрішніми інституційними інтересами національних 
економічних агентів. 



  197

За таких умов національний інституційний інтерес губиться 
або стає фасадом глобального. У зв’язку з чим важливого 
значення набуває проблема функціонування внутрішніх 
інститутів, сформованих для реалізації національних 
інституційних інтересів окремих суб’єктів, зокрема, та країни, 
загалом. 

Враховуючи вищенаведене, відповідно до своїх 
інституційних інтересів економічні агенти та/або інституційні 
групи можуть обрати один із варіантів подальшого розвитку 
методології оцінки: 

1) прийняти існуючий набір обмежень (інститутів), 
запропонований ззовні, і діяти в його межах; 

2) направити свою діяльність на зміну існуючих 
інституційних умов. 

На сучасному етапі розвитку нашої країни спостерігається 
реалізація першого варіанту, в наслідок чого дії економічних 
агентів спрямовані на отримання нових навичок і знань, які 
дають можливість функціонувати в існуючому інституційному 
середовищі. При цьому країна відмовляється від відстоювання 
своїх позицій (інституційних інтересів) на міжнародній 
економічній арені та формування власних "правил гри" 
(інститутів), а тому обирає пасивну участь у розвитку методології 
вартісної оцінки об’єктів бухгалтерського обліку. 

Вважаємо, що незайвим буде розглянути втілення в життя й 
іншого варіанту дій. Спрямувавши свою діяльність на зміну 
існуючих інституційних умов, економічні агенти та/або 
інституційні групи змушені взаємодіяти. Така ситуація 
пояснюється наступним. 

Оскільки жоден із суб’єктів інституційних відносин не 
існує у вакуумі, він мусить контактувати з іншими, в результаті 
чого відбувається зіткнення різних (інколи навіть полярних) 
інституційних інтересів. Складнощі взаємодії суперечливих 
інституційних інтересів обумовлюють необхідність самостійного 
існування загального інституційного інтересу. 

Часто саме держава використовується як інструмент 
реалізації вищезгаданого інституційного інтересу, що в 
результаті зумовлює перерозподіл національного доходу, важелів 
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впливу тощо на користь окремих суб’єктів великого бізнесу і 
бюрократичного апарату. Оскільки спостерігається міцне 
зрощення інституційних інтересів бюрократії та великого 
капіталу, в діючих умовах держава не може задовольняти 
інтереси всіх зацікавлених суб’єктів у рівній мірі. 

У зв’язку із вищесказаним, на нашу думку, роль фільтра, 
абсорбуючого різноспрямовані приватні інтереси численних 
економічних агентів у загальні інституційні інтереси країни, 
зобов’язані перебрати на себе вчені та професійні об’єднання 
бухгалтерів. Таку позицію підтримує і професор В.М. Жук, 
стверджуючи, що "науковці зобов’язані протидіяти небажаному 
для розвитку обліку монополізму" [32, с. 97]. При цьому вони не 
повинні множити чергові теоретичні конструкції за рахунок 
запозичення закордонних напрацювань. Науково-професійній 
спільноті необхідно виробити ефективний механізм взаємодії 
економічних агентів та інституційних груп для відстоювання 
національного інституційного інтересу країни в розвитку 
методології бухгалтерської оцінки. 

Звісно, Україна, як і будь-яка інша окремо взята країна, не 
може ліквідувати існуючий глобальний інституційний інтерес (чи 
скасувати його дію), проте вона здатна змінити його структуру та 
направленість шляхом активізації своєї діяльності на 
міжнародній економічній арені. Така позиція унеможливить 
концентрацію важелів управління методологією вартісної оцінки 
в межах однієї інституційної групи, з одного боку, та забезпечить 
якісну конкуренцію серед запропонованих шляхів розвитку – з 
іншого. 

Успіх діяльності науково-професійної спільноти у 
розв’язанні проблеми облікової оцінки залежить від здатності та 
вміння балансувати між різноспрямованими інституційними 
інтересами. Для цього зараз пропонуються різні варіанти оцінки. 

Так, власник фірми, маючи можливість не обмежувати себе 
одним методом оцінки вартості активів, у кожному окремому 
випадку встановлює вартість майна так, як того вимагає 
досягнення поставленої мети. Наприклад, щоб отримати кредит, 
необхідно показати максимальну вартість майна, для фіскальних 
органів, навпаки, – максимально її мінімізувати. При цьому 
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самого власника цікавить найбільш точне розуміння вкладених в 
активи коштів та рівень фінансової віддачі від їх використання. 

Виходячи із наведеного вище, вважаємо, що запровадження 
різних способів оцінки – це не що інше, як можливість 
маневрувати між інституційними інтересами різних економічних 
агентів (інституційних груп). Але така практика, швидше за все, є 
спробою самообману, оскільки проблема достовірної оцінки 
лишається відкритою. 

Для її вирішення науково-професійній спільноті потрібно 
працювати над створенням системи інститутів, адекватних 
сучасному стану і тенденціям розвитку соціально-економічних 
відносин, що забезпечують ефективну реалізацію інституційних 
інтересів. Варто усвідомити те, що не можна повністю 
зруйнувати стару інституційну систему і побудувати нову 
виключно шляхом імпортування інститутів, необхідно 
стимулювати розвиток вже існуючих інститутів з метою їх 
поліпшення. 

Досліджуючи інституційну природу розвитку методології 
облікової оцінки, професор П.І. Гайдуцький та професор 
В.М. Жук, окрім іншого, звертають увагу на закон єдності та 
боротьби протилежностей. Описуючи дію останнього на вартісне 
вимірювання в бухгалтерському обліку, вчені досить 
обґрунтовано та детально пояснюють як він спрацьовує через 
єдність і боротьбу інституційних інтересів та інверсійних 
інститутів [13, с. 79]. 

Проектуючи цей закон не лише на рівень взаємодії 
економічних агентів, інституційних груп та їх інституційних 
інтересів, з’ясовуємо, що його дія поширюється і на саму оцінку. 
Тобто в ній закладені єдність та боротьба протилежностей – 
історичної (фактичної) собівартості та справедливої вартості. 

На нашу думку, закон єдності і боротьби протилежностей в 
оцінці спрацьовує наступним чином. У сутності кожного об’єкта 
є протилежні сторони. Оцінка за історичною собівартістю та 
оцінка за справедливою вартістю є протилежностями. Ця 
протилежність, до речі, є постійною, доказом чого слугують 
результати дослідження щодо етапів та закономірностей розвитку 
оцінки, наведені у першому розділі даної роботи. 
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Розвиток різних предметів і явищ дійсності свідчить про те, 
що протилежні сторони не можуть мирно співіснувати в єдиному 
предметі: суперечливий, взаємовиключний характер 
протилежностей зумовлює боротьбу між ними. Боротьба 
протилежностей веде до загострення протиріч та закінчується 
зникненням одного та виникнення іншого стану об’єкта. Мається 
на увазі, що оцінка як елемент методу бухгалтерського обліку 
залишається, але змінюються параметри її здійснення. 

На сучасному етапі оцінка за справедливою вартістю, на 
відміну від історичної оцінки, нарощує темпи популяризації, що 
пояснюється існуванням сильнішого інституційного інтересу в її 
використанні. Одна із цих оцінок у будь-якому випадку витісняє 
іншу. 

Протилежності не тільки виключають, але й обов’язково 
припускають одна одну, оскільки вони співіснують у єдиному 
полі. 

Так, наприклад, фактичною собівартістю придбаного 
біологічного активу буде ціна його придбання, що в принципі є 
тотожним його справедливій вартості. І, навпаки, фактична 
собівартість є основою формування ціни на біологічний актив, 
що зрештою модифікується у його справедливу вартість. 

Весь досвід розвитку науки і суспільно-історичної 
практики незаперечно свідчить, що джерелом розвитку є 
боротьба протилежностей. Розвиток методології облікової оцінки 
не є виключенням (рис. 4.17). 

Інституційний інтерес глобалістів націлений на 
привабливіше представлення (оцінку) активів, значна частина 
яких відображає віртуальну економіку, при цьому вартість 
реальних активів, якими є біологічні активи та 
сільськогосподарська продукція, знаходиться на суттєво нижчому 
рівні. Якщо розглянути націленість суб’єктів реальної економіки, 
то їх інституційний інтерес є інверсійним до інституційного 
інтересу глобалістів і спрямований на зростання вартості 
реальних активів. Таке співвідношення інституційних інтересів 
формує розрив у вартості активів, що зумовлено дисбалансом в 
оцінці. 
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Рис. 4.17. Теоретико-методологічне обґрунтування розвитку оцінки 

в бухгалтерському обліку 
 
Домінування на міжнародній економічній арені (зокрема, в 

Комітеті з Міжнародних стандартів фінансової звітності) 
інституційних інтересів глобалістів формує сьогоднішній вектор 
розвитку оцінки на основі нав’язування концепції справедливої 
вартості та стимулює нарощування вартості віртуальних активів. 
Це призводить до відтоку фінансових ресурсів з секторів реальної 
економіки, зокрема, сільського господарства, появи кризових 
явищ. 

Мінімізація існуючої незбалансованості можлива на основі 
закону єдності та боротьби протилежностей шляхом посилення 
представлення в Комітеті з Міжнародних стандартів фінансової 
звітності інституційних інтересів суб’єктів реальної економіки. 
Останнє має бути ключовим положенням стратегії участі України 
в глобальній системі розвитку бухгалтерського обліку. 

З цієї позиції розвиток бухгалтерського обліку, як і оцінки, 
сприймається як складний процес, частинами якого є не лише 
облікова система, а й соціально-економічне середовище, 

ВІРТУАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Інституційний інтерес 
суб’єктів реальної економіки

Вартість активів 

Інституційний інтерес 
глобалістів

ВІРТУАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

РЕАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

РЕАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

Оцінка на основі збалансування 
інституційних інтересів в узгоджених 

МСФЗ та П(С)БО 
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законодавчо-політична надбудова тощо, які, зрештою, впливають 
на побудову теоретичних конструкцій бухгалтерського обліку та 
випробовують їхню дію на практиці. Тобто сприйняття оцінки 
розширюється до усвідомлення того, що остання є складним, 
багаторівневим явищем, яке не можна описати у вигляді 
звичайного лінійного причинно-наслідкового ряду. 

Таким чином, в інституціональній теорії бухгалтерського 
обліку знаходиться пояснення застосування різних оцінок, 
зокрема, справедливої вартості та історичної (фактичної) 
собівартості. Особливість інституціональної основи розвитку 
оцінки полягає в тому, що застосовувані методи обґрунтування 
практичних дій можуть базуватися, як на об’єктивних, так і на 
суб’єктивних вартісних вимірюваннях, в залежності від того, 
який вектор задано інституційним інтересом. 

При цьому головне, що характеризує інституціональний 
підхід у даному питанні, – це більш широка постановка проблеми 
оцінки в бухгалтерському обліку. Тобто проблема методології 
облікової оцінки полягає не стільки у виборі способу її 
здійснення – історична собівартість чи справедлива вартість, 
скільки в розумінні, що несе в собі цей вибір (які його наслідки). 

Якщо інституційний інтерес країни зводиться до 
застосування в обліку оцінки за справедливою вартістю і ця 
оцінка сприяє соціально-економічному розвитку не лише носіїв 
такого інтересу, а й країни загалом, то така оцінка заслуговує на 
існування. 

Але якщо така оцінка потенційно несе в собі можливості 
маніпуляцій з обліковими даними, введення в систему 
бухгалтерського обліку елемента невизначеності та посилення 
суб’єктивності, що, власне, зараз спостерігається, то її 
застосування слід вважати недоречним. 

Більше того, інституціональна теорія є платформою 
тлумачення змін у методології оцінки, яка вибудовує розуміння 
головного стимулятора розвитку вартісного вимірювання в 
системі бухгалтерського обліку, яким, по суті, є протиріччя між 
інституційними інтересами інституційних груп (економічних 
агентів) та протиріччя в самій оцінці. Існування таких протиріч є 
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цілком закономірним та знаходить своє пояснення у 
діалектичному законі єдності та боротьби протилежностей. 

Нова теоретична база пояснює розвиток методології 
облікової оцінки в інтересах різних суб’єктів інституційного 
середовища з метою поступового збалансування протиріччя між 
ними в узгоджених МСФЗ і П(С)БО та націлює науку зайняти 
місце інституціонального мотиватора такого розвитку. 

 

4.3. Стандартизація обліку та оцінки активів 
сільськогосподарських підприємств на базі новітніх 
інформаційних інтернет-технологій 

 

Галузева стандартизація обліку та оцінки активів 
сільськогосподарських підприємств неможлива без відповідного 
наповнення її  пропозиціями щодо використання в цьому процесі 
сучасних інформаційних технологій. На сьогоднішній день існує 
ряд програмних продуктів для ведення бухгалтерського обліку, і 
кожна з цих програм має свій формат відображення та 
збереження облікових даних. Це робить об’єднання, обробку 
фінансової інформації складним процесом, що забирає багато 
часу, як у користувачів, так і в аналітиків та інвесторів. 

Окремо слід виділити проблему відсталості програмного 
забезпечення та неможливості його зв’язку з новітніми 
технічними приладами, якими обладнані сучасні 
сільськогосподарські машини та які функціонують на 
тваринницьких фермах. Зокрема, мова йде про необхідність 
розробки сучасних програм та комунікацій, які б забезпечували 
синхронізацію даних через інтернет. Так, наприклад, сучасні 
комбайни, які обладнані навігаторами з доступом до інтернету, 
можуть накопичувати інформацію про напрацьовані мото-
години, кількість зібраного урожаю (яка вимірюється 
відповідним технічним приладом, вмонтованим у комбайн), 
кількість витраченого пального (через відповідний датчик на баку 
комбайна). Дана інформація за допомогою інтернету 
синхронізується у відповідну облікову програму без необхідності 
будь-якого підтвердження. 
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Аналогічний приклад можна навести з фермою. Доїльні 
апарати, за наявності відповідних технічно-комунікаційних 
зв’язків, можуть передавати інформацію про надої молока у 
відповідну базу даних з обліку готової продукції відразу ж після 
завершення процесу доїння (рис. 4.18.). 

 
Рис. 4.18. Миттєва синхронізація даних первинного обліку в 

облікові реєстри: еволюція документування в клауд-комп’ютерній 
формі обліку 

 
За таких умов паперовий первинний документ, як основа 

обліку, перестане виконувати головну роль у його методології. 
Це – майбутнє бухгалтерського обліку. І саме тому 
сільськогосподарські підприємства повинні робити акцент на 
автоматизацію ведення документування та складання фінансової 
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звітності, використовуючи інтернет-технології, оскільки це є 
логічним, послідовним і, що головне, неминучим кроком у 
розвитку бухгалтерського обліку.  

В Україні відсутні програмні продукти, які би повністю 
враховували специфічну методологію обліку сільськогоспо-
дарської діяльності. Узагальнені результати дослідження 
відповідності існуючого програмного забезпечення діючій 
методології обліку наведено в табл. 4.5. 

 
Таблиця 4.5 

Відповідність існуючого вітчизняного програмного 
забезпечення діючій методології обліку 

 

Програмні продукти Елементи 
методології 
обліку 1:С Акцент ФБП 

БЭСТ-
ОФИС 

Документування + + + + 

Інвентаризація +/- +/- +/- +/- 

Оцінка - - - - 

Калькуляція +/- + + - 

Рахунки + + + + 

Подвійний запис + + + + 
Балансове 
узагальнення 

+ + + + 

Звітність + + + + 

 
В цілому, як видно з таблиці, загальна методологія обліку 

представлена в існуючому програмному забезпеченні в повній 
мірі. Що ж стосується сільського господарства, то наявність 
специфічних об’єктів обліку та специфічної методології обліку та 
оцінки окремих активів висуває до програмного забезпечення 
додаткові вимоги, які до сьогодні не реалізовані на рівні 
користувачів – бухгалтерів. Як видно з табл. 4.6, неохопленими 
залишаються такі ділянки обліку, як облік та оцінка біологічних 
активів, облік земельних часток (паїв) та інші. 
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Таблиця 4.6 
Відповідність наявного програмного забезпечення 
специфічним вимогам обліку сільськогосподарської 

діяльності 
 

Програмні продукти 
Специфічні об’єкти обліку та 

методи 1:С Акцент ФБП 
БЭСТ-
ОФИС 

Облік орендованих земельних 
ділянок сільськогосподарського 
призначення  

+ + + + 

Облік біологічних активів  + - + - 
Облік сільськогосподарської 
продукції 

+ - + - 

Оцінка справедливої вартості 
біологічних активів та 
сільськогосподарської продукції  

- - - - 

Складні механізми розподілу 
затрат в калькулюванні 
сільськогосподарської продукції 

+/- - - - 

Племінний облік +/- - - - 
Облік територіально віддалених 
структурних підрозділів та 
дочірніх підприємств 

- - - - 

Зведення рахунків для 
трансформації звітності 
агрохолдингами 

- - - - 

Синхронізація облікової програми 
з технічними засобами обмірів, 
установленими у 
сільськогосподарських машинах 
та на фермах  

- - - - 

 
Як свідчать дані таблиці, найбільш неохопленою 

автоматизацією ділянкою в обліку сільськогосподарської 
діяльності є саме оцінка біологічних активів та 
сільськогосподарської продукції за справедливою вартістю. 
Жодна комп’ютерна програма не має можливостей оцінки. Окрім 
оцінки справедливої вартості біологічних активів та 
сільськогосподарської продукції, не менш необхідними є 
пропозиції щодо оцінки і інших об’єктів обліку, зокрема 
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основних засобів. Разом з тим оцінка активів та зобов’язань є 
важливим елементом методу бухгалтерського обліку. Особливого 
значення питання оцінки справедливої вартості матеріальних та 
нематеріальних активів підприємств набуло з започаткуванням 
процесів переходу аграрних підприємств на Міжнародні 
стандарти фінансової звітності. 

Проведений аналіз досвіду сільськогосподарських 
підприємств у підготовці звітності за МСФЗ і, зокрема, оцінки 
для цих цілей засвідчив, що більшість підприємств мають 
фінансові, методичні та організаційні труднощі реалізації вимог 
МСФЗ щодо оцінки основних засобів, біологічних активів та 
сільськогосподарської продукції за справедливою вартістю. 

Питанням трансформації звітності та розв’язанню 
пов’язаних із цим проблем присвячена велика кількість 
публікацій Жука В.М., Бездушної Ю.С., Голова С.Ф., 
Бутинця Ф.Ф., Кірейцева Г.Г., Малюги Н.М., Петрука О.М. та 
інших. 

Незважаючи на велику кількість публікацій з цього питання 
у вітчизняній обліковій практиці та на наявність потужного 
методичного інструментарію, який пропонують передові 
бухгалтерські програмні продукти, відсутні організаційні, 
методичні засоби та засади здійснення такої оцінки обліковим 
апаратом. А для залучення незалежних оцінювачів у вітчизняних 
сільськогосподарських підприємств, як правило, або недостатньо 
фінансових ресурсів, або ж управління виправдано вважає такі 
витрати економічно недоцільними. 

У зв’язку з актуальністю питань переходу підприємств на 
МСФЗ і необхідністю переоцінки основних засобів, балансова 
вартість яких не відповідає жодній із встановлених МСФЗ баз 
оцінок, постала потреба адаптування організації бухгалтерського 
обліку до вимог сьогодення. Зокрема, ряд сільськогосподарських 
підприємств не змогли виконати вищевказану умову переходу на 
МСФЗ у зв’язку зі значною вартістю послуг оцінювачів. При 
цьому МСФЗ прямо не вказують на необхідність залучення 
експертів, а отже, бухгалтери за наявності відповідного 
методичного інструментарію можуть реалізувати цю норму 
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самостійно, без залучення експертів. Саме тому надзвичайно 
актуальною є розробка відповідного програмного забезпечення у 
межах запровадження клауд-комп’ютерної форми обліку [113]. 

Як показав проведений аналіз, дані аспекти методології 
відсутні навіть у зарубіжних комп’ютерних програмах. Найбільш 
адаптованими до потреб сільського господарства, на нашу думку, 
є спеціалізовані програми для обліку та планування в сільському 
господарстві в країнах СНД, зокрема як приклад можна навести 
«АДЕПТІС: Бухгалтерський облік для сільськогосподарських 
організацій», «АДЕПТІС: Зведене планування в сільському 
господарстві» (Росія), програмний продукт «Бухгалтерський 
облік на підприємствах сільського господарства» (Білорусь). Всі 
програми поставляються з докладною документацією і 
передбачають можливість їх самостійного освоєння. Терміни 
впровадження залежать від розміру підприємства, наявності 
комп’ютерної техніки, кваліфікації користувачів і складають в 
середньому 2-4 місяці. 

Програмний продукт «Бухгалтерський облік на 
підприємствах сільського господарства» розроблений компанією 
«ЮКОЛА-ІНФО» на основі конфігурації «Бухгалтерський облік» 
системи «1С:Підприємство» версії 7.7 і являє собою рішення для 
автоматизації бухгалтерського обліку в Республіці Білорусь для 
підприємств, які займаються рослинництвом і тваринництвом. 

У конфігурації реалізована методологія бухгалтерського 
обліку в сільському господарстві у відповідності до поточного 
законодавства Республіки Білорусь. Для вирішення цих завдань 
надбудова містить:  

 план рахунків, доповнений для ведення 
бухгалтерського обліку на підприємствах сільськогосподарського 
профілю;  

 набір довідників, що містять інформацію, специфічну 
для даного виду діяльності;  

 набір документів, призначених для введення, 
зберігання і друку первинних документів; 

 спеціалізовані звіти, що показують зведену 
інформацію про поголів’я і рух тварин, витрати по підприємству 
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в розрізі видів діяльності, рух основних засобів, облік витрат 
кормів та ін.; 

 механізми розподілу допоміжних, загальновиробничих 
і загальногосподарських витрат на основні види діяльності 
відповідно до вказаного користувачем критерію. 

Набір документів, що автоматизує введення бухгалтерських 
операцій, розрахований на ведення найбільш важливих розділів 
бухгалтерського обліку в сільському господарстві, таких як:  

 облік готової продукції;  
 облік матеріалів, в тому числі кормів;  
 облік реалізації продукції за фактичною і обліковою 

вагою;  
 облік тварин на вирощуванні і відгодівлі в трьох 

одиницях: головах, живій вазі і по плановій собівартості;  
 облік продуктивної й робочої худоби в трьох одиницях: 

головах, живій вазі і по плановій собівартості;  
 розподіл допоміжних, загальновиробничих і 

загальногосподарських витрат на основні види діяльності та 
формування фактичної собівартості виробленої продукції в 
розрізі тих підрозділів, де ця продукція виробляється.  

Отже, ні в Україні, ні за кордоном немає програм, які б 
містили вичерпний перелік можливостей для реалізації усіх 
методичних засад обліку сільськогосподарської діяльності. 
Аналіз застосовуваних комп’ютерних програм на відповідність 
діючій методології показав, що найменш автоматизованим 
елементом методу є оцінка. На ринку програмного забезпечення 
відсутні продукти, які дозволяли би в автоматизованому режимі 
здійснювати розрахунок справедливої вартості як біологічних 
активів, так і основних засобів.  

Автоматизація процесу оцінки активів для цілей 
бухгалтерського обліку сільськогосподарських підприємств – 
справа нова, і будь-які розробки щодо даного питання відсутні. 
Разом з тим досвід оціночної діяльності та проведене анкетування 
свідчать, що ця проблема є актуальною та потребує розробки 
відповідних рекомендацій. 
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Враховуючи таку вимогу практики, на базі відділу 
методології обліку та аудиту ННЦ «Інститут аграрної економіки» 
розроблено два програмні продукти: 

Комп’ютерна програма «Оцінка справедливої вартості 
біологічних активів»; 

Комп’ютерна програма «Оцінка справедливої вартості 
основних засобів». 

Програми забезпечують можливість автоматизованої оцінки 
справедливої вартості для цілей бухгалтерського обліку, що 
дозволяє узагальнювати вихідні технічні та ринкові дані щодо 
об’єкта оцінки дистанційно за допомогою запропонованого 
програмою алгоритму. Розроблені програми є складовими 
облікової політики, що забезпечують віддалену взаємодію 
облікового апарату, інженерно-технічної та економічної служб 
підприємства щодо адекватного фіксування технічного стану, 
аналізу активного ринку та визначення їх ринкової ціни і 
подальше відображення даної інформації на рахунках 
бухгалтерського обліку. 

Автоматизація процесу оцінки біологічних активів для 
цілей обліку, що передбачена програмою «Оцінка справедливої 
вартості біологічних активів», призначена для оцінки 
справедливої вартості біологічних активів на кожну звітну дату у 
відповідності до П(С)БО 30 «Біологічні активи» (табл. 4.7). 

Метою розробки програми було удосконалення 
організаційного, методичного та документального забезпечення 
процесу оцінки справедливої вартості біологічних активів. 

Всі встановлені програмою процедури повністю 
відповідають вимогам законодавства з бухгалтерського обліку 
біологічних активів, а саме – нормам П(С)БО 30 «Біологічні 
активи». Програма призначена для сільськогосподарських 
підприємств, зокрема з розгалуженою територіальною 
структурою, наявністю територіально відокремлених 
структурних підрозділів, агрохолдингів. 

Застосування клауд-комп’ютерної форми обліку в даній 
програмі реалізується через можливість доступу до бази даних 
про біологічні активи з різних територіально розосереджених 
структурних підрозділів підприємства.  
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Таблиця 4.7 
Вихідні дані про комп’ютерну програму «Оцінка 

справедливої вартості біологічних активів» 

Параметр Характеристика 
Назва  Оцінка справедливої вартості біологічних 

активів 
Номер і дата правовстановлюючого 
документа 

Свідоцтво про реєстрацію авторського 
права на комп’ютерну програму № 55694 
від 21.07.2014р.) 

Призначення Оцінка справедливої вартості біологічних 
активів на кожну звітну дату у 
відповідності до ПСБО 30 «Біологічні 
активи» 

Мета розробки  Удосконалення організаційного, 
методичного та документального 
забезпечення процесу оцінки 
справедливої вартості біологічних активів  

Відповідність законодавству з 
бухгалтерського обліку  

Розроблена з дотриманням вимог ПСБО 
30 «Біологічні активи» щодо обліку та 
оцінки біологічних активів  

Необхідне програмне забезпечення  Інтернет-платформа з застосуванням 
бізнес-моделей Saas, Daas 

Основні користувачі Сільськогосподарські підприємства, 
зокрема з розгалуженою територіаль-ною 
структурою, наявністю територіа-льно 
відокремлених структурних підрозділів, 
агрохолдинги  

Форма бухгалтерського обліку Клауд-комп’ютерна 
Застосовувані методи 
бухгалтерського обліку  

Документування та оцінка 
 

Послідовність облікових процедур 1. Формування Наказу про створення 
Комісії з оцінки  

2. Формування електронного реєстру-
переліку  

3. Формування електронного реєстру-
розрахунку справедливої вартості  

4. Формування бухгалтерської справи з 
оцінки справедливої вартості  

Новизна для бухгалтерського обліку Система електронних документів та 
організаційний механізм розрахунку 
справедливої вартості біологічних активів 
для цілей бухгалтерського обліку на базі 
клауд-комп’ютерних технологій 

Корисність в обліковій роботі 1. Одночасний доступ до інформації та 
участь в оцінці членів комісії з 
територіально віддалених 
структурних підрозділів  

2. Використання результатів оцінки з 
будь-якого місця планети  
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Новизною та практичною цінністю програми для 
бухгалтерського обліку є формування в автоматичному режимі 
системи електронних документів для розрахунку справедливої 
вартості біологічних активів для цілей бухгалтерського обліку на 
базі клауд-комп’ютерних технологій. Крім того, програмою 
передбачений одночасний доступ до цих документів та участь в 
оцінці членів комісії з територіально віддалених структурних 
підрозділів.  

Послідовність виконання операцій у комп’ютерній 
програмі та відповідальні виконавці наведені в табл. 4.8.  

 
Таблиця 4.8 

Послідовність виконання операцій у комп’ютерній програмі 
та відповідальні виконавці 

№ 
п/п 

Послідовність облікових 
операцій 

Член комісії, 
відповідальний 
за заповнення 
документа 

Бухгалтерський 
документ, що 
автоматично 
генерується 

1 2 3 4 
Етап 1. Установчий 
1 Формування даних про 

підприємство 
Бухгалтер з 

обліку б.а. і с.г. 
продукції 

 

Етап 2. Підготовчий 
2 Вибір з переліку працівників 

осіб – членів комісії 
Головний 
бухгалтер 

Наказ про створення 
Комісії з оцінки 

біологічних активів 
3 Визначення дати оцінки 

(кінець звітного періоду) 
Бухгалтер з 
обліку б.а. і 
с.г. продукції 

 

4 Формування переліку 
біологічних активів для 
цілей оцінки їх справедливої 
вартості  

Бухгалтер з 
обліку б.а. і 
с.г. продукції 

 

Етап 3. Описовий 
5 Занесення в програму даних 

щодо характеристики 
об’єктів біологічних активів 
(порода, вік, вага, інше) 

Спеціаліст 
галузі 

(зоотехнік, 
агроном) 

Електронний реєстр-
перелік біологічних 

активів, що 
підлягають оцінці  
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Продовження табл. 4.8 
Етап 4. Аналітично-оціночний 
6 Обрання методу оцінки 

(аналізу контрактів, аналогів 
продажу) 

Економіст  

7 Аналіз ринку та формування 
інформаційної бази щодо 
ринкової вартості 
аналогічних об’єктів. 
Узагальнення джерел 
використаної інформації  

Економіст  

8 Здійснення коригувань до 
обраних аналогів 

Економіст  

9 Визначення справедливої 
вартості біологічних активів 
на дату оцінки 

Економіст Електронний реєстр-
розрахунок справед-

ливої вартості 
біологічних активів  

Етап 5. Формування бухгалтерської справи 
10 Формування протоколу 

засідання комісії з оцінки 
справедливої вартості в 
автоматичному режимі  

Бухгалтер з 
обліку б.а. і с.г. 
продукції 

Протокол засідання 
комісії з оцінки 
справедливої 
вартості б.а. 

11 Формування Акту оцінки 
справедливої вартості 
біологічних активів в 
автоматичному режимі 

Бухгалтер з 
обліку б.а. і с.г. 
продукції 

Акт оцінки 
справедливої 
вартості б.а. 

 
Програма передбачає дистанційну взаємодію трьох 

відповідальних підрозділів, представники яких входять у Комісію 
по оцінці та виконують на кожному з етапів свою функцію. 
Робота по автоматизованій оцінці включає п’ять етапів: 

1. Установчий; 
2. Підготовчий; 
3. Описовий; 
4. Аналітично-оціночний; 
5. Формування бухгалтерської справи. 
На кожному з етапів залучається відповідна служба або 

спеціаліст підприємства, компетентні та відповідальні за роботу з 
оцінки. 

Відповідно до здійсненої процедури в програмі в 
автоматичному режимі формується документ чи реєстр, що є 
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підставою для подальшого відображення оцінки біологічних 
активів на рахунках бухгалтерського обліку. Такими 
документами є:  

Наказ про створення Комісії з оцінки біологічних активів; 
Електронний реєстр-перелік біологічних активів, що 

підлягають оцінці;  
Електронний реєстр-розрахунок справедливої вартості 

біологічних активів; 
Протокол засідання комісії з оцінки справедливої вартості 

біологічних активів; 
Акт оцінки справедливої вартості біологічних активів. 
Запропоновані документи, порядок їх формування та 

генерації ми вважаємо першим кроком у формуванні глобальної 
системи документування та звітності сільськогосподарських 
підприємств на основі застосування формату XBRL.  

Формування Наказу про створення Комісії з оцінки 
біологічних активів передбачає використання пункту програми 
«Додати Наказ на створення Комісії». Для формування Наказу 
слід заповнити лише кілька полів програми, зокрема «Дата 
наказу», «Номер наказу» та обрати голову і членів Комісії, які 
вже внесені в програму. По закінченню слід натиснути пункт 
«Зберегти». Згенерований Наказ потрапляє до відповідної 
бухгалтерської справи з оцінки біологічних активів та може бути 
в будь-який час роздрукований і підшитий в паперовий 
примірник (якщо такий передбачено обліковою політикою 
підприємства). Всі дані, що містяться в Наказі, зокрема склад 
Комісії з оцінки, автоматично розносяться по інших документах 
та реєстрах, а також автоматично потрапляють у форму Акту з 
оцінки біологічних активів, який є результатом роботи програми 
та підтверджувальним документом для відображення оцінки 
біологічних активів на рахунках бухгалтерського обліку. 

Електронний реєстр-перелік біологічних активів, які 
підлягають оцінці (рис. 4.19) є реєстром аналітичного обліку, що 
містить перелік, кількісні та якісні характеристики кожної 
одиниці біологічних активів у розрізі рахунків та субрахунків.  

Відповідальним за формування реєстру є бухгалтер з обліку 
біологічних активів. Новизна реєстру полягає в забезпеченні 
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режиму вільного, необмеженого доступу до переліку біологічних 
активів і в можливості подальшого заповнення кількісних та 
якісних характеристик біологічних активів зоотехніком чи 
агрономом. 

 
Рис. 4.19. Електронний реєстр-перелік біологічних активів, що 

підлягають оцінці 
 
Даний реєстр є основою подальшої роботи в програмі на 

аналітично-оціночному етапі. Зокрема, дані з реєстру в 
автоматичному режимі переносяться в Електронний реєстр-
розрахунок справедливої вартості біологічних активів (рис. 4.20), 
відповідальним за заповнення якого є вже економіст. Маючи усі 
необхідні для оцінки вихідні дані, економіст безпосередньо 
проводить оцінку об’єктів біологічних активів, яка включає: 

обрання методу оцінки (аналізу контрактів, аналогів 
продажу); 

аналіз ринку та формування інформаційної бази щодо 
ринкової вартості аналогічних об’єктів, узагальнення джерел 
використаної інформації; 

здійснення коригувань до обраних аналогів; 
визначення справедливої вартості біологічних активів на 

дату оцінки. 
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Документальним результатом застосування оціночних 
процедур є сформований у програмі Електронний реєстр-
розрахунок справедливої вартості біологічних активів.  

 
Рис. 4.20. Електронний реєстр-розрахунок справедливої вартості 

біологічних активів 
 

В результаті проведеної оцінки на попередніх етапах 
бухгалтер з обліку біологічних активів в режимі реального часу 
може згенерувати Протокол засідання комісії з оцінки 
справедливої вартості та Акт оцінки справедливої вартості 
біологічних активів. 

Другим розробленим програмним продуктом є 
комп’ютерна програма «Оцінка справедливої вартості основних 
засобів». Передумовою ї розробки став процес впровадження 
Міжнародних стандартів фінансової звітності у 
несільськогосподарських підприємствах, зокрема акціонерної 
організаційно-правової форми, пов’язаний у першу чергу із 
необхідністю переоцінки основних засобів при переході на 
МСФЗ. З метою реалізації даного завдання, що стоїть перед 
бухгалтерією при переході на МСФЗ, нами розроблена 
спеціальна комп’ютерна програма – «Оцінка справедливої 
вартості основних засобів». Програма побудована на базі клауд-
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комп’ютерних технологій та призначена для оцінки справедливої 
вартості основних засобів бухгалтерією підприємства з метою 
відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності. 
Вихідні дані програми надано в таблиці 4.9. 

Таблиця 4.9 
Вихідні дані про комп’ютерну програму «Оцінка 

справедливої вартості основних засобів» 
Параметр Характеристика 

1 2 
Назва  Оцінка справедливої вартості основних засобів 
Призначення Оцінка справедливої вартості основних засобів на кожну 

звітну дату у відповідності до ПСБО 7 «Основні засоби» 
Мета розробки  Удосконалення організаційного, методичного та 

документального забезпечення процесу оцінки 
справедливої вартості основних засобів 

Відповідність 
законодавству з 
бухгалтерського 
обліку  

Розроблені з дотриманням вимог ПСБО 7 «Основні 
засоби»  

Необхідне програмне 
забезпечення  

Інтернет-платформа з застосуванням бізнес-моделей 
Saas, Daas 

Основні користувачі Сільськогосподарські підприємства, зокрема з 
розгалуженою територіальною структурою, наявністю 
територіально відокремлених структурних підрозділів, 
агрохолдинги  

Форма 
бухгалтерського 
обліку 

Клауд-комп’ютерна 

Застосовувані методи 
бухгалтерського 
обліку  

Документування та оцінка 

Послідовність 
облікових процедур 

1. Формування Наказу про створення Комісії з оцінки  
2. Формування електронного реєстру-переліку  
3. Формування електронного реєстру-розрахунку 

справедливої вартості  
4. Формування бухгалтерської справи з оцінки 

справедливої вартості  
Новизна для 
бухгалтерського 
обліку 

Система електронних документів та організаційний 
механізм розрахунку справедливої вартості основних 
засобів для цілей бухгалтерського обліку на базі клауд-
комп’ютерних технологій 

Корисність в 
обліковій роботі 

1. Одночасний доступ до інформації та участь в оцінці 
членів комісії з територіально віддалених 
структурних підрозділів  

2. Використання результатів оцінки з будь-якого місця 
планети  
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У програмі реалізовано спосіб автоматизованої оцінки 
справедливої вартості основних засобів для цілей 
бухгалтерського обліку, який дозволяє бухгалтерії підприємства 
отримувати вихідні технічні та ринкові дані щодо об’єкта оцінки 
дистанційно за допомогою запропонованого програмою 
алгоритму. Розроблена програма є складовою облікової політики, 
що забезпечить взаємодію облікового апарату, інженерно-
технічної та економічної служб підприємства щодо адекватного 
фіксування технічного стану основних засобів, аналізу активного 
ринку та визначення їх ринкової ціни та подальше відображення 
даної інформації на рахунках бухгалтерського обліку (табл. 4.10).  

Порядок роботи у програмі передбачає дистанційну 
взаємодію трьох відповідальних підрозділів, представники яких 
входять в Комісію по оцінці та виконують на кожному з етапів 
певну функцію. Всю роботу по автоматизованій оцінці об’єднано 
в чотири етапи: 

1. Підготовчий (бухгалтерія); 
2. Описовий (інженерно-технічна служба); 
3. Аналітично-оціночний (економічна служба); 
4. Узагальнюючий (бухгалтерія).  
Початковим етапом для оцінки основних засобів 

сільськогосподарських підприємств для цілей обліку є створення 
на підприємстві комісії з інвентаризації та оцінки основних 
засобів для цілей приведення обліку та звітності до вимог МСФЗ.  

Завданням комісії, поряд з проведенням інвентаризації, 
визначенням придатності та залишкового терміну використання 
основних засобів, є визначення їх справедливої вартості. З цією 
метою до складу комісії доцільно включити, крім облікового 
апарату, ще і економічну та інженерно-технічну служби, обізнані 
з технічним станом оцінюваних об’єктів та станом ринку на 
подібні об’єкти.  

Першим етапом є підготовча робота бухгалтерії, яка 
передбачає формування дати оцінки, переліку основних засобів, 
їх первісної, залишкової вартості та дати введення в 
експлуатацію.  
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Таблиця 4.10 
Організація процесу оцінки основних засобів з застосуванням 

комп’ютерної програми «Оцінка справедливої вартості 
основних засобів» 

Послідовність облікових операцій 
Відповідальний за 

заповнення 
документа 

Етап 1. Підготовчий  
1. Визначення дати оцінки  

 
Бухгалтер з обліку 
основних засобів 

2. Формування переліку основних засобів та 
інвестиційної нерухомості для цілей оцінки їх 
справедливої вартості  

Бухгалтер з обліку 
основних засобів 

3. Занесення даних щодо дати введення в 
експлуатацію 

Бухгалтер з обліку 
основних засобів 

4. Занесення даних щодо первісної та залишкової 
вартості на дату оцінки 

Бухгалтер з обліку 
основних засобів 

 Етап 2. Описовий 
5. Занесення технічних параметрів об’єктів Інженерно-технічна 

служба  
6. Визначення комплектності, технічних 

характеристик, конструктивних елементів 
об’єктів основних засобів 

Інженерно-технічна 
служба  

7. Встановлення дійсного технічного стану об’єктів 
основних засобів  

Інженерно-технічна 
служба  

8. Визначення нормативного та залишкового 
строку корисного використання об’єкта  

Інженерно-технічна 
служба  

9. Класифікація оцінюваних об’єктів за 
спеціалізацією (спеціалізовані, неспеціалізовані) 
та використанням (операційні, надлишкові)  

Інженерно-технічна 
служба  

Етап 3. Аналітично-оціночний 
10. Аналіз ринку та формування інформаційної бази 

щодо ринкової вартості аналогічних об’єктів. 
Узагальнення джерел використаної інформації  

Економічна служба  

11. Обґрунтування коригувань до обраних аналогів Економічна служба  
12. Визначення справедливої вартості основних 

засобів на дату оцінки 
Економічна служба  

Етап 4. Узагальнюючий 
13. Формування протоколу засідання комісії з 

оцінки справедливої вартості в автоматичному 
режимі  

Бухгалтер з обліку 
основних засобів 

14. Формування Акту оцінки справедливої вартості 
основних засобів в автоматичному режимі 

Бухгалтер з обліку 
основних засобів 
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Датою оцінки є дата балансу, на яку здійснюється оцінка. 
Формування переліку основних засобів для цілей оцінки їх 

справедливої вартості. Керуючись принципом суттєвості, оцінці 
справедливої вартості, на нашу думку мають підлягати усі 
основні засоби, що обліковуються на рахунках 103, 104, 105, 106. 
Інші об’єкти не мають суттєвих відмінностей від їх поточної 
ціни. Навіть за їх наявності процес оцінки буде дуже 
трудомістким, а отже, вступає в силу обмеження МСФЗ щодо 
витрат і вигод від інформації, адже витрати на отримання 
інформації не повинні перевищувати вигоди від такої інформації.  

Функція занесення даних щодо дати введення в 
експлуатацію покладається на бухгалтера та забезпечує адекватне 
визначення очікуваного терміну корисного використання об’єкта. 

Далі бухгалтеру потрібно занести дані щодо первісної та 
залишкової вартості кожного інвентарного об’єкта на дату 
оцінки. Інформація про залишкову вартість, у порівнянні з 
справедливою вартістю, забезпечує в подальшому автоматичне 
формування суми дооцінки або уцінки. 

Другий етап – описовий етап оцінки – реалізує інженерно-
технічна служба. 

Він включає занесення технічних параметрів об’єктів: 
щодо будівель, споруд (рахунок 103) – площі основи, 

загальної площі, об’єму та поверховості, характеристик їх 
конструктивних елементів та інженерного оснащення; 

щодо машин, обладнання, приладів (рахунки 104, 106) – 
технічних характеристик згідно паспорта; 

щодо транспортних засобів – даних технічного паспорта, 
відомостей про пробіг, укомплектованість. 

Наступною важливою складовою етапу є інспектування 
технічного стану основних засобів та занесення його результатів 
до програми. Для уніфікації даної роботи в комп’ютерній 
програмі «Оцінка справедливої вартості основних засобів» 
передбачене застосування наступної системи показників 
(табл. 4.11). 
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Таблиця 4.11 
Уніфікація характеристик технічного стану основних засобів 
для проведення їх оцінки в комп’ютерній програмі «Оцінка 

справедливої вартості основних засобів» 
 

Характеристика основних засобів Циф-
рове 
значе-
ння 

Стан, що 
відповідає 
цифро-
вому 

значенню 

Рахунок 103  Рахунок 105 
Рахунок 104 
Рахунок 106 

1 2 3 4 5 

1 Добрий 

пошкоджень і 
деформацій немає. 
Але є окремі 
пошкодження, які 
не впливають на 
експлуатацію 
об’єкта 
нерухомості і 
легко усуваються 
під час незначного 
ремонту 

пошкоджень і 
деформацій немає. 
Але є окремі 
пошкодження, які 
не впливають на 
експлуатацію 
об’єкта 
нерухомості і 
легко усуваються 
під час незначного 
ремонту 

пошкоджень і 
деформацій немає. 
Але є окремі 
пошкодження, які 
не впливають на 
експлуатацію 
об’єкта нерухомості 
і легко усуваються 
під час незначного 
ремонту 

2 Задовіль-
ний 

елементи будівлі в 
цілому придатні 
для експлуатації, 
але потребують 
ремонту, який 
найдоцільніший 
на даному етапі 

авто на ходу, 
елементи об’єкта 
в цілому придатні 
для експлуатації, 
але потребують 
ремонту, який 
найдоцільніший 
на даному етапі 

елементи об’єкта в 
цілому придатні для 
експлуатації, але 
потребують 
ремонту, який 
найдоцільніший на 
даному етапі 

 3 Незадо-
вільний 

експлуатація 
елементів будівлі 
можлива лише при 
умові проведення 
їх капітального 
ремонту 

авто на ходу, але 
потребує 
проведення 
капітального 
ремонту окремих 
комплектуючих 
(кузов, двигун 
тощо); 

експлуатація 
елементів об’єкта 
можлива лише при 
умові проведення їх 
капітального 
ремонту; 

4 Ветхий  

стан несучих 
конструктивних 
елементів будівлі 
аварійний, а не 
несучих - дуже 
ветхий 

авто не на ходу, 
потребує 
проведення 
повного 
капітального 
ремонту 

стан обладнання 
аварійний 

5 Неприда-
тний 

елементи об’єкта 
нерухомості 
знаходяться в 
зруйнованому 
стані 

авто не на ходу, 
більшість або всі 
комплектуючі 
знаходяться в 
зруйнованому 
стані, 
металобрухт 

елементи об’єкта 
знаходяться в 
зруйнованому стані 
і можуть бути 
використані лише 
як металобрухт 
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Не менш важливими функціями на цьому етапі є 
визначення нормативного та залишкового строку корисного 
використання об’єкта, що необхідно для подальшого 
встановлення норм та методів нарахування амортизації, а також 
класифікація всіх оцінюваних об’єктів за рівнем використання у 
виробничій (операційній) діяльності та спеціалізацією. 

Згідно практики оцінки для цілей бухгалтерського обліку, у 
разі оцінки для фінансової звітності актив має бути 
класифікований за: 

1. Рівнем використання у виробничій (операційній) 
діяльності підприємства: 

 Операційні активи – активи, необхідні для діяльності 
підприємства; 

 Надлишкові активи – активи, що знаходяться у 
власності підприємства, але вважаються зайвими для його 
операцій (зайвий актив не вважається необхідним для 
виробництва товару або послуг, що надаються підприємством). 
До надлишкових також можна віднести активи, які вичерпали 
свій термін корисного використання. 

2. Спеціалізацією: 
 Неспеціалізовані – активи, які характеризуються 

наявністю розвиненого ринку, наявністю цінової інформації щодо 
здійснюваних трансакцій, відсутністю специфічних обмежень 
щодо використання поза бізнесом підприємства; 

 Спеціалізовані – майно, яке в силу своєї специфіки 
володіє корисністю лише в обмеженій сфері його використання 
або для обмеженого кола конкретних користувачів і яке рідко 
продається (якщо продається взагалі) на відкритому ринку інакше 
як у складі бізнесу або підприємства у володінні. 

В запропонованій комп’ютерній програмі передбачено, що 
всі об’єкти основних засобів підлягають подальшому 
використанню, тому надлишкового майна як категорії не 
визнано. 
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Обліковою політикою, що визначає порядок використання 
АРМ, до спеціалізованого майна віднесено об’єкти оцінки: 

1. Будівлі і споруди спеціального призначення, що не 
мають ринку продажу; 

2. В частині машин та обладнання: спеціальні пристрої, 
прилади, засоби, знаряддя. До даного переліку віднесене також 
обладнання, що не має ринку продажів у зв’язку з його 
незадовільним фізичним станом, у якому такі об’єкти не мають 
попиту; 

3. В частині інструментів, приладів, інвентарю: спеціальні 
пристрої, прилади, засоби, знаряддя, а також інструменти, 
прилади, інвентар, що не мають ринку продажів у зв’язку з їх 
незадовільним фізичним станом, у якому такі об’єкти не мають 
попиту; 

4. У частині транспортних засобів: спеціальні транспортні 
засоби. До даного переліку віднесено також транспорт, що не має 
ринку продажів у зв’язку з його незадовільним технічним станом, 
у якому такі об’єкти не мають попиту. 

До неспеціалізованого майна відносяться: 
1. Будівлі і споруди загального призначення; 
2. В частині машин та обладнання: обладнання загального 

виробничого призначення, що має ринок продажу; 
3. В частині інструментів, приладів, інвентарю: об’єкти 

загального виробничого призначення, що мають ринок продажу; 
4. У частині транспортних засобів: транспортні засоби 

загального призначення, що мають ринок продажу. 
По завершенню підготовки вхідних даних до роботи в 

комп’ютерній програмі долучається член Комісії з економічної 
служби, який відповідальний за третій, аналітично-оціночний 
етап роботи. 

Даний етап має важливе значення, оскільки саме на цьому 
етапі формується інформація про справедливу вартість основних 
засобів. У зв’язку з тим, що МСФЗ 13 «Оцінка справедливої 
вартості» встановлює пріоритет у застосуванні ринкового 
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(порівняльного) підходу, запропонована методологія 
автоматизованої оцінки передбачає застосування саме цього 
підходу. З цим пов’язане і обмеження програми – вона 
призначена для оцінки лише неспеціалізованих основних засобів. 
Порівняльний підхід базується на урахуванні принципів 
заміщення та попиту і пропозиції. Порівняльний підхід 
передбачає аналіз цін продажу та поточних цін пропозиції до 
продажу об’єктів, що подібні до об’єкта оцінки, з відповідним 
коригуванням на відмінності між об’єктами порівняння та 
об’єктом оцінки. Методи оцінки в межах порівняльного підходу 
передбачають застосування порівняльного аналізу об’єкта оцінки 
та відібраних найбільш подібних до нього об’єктів порівняння, 
використання поправок до об’єктів порівняння з метою їх 
наближення до характеристик об’єкта оцінки, а також можуть 
передбачати порівняння певних співвідношень різних 
характеристик об’єктів порівняння та об’єкта оцінки (метод 
мультиплікаторів). 

Відповідальний член комісії проводить пошук аналогів, що 
по технічних параметрах та фізичному стану відповідають 
оцінюваним основних засобам, та заносить інформацію до 
програми у розрізі інвентарних одиниць. Робота по підбору 
аналогів також передбачає формування джерел інформації, що 
стали підставою для оцінки. Такими джерелами інформації, як 
правило, є: прайси, рекламні проспекти, інформаційні бюлетені, 
сайти, періодичні видання. 

З метою врахування при визначенні справедливої вартості 
різниці між оцінюваними об’єктами та обраними аналогами 
програмою передбачена можливість внесення відповідних 
коригувань, зокрема на різницю в технічному стані. Коригування 
в комп’ютерній програмі вноситься наступним чином: щодо 
нових аналогів – множенням ціни аналогу на коефіцієнт 
придатності (табл. 4.12); щодо аналогів, які були у користуванні, 
– на коефіцієнт відмінностей у технічному стані між оцінюваним 
об’єктом та обраним аналогом (табл. 4.13). 
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Таблиця 4.12 
Прийнята шкала для визначення коефіцієнта придатності в 

оцінці справедливої вартості (при порівнянні з новими 
аналогами) 

 

Технічний стан основного засобу, що 
оцінюється 

Цифрове 
значення 

Стан, що відповідає цифровому 
значенню  

Фізичний 
знос, % 

Прийнятий 
коефіцієнт 
придатності 

1 Добрий 0 – 20 0,8 

2 Задовільний 21 – 40 0,6 

3 Незадовільний 41 – 60 0,4 

4 Ветхий 61 – 80 0,2 

5 Непридатний 81 – 100 0,1 
 

Таблиця 4.13 
Застосована шкала коригувань на різницю у технічному стані 
в оцінці справедливої вартості (при порівнянні з аналогами, 

які були у користуванні) 
 

Технічний стан основного засобу, що оцінюється 

Цифрове 
значення 

Стан, що відповідає цифровому 
значенню 

Коефіцієнт 
коригування 

1 Добрий 1 
2 Задовільний 0,9 
3 Незадовільний 0,8 
4 Ветхий - 
5 Непридатний - 

 
Далі програмою передбачається автоматичний розрахунок 

справедливої вартості основного засобу як середньої 
арифметичної скоригованих вартостей аналогів. 

Четвертий етап розрахунку – узагальнюючий. На даному 
етапі бухгалтер, відповідальний за ведення обліку основних 
засобів, має можливість завантажити згенеровані в комп’ютерній 
програмі протокол засідання комісії з оцінки справедливої 
вартості та Акт оцінки справедливої вартості основних засобів. 
Задля виконання даної функції в комп’ютерній програмі нами 
розроблено електронні форми цих документів.  
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В цілому розроблені для удосконалення процесу оцінки 
справедливої вартості електронні форми документів та реєстрів 
включають: 

Наказ про призначення комісії з оцінки справедливої 
вартості основних засобів (генерується в процесі роботи в 
комп’ютерній програмі на першому етапі);  

обліковий реєстр основних засобів для оцінки справедливої 
вартості (формується в комп’ютерній програмі на другому та 
третьому етапі роботи); 

Протокол засідання комісії з оцінки справедливої вартості 
(є результатом визначення справедливої вартості в комп’ютерній 
програмі – четвертий етап); 

Акт визначення справедливої вартості (є результатом 
визначення справедливої вартості в комп’ютерній програмі та 
документальним підтвердженням відображення її на рахунках 
бухгалтерського обліку – четвертий етап). Його новизною є 
автоматичний розрахунок сум дооцінки (уцінки), що мають 
відноситись на відповідні рахунки в обліку. 

Новизною облікового реєстру основних засобів для оцінки 
справедливої вартості (рис. 4.21) є зазначення відповідним 
спеціалістом (інженером, матеріально-відповідальною особою) 
технічних характеристик та фізичного стану кожного з об’єктів 
основних засобів, що є необхідною умовою для подальшого 
проведення оцінки економістом.  

Зокрема, заповнення даної частини реєстру реалізує 
описовий етап роботи в програмі, який передбачає:  

занесення технічних параметрів об’єктів;  
визначення комплектності, технічних характеристик, 

конструктивних елементів об’єктів основних засобів; 
встановлення дійсного технічного стану об’єктів основних 

засобів; 
визначення нормативного та залишкового строку 

корисного використання об’єкта; 
класифікація оцінюваних об’єктів за спеціалізацією 

(спеціалізовані, неспеціалізовані) та використанням (операційні, 
надлишкові). 
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Рис. 4.21. Електронний реєстр-перелік основних засобів, що 
підлягають оцінці 

 
На аналітично-оціночному етапі на основі даних 

попереднього реєстру формується «Електронний реєстр-
розрахунок справедливої вартості основних засобів» (рис. 4.22). 

Для його заповнення необхідним є виконання наступних 
процедур: 

аналіз ринку та формування інформаційної бази щодо 
ринкової вартості аналогічних об’єктів, узагальнення джерел 
використаної інформації; 

обґрунтування коригувань до обраних аналогів; 
визначення справедливої вартості основних засобів на дату 

оцінки. 
Дані документи, порядок їх формування, можливість 

віддаленого доступу до них, а також програмний формат, у якому 
вони створені та можуть використовуватись, є, на нашу думку, 
важливим кроком у формуванні глобальної системи 
документування сільськогосподарських підприємств на основі 
застосування мережевих технологій та формату XBRL. 
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Рис. 4.22. Електронний реєстр-розрахунок справедливої вартості 

основних засобів  
 
Застосування розроблених електронних форм первинного 

обліку та реєстрів аналітичного обліку забезпечить підприємство 
систематизованою, достовірною та актуальною інформацією про 
справедливу вартість основних засобів. Усі описані документи 
формуються та зберігаються в мережі інтернет з дотриманням 
усіх вимог щодо конфіденційності та надійності. Кожен член 
комісії з оцінки чи інший зацікавлений користувач, який має 
відповідні повноваження, в будь-який час, з будь-якого 
комп’ютера, за наявності інтернету, може отримати інформацію 
щодо справедливої вартості основних засобів чи біологічних 
активів. Такі функції документи набувають виключно завдяки 
клауд-комп’ютерним технологіям. Їх застосування в розробці 
нових та удосконалених методів та форм обліку забезпечить 
наближення системи бухгалтерського обліку до прогресивних 
інформаційних технологій. 
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5. Концептуальні та методичні засади впровадження 
галузевого стандарту обліку земель 
сільськогосподарського призначення  

 

5.1. Концептуальні засади розбудови бухгалтерського 
обліку земель сільськогосподарського призначення  

 
Сьогодні в Україні, як і в більшості країн світу, 

бухгалтерський облік розвивається шляхом запровадження 
готових теоретичних конструкцій, реалізованих в системі МСФЗ. 
Це призвело до того, що для організації обліку найбільш цінних 
об’єктів реальної економіки, зокрема земель 
сільськогосподарського призначення, пропонується 
застосовувати методологічний інструментарій, обмежений 
інтересами гравців глобального фінансового ринку.  

Проблеми бухгалтерського обліку земель 
сільськогосподарського призначення не можуть бути успішно 
вирішенні внесенням косметичних змін до діючих П(С)БО або 
шляхом повного переходу вітчизняних агарних підприємств на 
ведення обліку за МСФЗ. Національні положення (стандарти) 
бухгалтерського обліку, як і міжнародні, не містять чіткої 
регламентації методологічних засад облікового відображення 
орендованих земель як окремого об’єкта у складі активів 
аграрних підприємств, а пропоновані ними загальні підходи до 
обліку прав користування земельними ділянками у складів 
нематеріальних активів потребують адаптації до економіко-
правових умов організації сільськогосподарського виробництва.  

Ситуація, що склалася, вимагає розробки нових 
концептуальних засад побудови бухгалтерського обліку земель 
сільськогосподарського призначення. Необхідно не лише 
врахувати вітчизняне інституціональне середовище, чинне 
законодавство, тенденції розвитку облікової науки і практики, 
положення сучасних доктрин економічної теорії, але й критично 
оцінити та використати світовий досвід в цій сфері. 
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З одного боку, не можна ігнорувати відчутне посилення 
міжнародної уніфікації бухгалтерського обліку через 
широкомасштабне запровадження МСФЗ, а з іншого – необхідно 
націлюватися на впровадження облікової методології, яка би 
відповідала концепції сталого розвитку економіки, 
фізіократичній доктрині та інституціональній теорії розвитку 
бухгалтерського обліку. Виходячи з цього, вирішення проблеми 
слід шукати в рамках загальноприйнятої моделі побудови й 
регулювання бухгалтерського обліку в умовах глобалізації.  

Аналіз останніх наукових досліджень дозволяє виділити 
два напрями пошуків, присвячених побудові обліку в інтересах 
галузевого управління:  

1) обґрунтування необхідності та механізмів участі 
професійних організацій бухгалтерів у процесі формування 
методології міжнародних стандартів, використання якої в умовах 
глобалізації стає домінуючим;  

2) розширення інформаційних можливостей обліку та 
звітності в окремих сферах економіки через запровадження 
галузевих стандартів.  

На основі вивчення і систематизації шляхів удосконалення 
бухгалтерського обліку земель сільськогосподарського 
призначення, що окреслені в рамках вищенаведених підходів, 
побудовано перспективну модель розвитку бухгалтерського 
обліку земель сільськогосподарського призначення в інтересах 
галузевого управління (рис. 5.1). 

Розкриттю можливостей участі вітчизняних професійних 
об’єднань бухгалтерів та державних органів із стандартизації в 
процесі формування методології МСФЗ присвячена значна 
частина досліджень В.М. Жука, теоретичну базу яких формують 
постулати інституціональної теорії. На його думку, «кожна 
країна, яка спиратиметься на потужне національне 
інституціональне забезпечення її бухгалтерської системи, 
усвідомлюватиме свою місію і місце в глобальній економічній 
системі, матиме змогу конвертувати свої напрацювання до 
МСФЗ» [33, с. 38].  
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Рис. 5.1. Перспективна модель розвитку бухгалтерського обліку 
земель сільськогосподарського призначення 

 

Галузеві 
стандарти 

І. Інституціональний підхід 

(довгострокова перспектива) 

ІІ. Трирівневе регулювання  
обліку та звітності  

(найближча перспектива) 

Внесення змін стосовно  
обліку земель 

сільськогосподарського 
призначення в методологію 
міжнародних стандартів 

Стримуючі фактори
Конкурентна боротьба 

інтересів інституційних груп 
Пріоритетність цінностей 
віртуальної економіки на 
сучасному етапі розвитку 

світової економічної системи 

Підготовка пропозицій для 
обговорення 

/ презентація напрацювань 
наукової спільноти / 

Інституціональне забезпечення 
бухгалтерської системи: розвиток 

національних інституцій та 
неформальних інститутів 

Участь вітчизняних інституцій у 
процесі розробки міжнародних 

стандартів 

Стандарт бухгалтерського 
обліку земель 

сільськогосподарського 
призначення 

Розробка методологічних засад, 
що дозволяють більш повно 

представити земельний капітал в 
обліку та фінансовій звітності 

аграрних підприємств 

МСФЗ / Національні 
стандарти

Внутрішньо-
корпоративні 
стандарти 

Закріплення концепції 
трирівневого регулювання обліку 

в законодавстві 

Очікуваний результат  

В
за
єм
од
ія

 п
ід
хо
ді
в 



 232 

З вищенаведеного слідує, що головною передумовою 
внесення змін у міжнародні стандарти в інтересах галузевого 
управління використанням земель сільськогосподарського 
призначення є розвиток національної облікової теорії та 
вітчизняних професійних інституцій. 

В.М. Жук акцентує увагу на важливості вивчення 
інституціонального підходу до розвитку бухгалтерського обліку в 
глобальному світі та утвердженні інституціональної теорії 
бухгалтерського обліку в Україні. «Розвинуті країни ... через 
власні інститути, формують методологію МСФЗ та нав’язують 
світу пріоритетність власних цінностей. Україна через розвиток 
власних неформальних інститутів має навчитись доводити світу 
пріоритетність власних цінностей (земель сільськогоспо-
дарського призначення, екологічних біологічних активів тощо). 
Інституціональною основою досягнення цієї мети є формування в 
Україні неформальних інститутів аграрної обліково-
інформаційної системи» [34, с. 56, 58-59]. Як вважає вчений, саме 
формування неформальної інституціональної основи дозволить у 
перспективі досягти представлення у МСФЗ цінностей 
вітчизняного земельного капіталу. Однак, на нашу думку, слід 
враховувати фактори, що обмежують можливість внесення змін у 
методологію міжнародних стандартів. 

По-перше, міжнародні стандарти – це система, яка прямо не 
пов’язана з економікою окремих країн та не має власних традицій. 
Положення, закладені в основу міжнародних стандартів, – це 
результат компромісів між представниками різних систем звітності 
(насамперед країн-членів Ради з МСФЗ) [139].  

По-друге, в умовах глобалізації фінансових ринків 
змінилась відносна цінність ресурсів. Пріоритет отримали 
найбільш мобільні ресурси віртуальної економіки – фінансові 
інструменти, інформація, новації. В цьому аспекті методологія 
міжнародних стандартів стала предметом конкурентної боротьби 
країн – розробників стандартів та інструментом більш 
привабливого висвітлення цих цінностей, засобом реалізації 
інтересів розвинутих країн. 

Звичайно, в майбутньому у вітчизняних професійних 
об’єднань може з’явитись можливість долучитися до розробки 
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міжнародних стандартів, співпрацюючи із Радою з міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку – надаючи відповідні 
пропозиції та беручи участь у розробці проектів стандартів. 
Разом з тим засади такої співпраці будуть базуватися на 
жорстокій конкурентній боротьбі протилежних інтересів, адже 
«розроблення стандартів фінансової звітності – це політичний 
процес, до якого залучено багато сторін, які виражають свої 
власні інтереси» [16, с. 32].  

Відмітимо, що інституціональний підхід націлений на 
перспективу і не може бути реалізований найближчим часом. 
Таким чином, пошук можливостей оновлення методології 
бухгалтерського обліку земель сільськогосподарського 
призначення слід шукати в рамках діючої системи національних 
стандартів. Як стверджував професор Г.Г. Кірейцев, «участь у 
чужих проектах розвитку бухгалтерського обліку, недивлячись на 
виняткову її важливість, не є відмовою від розробки та 
впровадження власних проектів, особливо таких, які за рахунок 
підвищення рівня методології обліку дозволять значно 
покращити інформаційний сервіс ефективного управління 
розвитком локальної економіки» [52, с. 63]. Такими власними 
проектами можуть бути галузеві стандарти. 

Ідея впровадження галузевих стандартів бухгалтерського 
обліку далеко не нова. Вона виражає реакцію наукової спільноти 
на проблему формування якісної інформації стосовно фінансових 
результатів діяльності окремих галузей світової економіки. 
Найбільш ґрунтовно ця ідея розкрита в дослідженні 
американських вчених С.А. Діпіази (молодшого) та Р.Дж. Екклза 
«Будущее корпоративной отчетности: как вернуть доверие 
общества» [25].  

Вчені пропонують трирівневу модель забезпечення 
прозорості компанії, другий рівень якої становлять галузеві 
стандарти. Мета таких стандартів – надати бухгалтерам 
методологічний інструментарій оцінки та обліку факторів вартості, 
характерних для тієї чи іншої галузі. Як показують дослідження, 
проведені фірмою PricewaterhouseCoopers, фактори вартості, що 
характерні для різних галузей економіки, кардинально 
відрізняються. Відповідно і методологія оцінки одного і того ж 
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критерію може сильно відрізнятися від галузі до галузі. Одного 
стандартного набору принципів бухгалтерського обліку, що 
міститься в МСФЗ для такої оцінки, недостатньо [25, с. 41].  

В першу чергу істотна відмінність факторів вартості досить 
помітна в галузі сільськогосподарського виробництва, ключовим 
фактором якого є землі сільськогосподарського призначення. В 
Україні землі цієї категорії є найбільш цінним активом аграрної 
економіки. В цілях привабливого представлення їх цінності у 
звітності, на наш погляд, має розвиватися основна складова 
вітчизняного галузевого обліку – бухгалтерський облік земель 
сільськогосподарського призначення. 

Необхідність розвитку бухгалтерського обліку на 
галузевому рівні Ю.С. Бездушна пов’язує з неможливістю 
задовольнити всі інформаційні запити на основі уніфікації обліку 
та звітності: «Складна та розгалужена галузева структура 
економіки висуває відповідні вимоги до інформаційного 
забезпечення функціонування окремих галузей. Не викликає 
сумнівів той факт, що характер і склад такої інформації не 
можуть бути спільними для всіх галузей економіки. А отже, і 
уніфікована, стандартна для всіх галузей система бухгалтер-
ського обліку – явище в певній мірі нереальне в плані можливості 
стовідсоткового задоволення потреб її користувачів» [4, с. 18]. 

На думку О.П. Скирпан, функціонування в аграрному 
секторі різних організаційно-правових форм підприємницької 
діяльності вимагає нових підходів до організації бухгалтерського 
обліку, яка повинна враховувати особливості біологічних 
перетворень в сільському господарстві [147, с. 106]. Такі 
особливості можуть бути враховані лише при побудові 
галузевого обліку. 

В останні роки закладаються основи галузевого рівня 
регулювання бухгалтерського обліку в країнах пострадянського 
простору. Окремі аспекти цього процесу висвітлені у працях 
Л.П. Воробйової, А.А. Ерниязової, Ш.У. Хайдарова. Варто 
згадати про залучення республіканських органів державного 
управління до регулювання обліку в окремих галузях в 
Республіці Білорусь, доповнення  федеральних стандартів 
бухгалтерського обліку галузевими в Російській Федерації.  
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На наш погляд, модель державного регулювання 
бухгалтерського обліку прийняту в Російській Федерації можна 
розглядати як адаптовану до інституціонального середовища та 
запроваджену в рамках країни модель забезпечення прозорості 
компанії С.А. Діпіази та Р.Дж. Екклза [25].  

В Україні спостерігається відсутність системності й 
послідовності у розробці та прийнятті законодавчого 
забезпечення земельних відносин і фрагментарне формування 
методології бухгалтерського обліку земель, що відчутно знижує 
ефективність інформаційного забезпечення управління 
земельними ресурсами аграрної галузі. Слід відзначити, що й 
загалом напрямок реформування всієї системи бухгалтерського 
обліку не відповідає національним інтересам, адже заданий ззовні 
– впливовими транснаціональними корпораціями. Орієнтуючись 
на методологію міжнародних стандартів, законодавці, як і 
науковці, приділяють недостатньо уваги розробленню заходів, які 
би сприяли задоволенню базових інформаційних потреб 
передусім вітчизняних суб’єктів господарювання та державних 
органів, що здійснюють регулювання в галузях локальної 
економіки. Як наслідок, спостерігається «поступове викорінення 
національних надбань в сфері теорії бухгалтерського обліку, 
нездатність відстояти традиції, закладені в національну 
бухгалтерську субкультуру» [63, с. 53]. 

Не заперечуємо важливості участі України в процесах 
міжнародної стандартизації бухгалтерського обліку, але 
наголошуємо на необхідності визначення пріоритетності завдань 
з реформування обліку, виходячи з можливих перспектив сталого 
розвитку країни та інформаційних запитів галузевого управління.  

Загальновідомо, що саме з інтенсивним використанням 
земельно-ресурсного потенціалу пов’язані очікування щодо 
конкурентного розвитку української економіки та її аграрного 
сектора зокрема. Відтак вважаємо, що невід’ємною складовою 
побудови бухгалтерського обліку земель сільськогосподарського 
призначення в інтересах галузевого управління є розвиток 
нормативно-правового забезпечення на кількох рівнях: 
нормативно-програмному, методологічному, методичному 
(табл. 5.1). 
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Таблиця 5.1 
Бажані рівні формування нормативно-правового 
забезпечення бухгалтерського обліку земель 

сільськогосподарського призначення в Україні 

Нормативно-правовий акт 

Реалізація на 
практиці  

(станом на 
1.01.2014) 

Заходи, які необхідно 
здійснити в найближчій 

перспективі 

І. Нормативно-програмний 
Концепція розвитку 
бухгалтерського обліку в 
аграрному секторі економіки 
України 

Схвалена на 
засіданні колегії 
Міністерства 
аграрної політи-
ки України 
(протокол № 1 
від 3 лютого 
2009 року 

Подати на розгляд 
Кабінету міністрів України 
та прийняти до реалізації 
на загальнодержавному 
рівні 

ІІ. Методологічний 

Стандарт бухгалтерського 
обліку земель 
сільськогосподарського 
призначення (на зразок 
індонезійського PSAK 47) 

Необхідність 
розробки та 
прийняття є 
предметом 
наукових 
дискусій 

Розробити проект та 
винести на обговорення 
професійною спільнотою 
бухгалтерів 

ІІІ. Методичний 
Методичні рекомендації з 
бухгалтерського обліку та 
оцінки земель 
сільськогосподарського 
призначення з доданим 
переліком типових форм 
первинних документів та 
форм спеціалізованої 
бухгалтерської звітності 

У 2012 році 
внесені до 
переліку 
предметів 
державних 
закупівель.  
Розроблені 
Інститутом 
обліку і фінан-
сів НААН на 
замовлення 
Міністерства 
фінансів 
України 

З урахуванням змін 
інституціонального 
середовища удосконалити 
розроблений у 2012 році 
проект, провести 
апробацію та затвердити до 
застосування у практичній 
діяльності аграрних 
підприємств 

 

Нормативно-програмний рівень передбачає визначення 
цілей, завдань бухгалтерського обліку земель сільськогоспо-
дарського призначення та встановлення концептуальних напрямків 
його розвитку. Документом нормативно-програмного рівня може 
бути Концепція розвитку бухгалтерського обліку в аграрному 
секторі економіки України, яка спрямована на вирішення 
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проблеми «відображення в бухгалтерському обліку унікального 
земельного капіталу вітчизняної аграрної галузі як природного 
ресурсу планетарного значення, національного багатства та 
господарського активу аграрних підприємств» [35, с. 524]. 

Зазначена Концепція передбачає розробку нормативно-
правових документів наступних рівнів, наведених у таблиці 5.1 
(рис. 5.2). 

 

Рис. 5.2. Взаємозв’язок документів трьох рівнів нормативно-
правового забезпечення бухгалтерського обліку земель 

сільськогосподарського призначення 
 

В основу методологічного рівня нормативно-правового 
забезпечення бухгалтерського обліку земель сільськогоспо-
дарського призначення повинен бути покладений окремий 
національний галузевий стандарт. Прийняття такого стандарту не 
лише не суперечить реалізації Міністерством фінансів України 
положень Стратегії застосування міжнародних стандартів 
фінансової звітності в Україні, але згідно інституціонального 
підходу (рис. 5.1) в майбутньому може сприяти удосконаленню 
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. 

Як зазначає проф. Г.Г. Кірейцев, за умови недостатньо 
розвиненої локальної економіки розвиток глобальної є утопією. 

КОНЦЕПЦІЯ 
розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі 

економіки України 

Завдання Законодавчо-
регуляторні 

Методологічні Методичні 
Формування 
професії 

передбачають щонайповніше 
врахування галузевої специфіки при 

удосконаленні  методології 

полягають у науково-методичному забезпеченні втілення національних 
положень (стандартів)  бухгалтерського обліку, інших методологічних 

напрацювань через галузеві інструкції, МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ, 
практичні посібники 

розробка облікової 
політики підприємств 

в сфері земле-
користування 
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«Економіка, перш ніж стати глобальною, повинна бути 
розвиненою локально із своїми формальними і неформальними 
інститутами» [55, с. 13]. Це правило справедливе і по 
відношенню до розвитку бухгалтерської системи як соціально-
економічного інституту, що забезпечує управління всією 
економікою. «В умовах перехідної економіки МСФЗ недостатньо 
орієнтовані на вимоги управління функціонуванням локальної 
економіки …, тому доцільно дотримуватись принципу: мислити 
глобально, а діяти локально» [52, с. 47].  

Головною ціллю прийняття окремого стандарту є 
вирішення проблеми регламентації бухгалтерського обліку 
земель сільськогосподарського призначення. Не заперечуємо, що 
методологічний інструментарій діючих П(С)БО може бути 
застосований щодо обліку такої категорії земель, однак на даний 
час відсутні чіткі роз’яснення, яким чином це можна зробити, 
виходячи зі специфіки земель сільськогосподарського 
призначення як активу та об’єкта бухгалтерського обліку. Отже, 
існує потреба в регулюванні специфічних питань обліку 
землекористування в аграрній галузі. Окремий стандарт, 
доповнюючи вже діючі стандарти, покликаний розкрити 
особливості їх застосування аграрними підприємствами, а не 
створити паралельну систему обліку земель 
сільськогосподарського призначення (рис. 5.3). 

Розроблений проект такого стандарту, що може бути 
взятий за основу регуляторними інституціями, наведено у 
додатку С. 

Методичний рівень, на наш погляд, формують методичні 
рекомендації з бухгалтерського обліку та оцінки земель 
сільськогосподарського призначення, розроблені загально-
державними та галузевими регуляторними інституціями, 
науковими установами. Метою документів даного рівня є 
роз’яснення методики бухгалтерського обліку (порядку 
застосування його методів) через визначення сукупності 
процедур, які повинен виконати бухгалтер. Документи 
методичного рівня завдяки своєму допоміжному характеру 
значно спрощують побудову облікової політики підприємства 
стосовно земель сільськогосподарського призначення.  
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Рис. 5.3. Структурна схема побудови Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку «Земельні ділянки сільськогосподарського 

призначення та права користування ними» 

Порядок побудови бухгалтерського обліку  
земель сільськогосподарського призначення 

Земельні 
ділянки на праві 

власності 

Права постійного 
користування 
земельними 
ділянками 

Довгострокова 
оренда земельних 

ділянок, 
емфітевзис 

Короткострокова 
оренда земельних 

ділянок 
(терміном до 1 

року) 

Договір 
придбання 

(надходження) 
земельної 
ділянки 

Документ, який 
посвідчує право 
постійного 

користування 
земельною 
ділянкою 

Договір оренди,  

договір емфітевзису 

Первісна вартість 
на основі витрат 
пов’язаних з 
придбанням / 
справедлива 
вартість у 
випадку 

безоплатного 
отримання 

(встановлюється 
експертним 
шляхом) 

Вартість, що 
визначена на 

основі 
експертної 
грошової 

оцінки згідно 
Закону України 

«Про оцінку 
земель» 

Вартість на 
основі оцінки 
сукупних 

зобов’язань по 
оренді та 

рентного доходу 
орендаря / 
вартість на 

основі витрат, 
пов’язаних з 
придбанням 

права на ринку 

Нормативна 
грошова оцінка 
орендованої 
земельної 
ділянки або 
експертна 

грошова оцінка 
згідно Закону 
України «Про 
оцінку земель» 

Основний засіб 
/ Інвестиційна 
нерухомість 

Нематеріальний актив  
(права користування майном) 

Об’єкт 
позабалансового 

обліку 

П(С)БО 7 
«Основні засоби»

П(С)БО 32 
«Інвестиційна 
нерухомість» 

П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» П(С)БО 14 

Оцінка                    (переоцінка) 

Об’єкт обліку 

Основний        стандарт  

Правова              підстава                   визнання 

Модель амортизації вартості прав користування /
Розкриття інформації у Примітках до фінансової 

звітності 
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Отже, призначення методичних рекомендацій – 
роз’яснення порядку використання визначених бухгалтерськими 
стандартами методів обліку по відношенню до певного об’єкта. 
На сьогоднішній день саме документам методичного рівня 
приділяється значна увага вченими і практиками. Свідченням 
цього є  існування достатньої кількості методичних рекомендацій 
[78, 104, 108, 109, 141, 142]. Проте ефективність методичного 
рівня прямо пов’язана з діючою методологією, а тому 
залишається досить низькою. 

Таким чином, кроки на шляху до вирішення проблем 
бухгалтерського обліку земель сільськогосподарського 
призначення мають забезпечувати формування цілісної системи 
нормативно-правового регулювання такого обліку. Кожен із 
означених рівнів (табл. 5.1) має своє значення, не може бути 
замінений іншим та не повинен ігноруватися регуляторними 
інституціями і науковою спільнотою. 

Відомо, що в розвинутих країнах державні органи не 
займаються професійними питаннями у сфері бухгалтерського 
обліку, так як це заведено в Україні. Розроблення і впровадження 
бухгалтерських стандартів – це функція самих бухгалтерів, тобто 
професійних організацій, що діють на громадських засадах [25, 
с. 81]. Однак у країнах пострадянського простору на формування 
суспільного менталітету тривалий час чинили вплив традиції 
командно-директивної системи, що сьогодні проявляється в 
інституціональній слабкості національних професійних 
об’єднань. Тому вважаємо, що стимулом до розробки та 
запровадження галузевих стандартів в Україні та, зокрема, 
положення (стандарту) бухгалтерського обліку земель 
сільськогосподарського призначення може стати законодавче 
закріплення моделі багаторівневого регулювання 
бухгалтерського обліку за прикладом Російської Федерації 
(рис. 5.4). Це є першим кроком до формування цілісної системи 
нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку 
земель сільськогосподарського призначення та інших 
специфічних активів. 
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Рис. 5.4. Концептуальні засади розбудови бухгалтерського обліку 
земель сільськогосподарського призначення 

 
Розбудова бухгалтерського обліку земель сільсько-

господарського призначення розглядається нами як 
запровадження окремого положення (стандарту) в рамках 
реалізації системного підходу до розвитку його багаторівневого 
нормативно-правового регулювання. Такий підхід обумовлений 

Стандарт бухгалтерського обліку 
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/ Міністерство фінансів України / 
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Н о р м а т и в н о - п р о г р а м н и й    р і в е н ь  

Методологічний                                                                            рівень 

Методичний                                                             р і вень  

Орган і зац ійний                                                       р і вень  



 242 

взаємозв’язком усіх рівнів (див. рис. 5.1), що і визначає 
ефективність кожного з них. 

Практична реалізація концептуальних засад розбудови 
бухгалтерського обліку земель сільськогосподарського 
призначення, розроблених на основі вивчення зарубіжного 
досвіду, передбачає:  

 доповнення системи регулювання бухгалтерського 
обліку земель сільськогосподарського призначення ще одним 
структурним елементом – окремим положенням (стандартом); 

 узгодження методологічних засад діючих положень 
(стандартів), які регламентують окремі аспекти бухгалтерського 
обліку використання земель сільськогосподарського 
призначення; 

 адаптацію існуючого методичного забезпечення 
бухгалтерського обліку земель сільськогосподарського 
призначення до методологічних засад, що визначені окремим 
положенням (стандартом); 

 удосконалення Приміток до фінансової звітності 
аграрних підприємств з ціллю більш повного розкриття 
інформації про земельні ділянки сільськогосподарського 
призначення та права користування ними в інтересах галузевого 
управління. 

Ціллю зазначених заходів є посилення ролі 
бухгалтерського обліку в системі управління агропромисловим 
виробництвом шляхом формування інформаційного забезпечення 
використання головного національного багатства – земель 
сільськогосподарського призначення. Очікується, що практичним 
результатом прийняття окремого положення (стандарту) та 
оновлення методичного забезпечення буде досягнення більшої 
повноти, достовірності й прозорості звітної інформації про 
земельні ресурси, що дозволить підвищити  інвестиційну 
привабливість сільськогосподарських підприємств і аграрної 
галузі в цілому. 
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5.2. Методичне забезпечення взяття на баланс прав 
оренди земель сільськогосподарського призначення  

 

Орендні відносини є домінуючими в сільському 
господарстві України, адже близько 80 % земель 
сільськогосподарського призначення на даний час перебувають в 
оренді [158]. Водночас суттєвого вдосконалення потребує, як 
нормативно-правове, так і облікове забезпечення орендних 
відносин. Відсутність відображення орендованих земельних 
ділянок в балансах аграрних підприємств знижує їх інвестиційну 
привабливість та обмежує можливості залучення кредитів під 
заставу прав оренди земель.  

На даний час вченими вже обґрунтовано декілька підходів 
до постановки прав оренди на бухгалтерський баланс [38, 108, 
109]. Проте запропоновані в роботах В.М. Жука [38], 
Ю.С. Бездушної [107] моделі постановки прав оренди земель на 
бухгалтерський баланс розроблені на основі підходів до обліку 
нематеріальних активів, які містяться в Методичних 
рекомендаціях з бухгалтерського обліку нематеріальних активів, 
що затверджені наказом Міністерства фінансів України від 
16.11.2009 р. № 1327 [75], та мають певні прогалини. Головним їх 
недоліком є орієнтація на ринковий оборот земель 
сільськогосподарського призначення, на який сьогодні  діє 
мораторій. Відтак використання їх у практичній діяльності 
аграрних підприємств є проблематичним з точки зору 
невідповідності діючому інституціональному середовищу. 

Виходячи із вищезазначеного, ставимо собі за мету 
розкрити методологічну складову проблеми відображення в 
бухгалтерському обліку прав оренди земельних ділянок та 
розробити адекватне діючому інституціональному середовищу 
методичне забезпечення взяття на баланс прав оренди земель 
сільськогосподарського призначення. 

Одним із першочергових об’єктів в системі 
бухгалтерського обліку, що здатен підвищити інвестиційну 
привабливість аграрного підприємства, є орендована земля як 
актив, а точніше права її оренди. 
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Методологічні засади формування у бухгалтерському 
обліку інформації про оренду необоротних активів та її розкриття 
у фінансовій звітності визначає П(С)БО 14 «Оренда». Згідно п. 8 
цього Положення, при операційній оренді землі орендар повинен 
відобразити об’єкт операційної оренди на позабалансовому 
рахунку 01 «Орендовані необоротні активи» за вартістю, 
зазначеною в угоді про оренду й акті приймання-передачі (або на 
балансі – при фінансовій оренді землі) [121]. Зазначимо, що на 
практиці фінансова оренда земель сільськогосподарського 
призначення не використовується, хоча нормативно-правове 
забезпечення бухгалтерського обліку (П(С)БО 14) такої 
можливості не виключає. В Україні до 1 січня 2017 року 
продовжено мораторій на купівлю-продаж земель 
сільськогосподарського призначення, внаслідок чого основним 
видом оренди є операційна. 

Діючий порядок відображення операційної оренди 
земельної ділянки на рахунках бухгалтерського облік у наведено 
у таблиці 5.2. 

Таблиця 5.2 
Кореспонденція рахунків з відображення операційної оренди 

землі  

Кореспонденція рахунків № 
п/п 

Зміст господарської операції 
Дебет Кредит 

1 
Отримано земельну ділянку в 
операційну оренду  

01 «Орендовані 
необоротні 
активи» 

- 

2 
Нараховано орендну плату і 
віднесено на рахунки витрат  

23 / 91 685 

3 

Утримано податок з доходів 
фізичних осіб при виплаті 
орендодавцеві орендної плати (або 
її частини) у грошовій або 
негрошовій формі  

685 641 

4 
Сплачено орендну плату (з каси 
підприємства) 

685 301 

5 
Повернено земельну ділянку 
власнику після завершення 
терміну операційної оренди 

- 

01 
«Орендовані 
необоротні 
активи» 
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Землекористування в Україні є платним, а тому за 
використання земельної ділянки орендар, незалежно від 
результатів своєї господарської діяльності, сплачує орендодавцю 
платежі згідно умов договору, тобто орендну плату. Відповідно 
до вимог П(С)БО 16 «Витрати» [122] та Методичних 
рекомендацій з планування, обліку і калькулювання собівартості 
продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, 
затверджених наказом Міністерства аграрної політики України 
від 18.05.2001 р. № 132, орендну плату за земельні ділянки 
відносять до складу [70]: 

– інших прямих витрат, якщо її може бути безпосередньо 
віднесено на конкретний об’єкт затрат. Зазначимо, що саме 
стаття «інші прямі витрати» є найменш контрольованою та 
інформативною, що зумовлено низьким рівнем уваги до неї; 

– загальновиробничих витрат, якщо земельна ділянка 
використовується у виробничих цілях, але віднести її до 
конкретного об’єкта затрат неможливо. 

Такий порядок обліку оренди земель діє в Україні понад 10 
років. Однак лише в останні роки набула розвитку ідея 
постановки на баланс права оренди, яке згідно господарського 
законодавства відноситься до майнових прав, але поки що не 
відображене в системі бухгалтерського обліку.  

Право оренди земельної ділянки – це засноване на договорі 
строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, 
необхідною орендареві для провадження підприємницької та 
іншої діяльності (ст. 93 Земельного кодексу України) [45]. 
Об’єктами права оренди є земельні ділянки, що перебувають у 
власності громадян, юридичних осіб, комунальній або державній 
власності. Право оренди можуть набувати суб’єкти земельних 
орендних відносин (орендарі), а саме: органи державної влади та 
місцевого самоврядування, громадяни і юридичні особи України, 
іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи, 
міжнародні об’єднання та організації, а також іноземні держави. 
Орендарі набувають права оренди земельної ділянки на підставах 
і в порядку, передбачених Земельним кодексом України, 
Цивільним кодексом України, Законом України «Про оренду 
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землі» від 06.10.1998 р. № 161-XIV та іншими законами України і 
договором оренди землі [135]. Помітно, що в правовому полі 
нічого нового не вводиться, адже наведені вище положення діють 
понад десятиліття, з’являється лише новий об’єкт 
бухгалтерського обліку – право оренди. 

При діючому на даний час порядку бухгалтерського обліку 
об’єктом (при операційній оренді) є орендні платежі, які 
вказують на реалізацію орендарем права оренди відносно 
орендованих земель. Можна стверджувати, що в цьому випадку 
реалізоване юридично право оренди виражене в обліку через 
нарахування і сплату орендних платежів.  

Для підвищення інвестиційної привабливості українським 
аграрним підприємствам пропонується поставити на баланс права 
оренди земель сільськогосподарського призначення, 
відобразивши їх у складі нематеріальних активів. Формування 
нормативно-правового підґрунтя постановки прав оренди на 
бухгалтерський баланс розпочалось ще у 2008 році із внесення 
змін до П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» (Наказ Міністерства 
фінансів України від 5.03.2008 р. № 353) [124], відповідно до 
яких права користування земельними ділянками визнаються 
нематеріальним активом, а їх облік ведеться на рахунку 122 
«Права користування майном». Наступним кроком стало 
затвердження у 2009 році Методичних рекомендацій з 
бухгалтерського обліку нематеріальних активів (Наказ 
Міністерства фінансів України від 16.11.2009 р. № 1327) (далі – 
Методичні рекомендації № 1327) [75], якими передбачено 
порядок обліку прав користування майном як окремого об’єкта 
бухгалтерського обліку. Проте і після впровадження положень 
цих нормативно-правових документів масової постановки прав 
оренди на баланси аграрних підприємств не відбулося. 

На наш погляд, запропонований в Методичних 
рекомендаціях № 1327 [75] порядок обліку прав користування 
майном не адаптований до постановки прав оренди земель 
сільськогосподарського призначення на баланси аграрних 
підприємств, а тому потребує вдосконалення.  
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В додатку до Методичних рекомендацій № 1327 [75], а 
також в розроблених на їх основі моделях постановки прав 
оренди земель на бухгалтерський баланс [38, 107], наведено 
кореспонденцію рахунків, яка характерна операції купівлі-
продажу права оренди одним користувачем (вторинним 
орендарем) в іншого (первинного орендаря) (табл. 5.3).  

 
Таблиця 5.3 

Кореспонденція рахунків з відображення прав оренди 
земельних ділянок у складі нематеріальних активів  

 

Кореспонденція  
рахунків № 

Зміст господарської  
операції 

Дт Кт 

Оцінка земельної 
 ділянки 

1 
Відображено вартість права 
користування земельною 
ділянкою 

154 631 
Вартість згідно з 
договором 

2 
Включено ПДВ до 
податкового кредиту 

641 631  

3 

Відображено витрати, 
пов’язані з отриманням 
права користування 
земельною ділянкою 

154 685 
Фактична сума 
оплачених витрат 

4 
Відображено суму ПДВ з 
вартості робіт 

641 685  

5 

Відображено право 
користування земельною 
ділянкою у складі 
нематеріальних активів 

122 154 

Вартість прав на 
ділянку згідно з 
договором і 
фактичні витрати, 
пов’язані з 
доведенням її до 
стану приданого для 
використання 

Джерело: [75; 108, с. 122]. 
 
Такі операції характерні розвинутому ринку прав оренди 

земель, який в Україні досі не сформувався. Вітчизняні аграрні 
підприємства отримали право оренди безпосередньо від власника 
землі – фізичних осіб (орендодавців), за що платять їм відповідну 
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орендну плату. Тому вважаємо, що при постановці на баланс слід 
розглядати право оренди як таке, що надане підприємству 
власником землі, а не як таке, що придбане на ринку. 

Юридичною підставою отримання підприємством 
земельної ділянки в оренду від фізичної особи (орендодавця) є 
договір оренди землі, а не договір придбання права оренди. 
Договір оренди є головним документом, що встановлює 
відносини між орендарем та орендодавцем. Згідно ст. 21 Закону 
України «Про оренду землі» розмір, форма і строки внесення 
орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у 
договорі оренди (крім строків внесення орендної плати за 
земельні ділянки державної та комунальної власності, які 
встановлюються відповідно до Податкового кодексу України) 
[135]. Аналіз положень Закону України «Про оренду землі» 
дозволяє зробити висновок про строковість та платність оренди 
землі, причому орендна плата: 

– обчислюється з урахуванням індексів інфляції, якщо інше 
не передбачено договором оренди; 

– може справлятися у грошовій, натуральній та 
відробітковій (надання послуг орендодавцю) формах; 

– може переглядатися за згодою сторін [135]. 
Хоча в даному Законі не сказано про періодичність 

орендних платежів, однак наведені вище положення та практика 
господарювання засвідчують, що орендна плата сплачується 
орендарю періодично протягом усього терміну дії договору 
оренди. Відповідно, нарахування і виплата орендної плати 
відображаються в бухгалтерському обліку. Розглянемо облікові 
наслідки паралельного відображення орендних платежів та права 
оренди. 

Як зазначено у статті 125 Земельного кодексу України, 
право оренди земельної ділянки виникає з моменту державної 
реєстрації цього права. При цьому документом, що засвідчує 
право на оренду земельної ділянки, є договір оренди [45]. 
Відповідно до П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» право оренди 
визнається нематеріальним активом та відображається в складі 
нематеріальних активів на рахунку 122 «Права користування 
майном» [124]. Як відомо, кожен актив має своє джерело 
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утворення, яке в загальному належить до однієї з груп: власний 
капітал або зобов’язання. При визнанні (постановці на баланс) 
права оренди активом підприємство не здійснює інвестицій, а 
тому джерелом його утворення власний капітал бути не може. 
Таким чином, джерело утворення цього активу слід шукати в 
структурі зобов’язань. Зауважимо, що ми розглядаємо випадок, 
коли право оренди ставиться на баланс при діючому договорі 
оренди, який укладений і набрав чинності значно раніше. 

Якщо виключити з розгляду рахунок 685 «Розрахунки з 
іншими кредиторами», на якому фіксується орендна плата, 
головною проблемою облікового відображення права оренди 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення буде 
визначення джерела його утворення як активу (рис. 5.5). 

 

 
Рис. 5.5. Проблема облікового відображення джерела виникнення  

прав оренди як активу аграрних підприємств 
 
Припустимо, що право оренди таки вдалось поставити на 

бухгалтерський баланс, використавши по дебету рахунок 122 
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«Права користування майном», а по кредиту – умовний рахунок 
«N». Однак термін оренди, визначений договором, є скінченним, 
а тому і термін дії права оренди теж є заздалегідь відомим, що 
обумовлює необхідність нарахування амортизації на вартість 
права. Амортизацію вартості права оренди відображатиме 
проведення: дебет рахунка 23 «Виробництво» та кредит рахунка 
122 «Права користування майном». Як видно з таблиці 5.4, при 
нарахуванні орендної плати згідно договору оренди теж 
дебетується рахунок 23 «Виробництво».  

Отже, при паралельному обліку права оренди і орендних 
платежів згідно договору оренди в бухгалтерському обліку 
орендаря виникає подвоєння витрат. Уникнути такого явища 
можна, відобразивши право оренди як актив, джерелом 
утворення якого є зобов’язання по орендній платі та частка 
рентного доходу, що залишається в розпорядженні підприємства 
після сплати орендної плати. Правовим підґрунтям в цьому 
випадку є договір оренди та виписана в договорі орендна плата 
(табл. 5.4).  

Таблиця 5.4 
Запропонований порядок відображення прав оренди та 
розрахунків з орендної плати в бухгалтерському обліку 

аграрних підприємств 
 

Кореспонденція 
рахунків № Зміст господарської операції 

Дебет Кредит 

1. 
Відображення суми зобов'язань перед 
орендодавцем при укладені договору оренди  

15 53 

2. 
Відображення очікуваного доходу  підприємства 
від використання земельної ділянки  

15 69 

3. Постановка права оренди на баланс  122 15 
4. Відображено амортизацію права оренди  23 13 

5. 
Відображено орендний платіж, нарахований 
згідно договору оренди у звітному періоді  

53 611 

6. Виплачено орендну плату орендодавцю  611 301 

7. 
Відображено дохід  підприємства від 
використання земельної ділянки у звітному 
періоді 

69 719 
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При здійсненні оцінки вартості права оренди з метою 
відображення його на рахунках бухгалтерського обліку 
бухгалтеру, на нашу думку, доцільно  поєднати витратний і 
дохідний підхід. Хоча у вітчизняній практиці оцінки для 
визначення вартості прав оренди земельних ділянок Методикою 
експертної грошової оцінки земельних ділянок [73] 
рекомендується використовувати наступні методичні підходи:  

– зіставлення цін продажу;  
– капіталізація додаткового доходу орендаря. 
Вважаємо, що при визначенні балансової вартості прав 

оренди в площині бухгалтерського обліку слід взяти до уваги 
сукупну суму витрат, пов’язаних з їх набуттям, а не опиратись на 
методичні підходи, наведені вище. На це вказують окремі 
принципи формування фінансової звітності, зокрема [82]:  

 історичної (фактичної) собівартості, що визначає 
пріоритет оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво та 
придбання; 

 обачності, згідно з яким методи оцінки, що 
застосовуються в бухгалтерському обліку, повинні запобігати 
заниженню оцінки зобов’язань та витрат і завищенню оцінки 
активів і доходів підприємства; 

 превалювання сутності над формою, за яким операції 
повинні обліковуватись відповідно до їх сутності, а не лише 
виходячи з юридичної форми. 

З економічної точки зору, поряд з відомою сукупною 
величиною орендної плати, підприємству-орендарю потрібно 
визначити суму очікуваного рентного доходу, що залишиться в 
його розпорядженні після погашення зобов’язань по оренді 
земельної ділянки. Звичайно, можна скористатись методикою 
експертної грошової оцінки права оренди земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення, що базується на 
методичному підході капіталізації додаткового доходу орендаря. 
Однак суб’єктом такої оцінки буде незалежний експерт, а не 
бухгалтер підприємства. Виходячи з необхідності використання 
комбінованого підходу при оцінці балансової вартості права 
оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення, 
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пропонуємо власну методику розрахунку вартості права оренди 
(додаток Т).   

Таким чином, повна балансова вартість права оренди при 
первісному визнанні дорівнюватиме сумі всіх орендних платежів, 
які повинен сплатити орендар за весь термін дії договору оренди 
та рентного доходу, що залишається в розпорядженні підприє-
мства. В цьому випадку економічно обґрунтованим є джерело 
утворення такого активу в бухгалтерському обліку (рис. 5.6). 

 

 

Рис. 5.6. Запропоноване методичне забезпечення первинного 
визнання права оренди земельної ділянки в бухгалтерському обліку 
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«Довгострокові зобов'язання з 

оренди» 
на суму орендних платежів 

+ 
Кредит рах. 69 

«Доходи майбутніх періодів» 
на суму рентного доходу 

підприємства, що залишається 
після виплати орендної плати 

На протязі строку дії права оренди підприємство здійснює: 

 

Дебет рах. 12 

«Нематеріальні активи» 
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На початковому етапі величина амортизації вартості права 
оренди дорівнюватиме сумі орендного платежу та частки 
рентного доходу звітного періоду й розраховуватиметься 
прямолінійним методом. Відмітимо, що схожий підхід до оцінки 
практикується в Китаї при визнанні прав оренди в якості 
балансових активів. 

Встановлення вартості права оренди виходячи із сукупності 
орендних платежів та частини рентного доходу може призвести 
до необхідності переоцінки первісної вартості такого активу в 
майбутньому. Зокрема, зміна умов договору оренди в частині 
розміру орендної плати вимагатиме коригування вартості права в 
бухгалтерському обліку. В П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» 
закріплена можливість переоцінки за справедливою вартістю 
лише тих нематеріальних активів, щодо яких існує активний 
ринок. Тому у випадку переоцінки права оренди порядок її 
проведення має бути виписаний окремо. 

Після постановки права оренди на бухгалтерський баланс 
аграрного підприємства втрачається доцільність відображення 
грошової вартості орендованої земельної ділянки на 
позабалансовому рахунку. Це пов’язано з незначною 
інформаційною цінністю таких даних. На нашу думку, на 
позабалансовому рахунку доцільно відображати дані про 
земельні ділянки за кількісно-якісними параметрами 
(кадастровий номер, стартові показники якості, динаміка 
родючості ґрунту та інші). 

Отже, якщо підприємство відображає право оренди як 
актив, то паралельно слід відображати і джерело його утворення 
– в даному випадку зобов’язання перед орендодавцем та частину 
рентного доходу (рис. 5.6). 

Виходячи з перспектив розвитку орендних земельних 
відносин, окремої уваги потребує питання розробки методичного 
забезпечення ринкових операцій з правами оренди.  

Відображене в бухгалтерському обліку право оренди як 
балансовий актив може бути переуступлене (продане / передане 
безоплатно) іншому суб’єкту господарювання. Можна виділити 
два варіанти здійснення такої операції, які по різному 
відображатимуться в бухгалтерському обліку.  
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Як видно з рис. 5.7, підприємство – первинний орендар 
може самостійно виконувати зобов’язання по оренді перед 
власником земельної ділянки або передати їх набувачу права 
(вторинному орендареві). Облікові аспекти таких господарських 
операцій вимагають додаткового розкриття.  

 
Рис. 5.7. Варіанти переуступлення (продажу) права оренди 
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власником земельної ділянки 
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По-перше, йде мова про випадок, коли первинний орендар 
– аграрне підприємство продає іншому підприємству право 
оренди та відповідно передає свої зобов’язання перед власником 
земельної ділянки. При цьому продаж права оренди здійснюється 
не за вартістю, що відображена в бухгалтерському обліку, а за 
вартістю, визначеною під дією ринкового механізму попиту і 
пропозиції. В цьому аспекті вартість права оренди виражає 
величину майбутніх економічних вигод первинного орендаря, яка 
не буде отримана ним по причині переуступки права оренди та на 
еквівалент якої він має право вимагати компенсацію у 
вторинного орендаря. 

Наприклад, якщо підприємство взяло в оренду земельну 
ділянку строком на 10 років, а фактично користувалося нею три 
роки, отримавши за ці три роки сукупний прибуток від 
використання цієї землі, скажімо, розміром 1500 грн., це означає, 
що в середньому право оренди земельної ділянки приносило 
такому підприємству по 500 грн. чистої вигоди щорічно. 
Природно, що на такий самий (а можливо, і більший) прибуток 
це підприємство розраховувало, плануючи використовувати 
землю і протягом решти 7 років користування за правом оренди. 
Тому при передачі права оренди земельної ділянки вторинному 
орендарю первинний орендар має право оцінити його за сумою 
недоотриманих економічних вигід (тобто недоотриманого 
прибутку за 7 років користування – в нашому випадку це 3500 
грн.), скоригованого на середній рівень рентабельності бізнесу 
(приймемо його за 20 % – середній прибуток виробника по 
підприємствах у Європі). Безперечно, вторинний орендар також 
має отримати свою вигоду. Якщо він заплатить орендну плату 
орендодавцю, а первинному орендарю – увесь розрахунковий 
прибуток, то ризикує залишитися без прибутку сам. Таким 
чином, право оренди при відчуженні в даному прикладі слід 
оцінити за сумою, яка дорівнює 7*500 = 3500 – 0,20*3500 = 3500-
700 = 2800 грн. Чиста вигода вторинного орендаря від отримання 
права оренди складатиме як мінімум 700 грн. і може 
збільшуватися за рахунок: виробництва більш прибуткових видів 
продукції на земельній ділянці; зниження суми витрат на 
виробництво продукції порівняно з витратами у первинного 
орендаря. Але останнього питання вигоди вторинного орендаря 
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не повинні турбувати. Йому слід лише адекватно оцінити право 
оренди при його переуступленні (продажі).  

Для підприємства-покупця вартість права оренди буде 
складатися з: плати за переуступку права, витрат, пов’язаних з 
юридичним оформленням (переукладанням) договору оренди 
земельної ділянки та державною реєстрацією права, загальної 
суми орендних платежів.  

Методика відображення в бухгалтерському обліку купівлі-
продажу права оренди запропонована в таблиці 5.5. 

Таблиця 5.5 
Запропонований порядок відображення купівлі-продажу 
права оренди в бухгалтерському обліку з передачею 

зобов’язань перед орендодавцем 
Кореспонденція рахунків№ Зміст господарської операції 

Дебет Кредит 
1 Підприємство-продавець (первинний орендар) 

1.1 Витрати, пов’язані з укладенням договору 
продажу права оренди 92 685 

1.2 Списано право оренди з балансу підприємства 
– первинного орендаря 53 12 

1.3 Списано нараховану амортизацію права оренди 13 12 

1.4 Відображено дохід від продажу 
(переуступлення) права оренди  36 74 

1.5 Списано на фінансові результати дохід від 
продажу права оренди 74 79 

1.6 Списано на фінансові результати витрати, 
пов’язані з  продажем права оренди 79 92 

2 Підприємство-покупець(вторинний орендар) 
2.1 Придбано право оренди у первинного орендаря 15 63 

2.2 

Відображено витрати, пов’язані з юридичним 
оформленням (переукладанням) договору 
оренди земельної ділянки та державною 
реєстрацією права 

15 685 

2.3 Відображено зобов’язання по оренді земельної 
ділянки  15 53 

2.4 Відображено право оренди у складі 
нематеріальних активів 122 15 

3 Використання права вторинним орендарем 

3.1 Нараховано амортизацію на вартість права 
оренди земельної ділянки 23 13 

3.2 Відображено орендний платіж, нарахований 
згідно договору оренди  53 611 

3.3 Виплачено орендну плату орендодавцю 611 301 
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Первинний орендар може самостійно виконувати 
зобов’язання по оренді перед власником земельної ділянки, 
переуступивши право оренди іншому суб’єкту господарювання. 
Як це відображатиметься в бухгалтерському обліку, показано в 
табл. 5.6. 

 
Таблиця 5.6 

Запропонований порядок відображення купівлі-продажу 
права оренди в бухгалтерському обліку без передачі 

зобов’язань по оренді 
 

Кореспонденція рахунків 
№ Зміст господарської операції 

Дебет Кредит 
1 Підприємство-продавець (первинний орендар) 

1.1 
Переведено право оренди до складу 
активів, які утримуються для 
продажу 

286 122 

1.2 
Списано балансову вартість права 
оренди  

943 286 

1.3 
Списано нараховану амортизацію 
права оренди 

13 12 

1.4 
Відображено дохід від продажу 
(переуступлення) права оренди  

36 712 

1.5 
Списано на фінансові результати 
дохід від продажу права оренди 

712 79 

1.6 
Списано на фінансові результати 
витрати пов’язані з  продажем права 
оренди 

79 943 

2 Підприємство-покупець(набувач права) 

2.1 
Придбано право оренди у 
первинного орендаря 

15 63 

2.2 
Відображено витрати, пов’язані з 
юридичним оформленням права 
оренди 

15 685 

2.3 
Відображено право оренди у складі 
нематеріальних активів 

122 15 

3 Використання права оренди 

3.1 
Нараховано амортизацію на вартість 
права оренди земельної ділянки 

23 13 
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В бухгалтерському обліку набувача права вартість права 
оренди складається лише з плати за переуступлення права та 
витрат, пов’язаних з його юридичним оформленням (рис. 5.8). 
Зобов’язань перед власником землі у цьому випадку не виникає, 
адже їх продовжує виконувати підприємство, що було первинним 
орендарем.  

 
Рис. 5.8. Формування вартості придбаного права оренди  

в бухгалтерському обліку 
 
Слід зазначити, що при бухгалтерському обліку права 

оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення 
виникає релевантність витрат на організацію облікового процесу. 
Безперечно, нова схема обліку (з відображенням права оренди) є 
більш трудомісткою порівняно з існуючим порядком операційної 
оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, 

Дт       15          Кт 

Дт       63          Кт 

Дт       685          Кт 

Дт       53          Кт 

Дт       122          Кт 

Плата за 
переуступлення 
права оренди 

Зобов’язання перед 
власником землі 
(орендні платежі) 

 

Витрати на юридичне 
оформлення  
права оренди 

Балансова вартість 
права оренди 
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при якому балансовим об’єктом бухгалтерського обліку є лише 
орендні платежі. Крім цього, практичне впровадження 
запропонованого підходу до бухгалтерського обліку права 
оренди земель сільськогосподарського призначення вимагатиме 
внесення змін до форм звітності.  

В той же час отримана за даним підходом бухгалтерська 
інформація сприятиме кращому розумінню користувачами 
інвестиційних перспектив аграрного підприємства (тобто 
юридичної безпеки господарювання в плані земельних орендних 
відносин), що виправдовує впровадження такого обліку прав 
оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення. 

 

5.3. Розкриття інформації про земельні ділянки 
сільськогосподарського призначення та права 
користування ними у фінансовій звітності  

 

Підготовка звітності є завершальним етапом обробки даних 
у системі бухгалтерського обліку та представлення їх широкому 
колу користувачів. Сукупність звітних показників є підставою 
для прийняття відповідних управлінських рішень і дозволяє 
визначити стратегію, мету та результати діяльності підприємства, 
оцінити його існуючі та потенційні можливості. 

Серед усіх видів звітності найбільш вживаною, виходячи з 
числа її користувачів, є фінансова звітність – «бухгалтерська 
звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, 
результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за 
звітний період» [99]. 

Для державного управління розвитком галузей 
національної економіки, поряд з фінансовою, не менш важливою 
є статистична звітність, у формах якої більший акцент ставиться 
на розкритті кількісних і якісних показників господарської 
діяльності підприємств. Відтак зосередимо свою увагу на цих 
двох видах звітності. 

Повнота розкриття інформації про землі сільськогоспо-
дарського призначення у фінансовій звітності має важливе 
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значення для аграрних підприємств, адже землі цієї категорії – це 
один із першочергових факторів, який підвищує їхню 
інвестиційну привабливість. 

Вимоги щодо змісту фінансової звітності встановлені 
Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 1 «Подання 
фінансової звітності» [82]. У зв’язку з тим, що вітчизняні П(С)БО 
розроблені на основі міжнародних стандартів та загалом не 
суперечать їм, в своєму дослідженні звернемось до першооснови, 
тобто до положень МСФЗ. 

Згідно п. 9 МСБО 1 метою фінансової звітності є надання 
інформації про фінансовий стан, фінансові результати діяльності 
та грошові потоки суб’єкта господарювання, що є корисною для 
широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних 
рішень. Для досягнення цієї мети фінансова звітність надає 
інформацію про активи, зобов’язання, власний капітал, дохід та 
витрати, внески та виплати власникам, які діють згідно з їхніми 
повноваженнями власників, грошові потоки [82]. 

Важливо розуміти, що рівень деталізації інформації у 
основних формах звітності є обмеженим. Розкриття показників 
активів, капіталу і зобов’язань здійснюється у відповідності із 
загальноприйнятою їх класифікацією, що забезпечує 
оптимальний обсяг звітних форм та дозволяє користувачу 
сформувати достатньо повне уявлення про господарські засоби та 
джерела їх утворення. При цьому прийняття рішень у сфері 
управління підприємством, здійснення інвестицій вимагає 
додаткового розкриття показників, наведених у основних формах 
звітності. Тому невід’ємною частиною фінансової звітності є 
примітки до неї.  

Інформація основних звітних форм разом з іншою 
інформацією у примітках допомагає користувачам фінансової 
звітності спрогнозувати майбутні грошові потоки суб’єкта 
господарювання і, зокрема, їхній час та вірогідність [82].  

Ключовим критерієм виокремлення того чи іншого об’єкта 
в окремий рядок у фінансовій звітності є суттєвість статті. Так, 
«стаття, яка не є достатньо суттєвою, щоб було виправданим 
окреме її подання у фінансових звітах, може, однак, бути достатньо 
суттєвою для того, щоб подати її окремо в примітках» [82]. 
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Як зазначається в п. 112 МСБО 1, у примітках слід 
розкривати інформацію, що вимагається МСФЗ і яку не подано у 
фінансовій звітності, а також надавати інформацію, яку не подано 
у фінансовій звітності, але яка є доречною для її розуміння [82]. В 
цьому аспекті розкриття інформації про земельні ділянки 
сільськогосподарського призначення та права користування ними 
у примітках до річної фінансової звітності вітчизняних аграрних 
підприємств є доречним з наступних причин. 

По-перше, інформація в рядках 1000 «Нематеріальні 
активи» та 1010 «Основні засоби» форми № 1 «Баланс» не 
дозволяє користувачу оцінити виробничий потенціал земельних 
ресурсів сільськогосподарського призначення, що має 
першочергове значення для потенційного інвестора. Адже 
неможливо визначити їх частку в структурі основних засобів та 
вартість прав користування ними в структурі нематеріальних 
активів. Інформація у табл. 1 та 2 форми № 5 «Примітки до річної 
фінансової звітності», зокрема рядки 020 «Права користування 
майном», 100 «Земельні ділянки» не вирішують цієї проблеми, 
так як у рядку 020 вартість прав оренди даної категорії земель 
включається до вартості усіх прав користування майном, які 
надані підприємству, а в рядку 100 розкривається вартість усіх 
земельних ділянок (в т.ч. і сільськогосподарського призначення), 
облік яких ведеться на рахунку 101 «Земельні ділянки».  

Таким чином, для аграрних підприємств розкриття у 
додатковій таблиці форми № 5 інформації про земельні ділянки 
сільськогосподарського призначення та права користування ними 
є доречним для розуміння даних за рядками 1000 та 1010 форми 
№ 1 «Баланс». 

По-друге, як зазначалося вище, інформація розкривається у 
звітності або примітках до неї, якщо цього вимагають стандарти, 
що регулюють облік таких об’єктів. Впровадження окремого 
стандарту бухгалтерського обліку земель сільськогосподарського 
призначення передбачає узгодження його вимог щодо розкриття 
інформації про земельні ділянки сільськогосподарського 
призначення та права користування ними з інформаційним 
наповненням фінансової звітності. Це, зокрема, передбачає 
вдосконалення Приміток до річної фінансової звітності (їх 
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розширення) на основі введення додаткових показників без зміни 
основних форм звітності. 

Такий підхід узгоджує інтереси суб’єктів господарювання, 
користувачів звітності та дозволяє уникнути надмірного 
переобтяження основних звітних форм додатковими показниками 
й обраний на основі врахування міжнародного досвіду побудови 
та підготовки фінансової звітності. Так, міжнародні стандарти 
визначають перелік основних статей, що повинні бути розкритті 
у звітності, а решта інформації, яку підприємство вважає 
суттєвою та доречною, розкривається в примітках. Свобода 
розкриття інформації в примітках на основі критерію суттєвості 
та доречності дозволяє підприємствам більш привабливо 
розкрити фактори формування вартості їх бізнесу. 

В умовах уніфікації фінансової звітності та зростання 
пріоритетності аграрного сектору в розвитку національної 
економіки така свобода має бути надана вітчизняним аграрним 
підприємствам. Як стверджує С.Ф. Голов, підготовка 
уніфікованих форм звітності позбавляє підприємства різних 
галузей можливості самостійно виділяти або об’єднувати статті у 
фінансовій звітності, виходячи з їх суттєвості [16, с. 244]. 

Слід зазначити, що сьогодні в діючих формах фінансової 
звітності окреме розкриття інформації про землі 
сільськогосподарського призначення взагалі не здійснюється. Всі 
земельні ділянки – як сільськогосподарського, так і 
несільськогосподарського призначення, які обліковуються у 
складі основних засобів аграрного підприємства, відображаються 
у вартісному виразі у рядку 100 «Земельні ділянки» таблиці ІІ 
Приміток до річної фінансової звітності, а рядок 1011 форми № 1 
«Баланс» відображає вартість усіх груп основних засобів (в т.ч. і 
групи «Земельні ділянки)». Аналогічна ситуація спостерігається з 
розкриттям інформації про права користування земельними 
ділянками. У Примітках їх вартість включена до вартості прав 
користування майном (рядок 020), а в Балансі доповнює вартість 
нематеріальних активів (рядок 1001) [8].  

Таким чином, користувачі фінансової звітності, які 
зацікавлені в показниках використання земельних ресурсів 
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сільськогосподарського призначення аграрними підприємствами, 
не мають змоги знайти інформацію стосовно вартості та площі 
земель за формами власності й правами користування.  

Не вирішує цієї проблеми і змістовне наповнення ряду 
форм державного статистичного спостереження, адже інформація 
про земельні ділянки у цих формах подається лише в 
натуральному вимірнику та загалом стосується посівних площ. 
Площа сільськогосподарських угідь, в тому числі площа угідь, 
взятих в оренду, наводиться у Довідці 2 форми № 50-сг «Основні 
економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств 
за 20__ рік». Загальна площа земель для ведення господарства, 
включаючи орендовані, але за мінусом зданих в оренду, 
зазначається у формі № 2-ферм «Основні показники 
господарської діяльності фермерського господарства, малого 
підприємства у сільському господарстві за 20__ рік». Загальна 
площа земельних ділянок для ведення особистого селянського 
господарства та товарного сільськогосподарського виробництва 
розкривається у формі № 6-сільрада «Окремі показники розвитку 
сільських, селищних, міських рад у галузі сільського 
господарства на 1 січня 20__ року». При цьому дані форми № 6- 
сільрада стосуються не конкретного суб’єкта господарювання, а 
всіх суб’єктів, що діють у межах юрисдикції певної сільської, 
селищної, міської ради [72]. 

У грошовому вимірнику наводяться дані щодо обсягів 
капітальних інвестицій у земельні ділянки (різного цільового 
призначення) та права користування ними у формах № 2-
інвестиції (квартальна) «Капітальні інвестиції» та № 2-інвестиції 
(річна) «Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів». 

В той же час, як зазначає Т. Євсюков, діюча система 
статистичної звітності з обліку кількості земель не в змозі 
задовольнити вимоги сьогодення щодо контролю держави (а 
також громадськості) за використанням і збереженням 
найціннішої частини національного багатства – земель 
сільськогосподарського призначення, а існуюча система обліку 
не надає повноцінної інформації та характеризується певною 
обмеженістю використання показників обліку земель з метою 
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дослідження проблем землекористування. Форми звітності з 
кількісного обліку земель не передбачають ведення обліку 
особливо цінних земель (передусім сільськогосподарського 
призначення), зокрема тих, на яких розміщені агровиробничі 
групи ґрунтів з високою природною родючістю [29, с. 25]. 

Наявний обліковий матеріал (форми 6-зем «Звіт про 
наявність земель та розподіл їх за власниками землі, 
землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності» 
і 2-зем «Звіт про землі, які перебувають у власності й 
користуванні») переважно є обліком землекористувачів, а не 
земель. Форма 6-зем містить звіт про наявність земель та 
розподіл їх між власниками землі, землекористувачами, по 
угіддях та видах економічної діяльності. У формах статистичного 
спостереження 6а-зем «Звіт про наявність зрошуваних земель та 
розподіл їх за власниками землі, землекористувачами та 
угіддями» та 6б-зем «Звіт про наявність осушених земель та 
розподіл їх за власниками землі, землекористувачами та 
угіддями» обліковуються зрошувані та осушені землі, 2-зем – 
землі за формами власності [5, с. 79]. 

Все вищезазначене вказує на необхідність удосконалення 
порядку розкриття інформації про земельні ділянки 
сільськогосподарського призначення та права користування ними 
у фінансовій звітності, зокрема у примітках до неї. 

Погоджуємося з Т.Є. Кучеренко, що «дотримання 
встановлених принципів фінансової звітності, в тому числі 
повного висвітлення, превалювання сутності над формою, 
повинне забезпечувати реальне відображення стану не тільки 
наявних активів підприємства, а й використання ґрунтових і 
водних ресурсів, які належать підприємству та/або перебувають у 
його користуванні» [62, с. 47]. Основним аргументом на користь 
цієї тези є те, що у фінансовій звітності бухгалтер розкриває не 
лише сам капітал, але і процеси, що обумовлюють його зміну. 

Вважаємо, що в бухгалтерському обліку мають бути 
відображені та розкриті у фінансовій звітності всі об’єкти 
земельних відносин, тобто не лише земельні ділянки, а й права 
користування ними. Останні в якості об’єкта обліку визнаються 
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нематеріальними активами. Як свідчать результати проведеного 
нами опитування та результати досліджень окремих науковців 
[37, 170], на даний час їх облік як балансових активів здійснюють 
переважно великі агрохолдинги. Зокрема, в Примітках до річного 
звіту за 2013 р. аграрної компанії «Kernel» [177] у підрозділі 
«Зобов'язання і непередбачені обставини» розкрито зобов’язання 
з оренди земель та здійснено їх класифікацію за терміном 
погашення (менше 1 року, від 1 до 5 років, більше 5 років). 
Фактично сукупна вартість цих орендних платежів виражає 
вартість прав користування землею. Вартість прав оренди земель 
(land lease rights) розкрита також в Примітках до річного звіту 
аграрних компаній «Агротон», «Мілкіленд» та інших великих 
агрохолдингів з іноземним капіталом. 

Якщо вважати право оренди земельних угідь 
нематеріальним активом, потребує вирішення і питання його 
віддзеркалення у балансі сільськогосподарського підприємства. 
На думку Я.С. Ткаль, причиною того, що нематеріальні активи 
взагалі не відображаються на балансі деяких господарств, є 
незрозумілість у порядку їх розмежування та відповідного 
відображення у звітності. Тому це питання потребує подальшого 
ґрунтовного дослідження та вирішення [159, с. 190]. 

Пропозиції щодо розширення показників фінансової 
звітності аграрних підприємств інформацією про земельні 
ділянки сільськогосподарського призначення та права 
користування ними можна знайти в працях В.М. Жука [35, 40], 
Б.С. Гузара [19, 20], М.А. Проданчука [136] та інших науковців.  

Так, у зв’язку з тим, що вартість землі висока, Б.С. Гузар, 
Н.І. Загребельна, Л.Л. Головко пропонують доповнити окремим 
рядком форму № 1 «Баланс», розділ «Необоротні активи», де 
відображалася би вартість землі, що належить 
сільськогосподарському (або іншому) підприємству [19, с. 134]. 
Близькою за суттю є пропозиція М.А. Проданчука: «Вважаємо, 
що для підприємств, які придбали земельні ділянки для 
використання у власній діяльності − для вирощування 
сільськогосподарських культур, будівництва виробничих 
приміщень або об’єктів невиробничої сфери, доцільно було би 



 266 

відображати їх у балансі окремою статтею «Земельні ділянки» 
[136, с. 26]. 

На наш погляд, введення додаткового рядка у розділ І 
«Необоротні активи» форми № 1 «Баланс» є нераціональним 
кроком. Інформація у цьому рядку буде неповною по 
відношенню до обсягів землекористування аграрного 
підприємства, а тому викликатиме більше запитань у 
користувачів звітності, ніж сприятиме кращому розумінню ними 
структури земельних ресурсів.  

Поділяємо позицію Я.С. Ткаль, що зміст основних 
елементів звітності підприємства повинен бути зрозумілим не 
тільки спеціально підготовленим спеціалістам, а й широкому 
колу інших користувачів. Саме прагматична складова (для чого 
та для кого ведеться облік, з якою метою складається і 
публікується звітність) повинна бути на першому місці. 
Семантична складова є наступною за значущістю. Вона полягає у 
тому, що будь-який користувач облікової інформації повинен 
розуміти, яке саме значення надається відповідному поняттю. 
Тобто сучасна трансформація національної системи 
інформаційного забезпечення в системі управління ефективністю 
використання земельних ресурсів сільськогосподарськими 
підприємствами повинна відповідати вказаним параметрам [159, 
с. 190].  

Вважаємо, що структуру земельного капіталу 
сільськогосподарського призначення аграрні підприємства 
повинні розкривати у формі № 5 «Примітки до річної фінансової 
звітності».  

Для цього необхідно: 
– відокремлено відобразити земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення та права користування ними 
з деталізацією останніх за видами та терміном дії;  

– крім вартісних, ввести також натуральні показники та 
розкрити частку ріллі в структурі земель сільськогосподарського 
призначення – як найбільш продуктивної частини 
сільськогосподарських угідь (рис. 5.9). 
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* – пунктирною лінією виділено елементи вдосконалення 

Рис. 5.9. Запропонований підхід до удосконалення методичних засад 
розкриття інформації про землі сільськогосподарського 

призначення та права користування ними у фінансовій звітності 
аграрних підприємств 

 
На необхідність розширення показників форми № 5 звертає 

увагу і Б.С. Гузар: «У бухгалтерському балансі (ф. № 1) 
об’єднана вся інформація по основних засобах в один рядок, тому 
для аграрних формувань необхідно доповнити записку-пояснення 

Табл. XVI. «Землі сільськогосподарського призначення  
та права користування ними» 

Табл. І «Нематеріальні активи» 
рядок 020  
Права користування майном  

Розділ І «Необоротні активи» 

Форма № 1 «Баланс» 

Форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» 

Табл. ІІ «Основні засоби» 
рядок 100  

Земельні ділянки  

рядок 1001 Нематеріальні 
активи (первісна вартість) 

рядок 1011 
Основні засоби 

(первісна вартість) 

рядок 1610  
Земельні ділянки  
с.-г. призначення 

рядок 1620  
Права користування 
земельними ділянками  
с.-г. призначення 

Рядки 1611, 1612 

Деталізація за правовими 
режимами (власні, взяті у 
фінансову оренду) 

Рядки 1621, 1622, 1623, 1624, 1625 

Деталізація за видами прав та  
терміном їх дії

Доповнення натуральним показником (площа, га)
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до річного бухгалтерського звіту даними про земельні ресурси 
сільськогосподарського призначення, які знаходяться у власності 
підприємства, та показниками ефективності їх використання. 
Також слід ввести додатковий рядок у форму 5, яка повинна 
містити відомості про земельні ділянки, показуючи не тільки 
залишок їх на початок року, надходження, вибуття і залишок на 
кінець року, а також інші облікові й економічні показники» [20, 
с. 65]. 

На відміну від запропонованих науковцями раніше, даний 
підхід до удосконалення методичних засад розкриття елементів 
земельного капіталу сільськогосподарського призначення у 
фінансовій звітності аграрних підприємств базується на критеріях 
послідовності та підпорядкованості показників та принципі «від 
загального до часткового». 

Пропонуємо поглибити змістовне наповнення форми № 5 
шляхом введення додаткової Таблиці XVI «Землі 
сільськогосподарського призначення та права користування 
ними» (додаток У). Деталізація інформації про вартість 
земельних ділянок (власних, взятих у фінансову оренду) та прав 
користування ними (прав постійного користування, прав оренди, 
емфітевзису) сприятиме кращому розумінню користувачами 
звітності інвестиційних перспектив аграрного підприємства 
(тобто юридичної безпеки господарювання у плані земельних 
орендних відносин). 

У той же час вважаємо, що розкриття даних лише про 
вартість складових земельного капіталу без зазначення фактичної 
площі земельних угідь не дозволяє сформувати повноцінне 
уявлення користувачів звітності про виробничий потенціал 
земель сільськогосподарського призначення. Тому вбачаємо за 
доцільне подати інформацію про площу власних земельних угідь 
та тих, які є в підприємства на правах користування в 
натуральному вимірнику, тобто в гектарах. 

Можливо, на перший погляд така пропозиція як синтез 
показників форм фінансових і статистичних звітів є 
нетрадиційною, однак вона не суперечить підходам до розкриття 
інформації у примітках до річної фінансової звітності. 
В наукових публікаціях ідея розширення інформації 
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бухгалтерської звітності на основі поєднання вартісних і 
натуральних показників ще не набула значного висвітлення, а 
запропоновані за таким підходом рішення стосуються переважно 
форм статистичної звітності.  

Зокрема, Я.С. Ткаль вважає, що з метою задоволення 
інформаційних потреб широкого кола зацікавлених користувачів 
потрібно доповнити статистичну форму звітності № 50-сг 
«Основні економічні показники роботи сільськогосподарських 
підприємств» додатковими показниками. Адже у пункті Б 
довідки 2 щодо землекористування вітчизняного підприємства 
протягом звітного періоду відображаються обліковцями лише 
площі земельних ділянок за категоріями угідь. Так, користувач 
облікової інформації, який має пряму зацікавленість у 
встановленні ефективності використання земельних ресурсів, не 
має змоги знайти інформацію щодо площі земельних ділянок за 
формами власності та користування (у тому числі орендованої). 
Окрім того, з метою контролю слід залучити балансову вартість 
землі. А це призведе до полегшення обліку, адже буде змога 
взаємоперевірки з обліковими даними фінансової звітності 
підприємства [159, с. 190]. 

Потребу доповнення інформації фінансової звітності 
нефінансовою складовою формують тенденції зміни умов 
господарювання. Саме на це звертає увагу професор 
Г.Г. Кірейцев: «Відміна Бреттон-Вудської системи регулювання 
грошових потоків у іноземній валюті на міжнародному рівні та 
відмова США від золотого паритету долара послабили роль 
грошового вимірника в обліку. Названі умови були доповнені 
розробкою методології стратегічного управління. Все це 
актуалізувало потребу повнішого використання нефінансової 
інформації. В обліково-аналітичній діяльності очевидним став 
факт використання багатомірного відображення усіх фактів 
господарського життя та розробки методик такого відображення 
[53, с. 24]. 

Пропозиції Я.С. Ткаль щодо доповнення форми 
статистичного спостереження № 50-сг додатковими показниками 
землекористування заслуговують позитивної оцінки, однак 
вважаємо, що інформація про землі сільськогосподарського 
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призначення як ключовий фактор розвитку аграрного 
підприємства має бути всесторонньо розкрита у примітках до 
річної фінансової звітності. Це пов’язуємо з тим, що коло 
користувачів фінансової звітності значно ширше, ніж коло 
користувачів форм державного статистичного спостереження. 

Запропоновані зміни форми № 5 в плані практичного 
запровадження, безумовно, потребують узгодження із змістовним 
наповненням форми № 50-сг «Основні економічні показники 
роботи сільськогосподарських підприємств» на предмет усунення 
факту дублювання звітної інформації (рис. 5.10).  

Скорочення показників розділу Б «Землекористування 
протягом звітного року» Довідки 2 форми № 50-сг (виключення 
рядків 0452 – сінокоси, 0453 – пасовища, 0454 – багаторічні 
насадження) в порівнянні з попередніми роками вказує на низьку 
інформаційну цінність цих даних саме у зазначеній звітній формі. 
Удосконаливши Примітки до річної фінансової звітності за 
необхідності можна виключити розділ Б Довідки 2 із форми 
№ 50-сг., розкривши землекористування в натуральних і 
вартісних показників у запропонованій таблиці XVI форми № 5. 

Розкриття натурально-вартісної інформації про 
землекористування у формі № 5 дасть можливість розшифрувати 
рядки форми № 1 «Баланс» 1000 «Нематеріальні активи», 1010 
«Основні засоби», у складі яких відображаються земельні ділянки 
та права користування ними. Додатково користувач зможе 
оцінити земельний капітал з позиції взаємозв’язку його 
натуральних, вартісних та структурних характеристик. 

На перший погляд, запропоноване доповнення показників 
форми № 5 збільшить обсяг потрачених зусиль та часу 
бухгалтерів агарних підприємств на підготовку фінансової 
звітності, але також і дасть можливість суттєво змінити 
інформаційне забезпечення прийняття рішень користувачами, 
поглибивши розкриття складових земельного капіталу 
сільськогосподарського призначення у фінансовій звітності. Це 
допоможе наглядно представити власникам, інвесторам та іншим 
користувачам показники використання земель сільсько-
господарського призначення як суттєвого фактора розвитку 
сільськогосподарського виробництва. 
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Рис. 5.10. Мета, особливості та результат впровадження 

удосконаленої форми № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» 
 

Розроблена та наведена у додатку У таблична форма може 
бути використана не лише для доповнення Приміток до річної 
фінансової звітності на нормативному рівні, але й задіяна в 
системі внутрішнього обліку на підприємстві з метою 
інформування власників про стан землекористування.  

Відповідно до розробленого стандарту у примітках до фінансової 
звітності суб’єкт господарювання повинен розкрити наступну 
інформацію щодо земель сільськогосподарського призначення  
та прав користування ними: 

– вартість та площу земельних ділянок – як власних, так і взятих у 
фінансову оренду: 
– види прав користування земельними ділянками; 
– за кожним видом прав: первісну(переоцінену) вартість прав та 
накопичену амортизація, площу земельних ділянок, на яку поширюється 
даний вид прав. 

Форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» 
Таблиця XVI «Землі сільськогосподарського призначення  

та права користування ними» 

Розкриття інформації відповідно  
до вимог розробленого стандарту 

Необхідність узгодження змісту даної 
форми і форм  статистичної звітності 

Мета: 

Результат: 

1 

2 

Особливості 
впровадження

3 

Можливість оцінити земельний капітал 
сільськогосподарського призначення з позиції 
взаємозв’язку його натуральних, вартісних  
та структурних характеристик 

Краще розуміння користувачами фінансової звітності  
інвестиційних перспектив аграрного підприємства 

Виключення розділу Б «Землекористування протягом звітного року» 
Довідки 2 із форми № 50-сг «Основні економічні показники роботи 
сільськогосподарських підприємств» з метою уникнення дублювання 
звітних даних
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6. Перспективи запровадження галузевого 
стандарту обліку специфічного інтелектуального 

капіталу в аграрній сфері  
 
Значна кількість активів у сучасному сільському 

господарстві мають не лише біологічне походження, а й пов’язані 
з інтелектуальним капіталом. Це результати розробок в галузях 
біотехнологій, генетики, селекції, кібернетики.  

Виробництво сільськогосподарських продуктів стає все 
більш наукоємною галуззю. Ідентифікація аграрного 
інтелектуального капіталу, як об’єкта бухгалтерського обліку, 
визначення методологічних підходів до організації обліку 
нематеріальних активів на сільськогосподарських підприємствах 
є передумовою формування відповідного галузевого стандарту 
бухгалтерського обліку.  

Галузевий аспект обліку інтелектуальної власності набуває 
все більшої актуальності у зв’язку із прискоренням науково-
технічного прогресу, зростаючою роллю цих активів як товару та 
необхідністю отримання інвесторами й іншими зацікавленими 
особами об’єктивної, повної, достовірної та оперативної 
інформації про вартість майна та окупність проведених 
досліджень і розробок. 

Комплексний аналіз вітчизняної та міжнародної облікової 
практики галузевого інтелектуального капіталу наразі відсутній, 
що ускладнює розуміння підприємствами тих переваг, які вони 
отримують від введення нематеріальних активів у господарський 
оборот.  

Розробка методологічних засад обліку нематеріальних 
активів повинна мати практичну цінність і дозволяти 
підприємству систематизувати невраховані в обліку активи та 
підвищити капіталізацію компанії. Необхідним у цьому плані є 
створення такої системи бухгалтерського обліку цих унікальних 
активів, яка б давала можливість повною мірою використовувати 
їх у господарському обороті підприємства, вимірювати суму 
додаткових економічних вигод, що ними генеруються, і повною 
мірою забезпечувала б процес їх оцінки. 
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Нематеріальні активи в законодавстві України представлені 
двома правовими категоріями: 

- об’єкти права інтелектуальної власності (ОПІВ), згідно з 
Цивільним кодексом  України; 

- права користування, що згідно із законодавством можуть 
бути визнані як нематеріальні активи. 

Інтелектуальна діяльність в аграрному секторі економіки 
пов’язана з такими особливостями: 

- удосконаленням або опрацюванням нових технологічних 
процесів і способів агропромислового виробництва; 

- селекційною діяльністю, пов’язаною з поліпшенням 
існуючих та виведенням нових, більш конкурентоспроможних 
сортів сільськогосподарських культур; 

- генетичною діяльністю, пов’язаною з виведенням нових 
порід тварин; 

- розробкою новітніх біотехнологій та технологій 
природокористування; 

- розробкою ефективних добрив, хімічних і біологічних 
препаратів, комплексу машин, механізмів, приладів, устаткування; 

- проектуванням і удосконаленням комплексів 
сільськогосподарських будівель та споруд, здійсненням 
ефективних меліоративних заходів; 

- розробкою та реєстрацією комерційних (фірмових) 
найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг) 
для аграрних підприємств;  

- створенням спеціалізованих комп'ютерних програм, 
винаходів, корисних моделей, промислових зразків, 
раціоналізаторських пропозицій тощо.  

Зазначені види інтелектуальної діяльності пов’язані зі 
створенням специфічних об’єктів інтелектуального капіталу в 
аграрній галузі, що потребують розробки окремої методології їх 
обліку.  

Набуваючи ознак власності, інтелектуальний капітал 
прирівнюється до інших чинників виробництва, а отже, виникає 
проблема його оцінки, обліку і перенесення вартості на вартість 
виробництва продукції (послуг). 
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Потреба у проведенні заходів з оцінки та оприбуткування 
об’єктів інтелектуальної власності (ОІВ) в обліку 
сільськогосподарських підприємств обґрунтовується через 
чотири складові: ринкову, нормативно-бухгалтерську, 
адміністративну та економічну. 

Ринкова складова даної проблеми визначається роллю     
інтелектуального капіталу в сучасному економічному 
середовищі. Матеріальні активи не є єдиним чинником 
забезпечення прибутковості. Існують інші види активів, які не 
мають такої класичної ознаки як речовинна субстанція, але 
можуть відігравати значну роль у процесі одержання 
підприємством доходів. Сучасна економіка характеризується 
більшою мірою нематеріальними активами, ніж активами 
матеріальними. Серед них людський капітал, інтелектуальний. 
Об’єкти інтелектуальної власності підвищують валюту балансу, 
інвестиційну привабливість та забезпечують додаткове 
надходження доходів. В балансах провідних іноземних брендів 
вартість лише торговельної марки може досягати до 50% активів. 

Ринкові умови господарювання, наявність жорсткої 
конкуренції у сфері виробництва та реалізації продукції 
вимагають від сільгоспвиробників пристосування до нових умов 
ведення бізнесу. Формування нової методології визнання і обліку 
специфічних інтелектуальних активів та її впровадження в 
облікову практику аграрних підприємств забезпечить їх належне 
представлення на ринку, формування відповідного іміджу та 
підвищення інвестиційної привабливості. 

Нормативно-бухгалтерська складова. Незважаючи на 
досить тривале використання інтелектуального капіталу в 
господарській діяльності вітчизняних підприємств, нормативне 
введення поняття «нематеріальні активи» в бухгалтерську 
термінологію України відбулося лише у 1993 році з прийняттям 
Кабінетом Міністрів України «Положення про організацію 
бухгалтерського обліку i звітності в Україні». 

У 1993 році прийнята більшість законів з питань 
інтелектуальної власності: Закон України «Про охорону прав на 
знаки для товарів і послуг», Закон України «Про охорону прав на 



  275

сорти рослин», Закон України «Про племінну справу у 
тваринництві», Закон України «Про охорону прав на промислові 
зразки» тощо. 

У 1999 році затверджене ПСБО 8 «Нематеріальні активи», 
яке і дотепер характеризується наявністю недоліків і, зокрема, 
відсутністю визначеної процедури прийняття на баланс 
підприємства та оцінки вартості нематеріального активу. 

Незважаючи на законодавчу можливість бухгалтерського 
обліку нематеріальних активів з початку 90-х років, через 
історичні та інші причини об’єкти інтелектуальної власності 
практично відсутні у складі активів підприємств. Одна з причин 
такої ситуації вбачається у відсутності відповідного 
методологічного підґрунтя задля становлення інтелектуального 
капіталу, як якісно нового об’єкта. В Україні створена потужна 
нормативно-правова база з економічних питань використання 
інтелектуальної власності, але нормативна база з бухгалтерського 
обліку цих активів практично відсутня. Ми пов’язуємо це з 
відносною новизною даних активів та у зв’язку з цим не 
розробленою методологією їх обліку. Розробка методологічного 
забезпечення та на його основі галузевого стандарту обліку 
специфічних інтелектуальних активів в аграрному секторі 
дозволить сформувати впорядковану систему нормативного 
забезпечення бухгалтерського обліку та звітності щодо 
нематеріальних активів як по галузі, так і в цілому по економіці 
України.  

Адміністративна складова. У 2001 році на необхідності 
врахування ОПІВ в обліку було наголошено в Указі Президента 
«Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні», 
в якому встановлювалася вимога проведення до 1 січня 2003 року 
інвентаризації об'єктів інтелектуальної власності, під час 
створення яких використовувалися кошти державного бюджету 
та державних цільових фондів. 

У дорученні Президента України від 7 липня 2005 р. 
викладено вимогу аналогічного змісту: проведення інвентаризації 
ОПІВ у складі нематеріальних активів підприємств, установ і 
організацій з метою виявлення об'єктів, права на які згідно із 
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законодавством діяло до 1 січня 2004 року, належали державі, 
або які було створено за державні кошти. 

У 2005 році Державне казначейство листом від 
25.08.2005 р. поставило зобов’язання взяття на облік 
бюджетними установами нематеріальних активів, які є 
закінченими та засвідченими відповідними документами 
(патентом, сертифікатом, ліцензією тощо).  

Аналогічна норма висунута Міністерством фінансів 
України і щодо підприємств інших форм власності у листі від 
12.08.2005 р., в якому уточнюється, що виявлені в 
інвентаризаційних описах об'єкти права інтелектуальної 
власності як такі, що не відображені в бухгалтерському обліку, 
заносяться на баланс підприємства.  

Причиною недотримання визначених законодавством 
адміністративних норм щодо постановки на облік наявних 
об’єктів інтелектуальної власності є відсутність у підприємств 
бачення загального методологічного порядку виявлення та 
оприбуткування даних активів на баланси сільськогосподарських 
підприємств. Такий порядок відсутній і в нормативних 
документах. Запропоновані методологічні підходи до 
інвентаризації, ідентифікації та постановки на облік 
нематеріальних активів дозволять запровадити належне облікове 
забезпечення комерційного використання об’єктів 
інтелектуальної власності та відповідне представлення цих 
активів у звітності. 

Економічна складова. Відсутність належного нормативно-
правового та методологічного забезпечення обліку 
нематеріальних активів стало головною причиною їх ігнорування 
в вітчизняному бухгалтерському обліку.  

Нині офіційно підтверджений факт, що за час приватизації 
вітчизняних підприємств в Україні їх вартість занижувалася в 
середньому на 50–80% через те, що при визначенні ціни не 
враховувалася інтелектуальна власність. При цьому Україна за 17 
років незалежності кожного місяця втрачала по $2 млрд за 
рахунок того, що у балансовій вартості підприємства є лише 1 
відсоток інтелектуальних активів. Обсяг незареєстрованих 
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активів на тих підприємствах, які ще знаходяться в 
держвласності, становить $200–$250 млрд. 

Облік інтелектуального капіталу – одна з найскладніших і 
неоднозначно вирішуваних проблем в обліковій практиці. 
Узагальнення наукових позицій з питань обліку інтелектуальної 
власності дозволило виділити головні проблемні ділянки 
бухгалтерського обліку та оподаткування інтелектуального 
капіталу у складі активів підприємства: 

- наявність невідображених у балансі об’єктів 
інтелектуальної власності; 

- невизначеність строку корисного використання; 
- відсутність системи документування процесу 

комерціалізації інтелектуального капіталу (франчайзингу, 
ліцензійного використання тощо); 

- складність у виборі форми надходження інтелектуальних 
активів; 

- неправильне трактування правової та економічної суті 
інтелектуального капіталу; 

- неоднозначність методології  визначення вартісних 
показників для цілей бухгалтерського обліку; 

- відсутність методики інвентаризації (ідентифікації) прав 
на об’єкти інтелектуальної власності; 

- дискусійний характер питань амортизації об’єктів 
інтелектуальної власності. 

Метою розробки галузевої методології обліку 
нематеріальних активів та запровадження в подальшому на її 
основі галузевого облікового стандарту є відображення реального 
рівня капіталізації агропромислових підприємств. Для реалізації 
цієї мети необхідно вирішити наступні завдання:  

- обґрунтувати методологічні елементи облікової політики 
щодо інтелектуального капіталу; 

- розробити методологію обліку специфічних об’єктів 
інтелектуальної власності сільськогосподарських підприємств; 

- розробити методологію обліку інтелектуального капіталу 
в наукових установах Національної академії аграрних наук   
України; 
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- удосконалити методологію звітності про галузевий 
інтелектуальний капітал; 

- розробити галузевий стандарт з обліку інтелектуальної 
власності на підприємствах аграрного сектору економіки. 

1. Обґрунтування методологічних елементів облікової 
політики щодо інтелектуального капіталу. Ключовою 
проблемою обліку інтелектуального капіталу в складі 
нематеріальних активів є визначення методичних елементів 
облікової політики щодо нематеріальних активів. На нашу думку, 
серед головних методологічних елементів облікової політики слід 
виділити порядок визнання та оцінки нематеріальних активів, 
порядок визначення терміну корисного використання та 
методику нарахування амортизації. 

2. Розробка методології обліку специфічних об’єктів 
інтелектуальної власності сільськогосподарських 
підприємств. Потребує розв’язання проблема окремого 
відображення в обліку специфічних об’єктів інтелектуальної 
власності сільськогосподарських підприємств, таких як права на 
сорти рослин та породи тварин. Йдеться про методологічні 
проблеми, що існують у процесі визнання та оцінки сортів 
рослин та окремих генетичних розробок. Деякі нюанси діючого 
бухгалтерського законодавства не дають змоги адекватно 
визначати вартість права на сорт чи породу. Так, у п. 8 П(С)БО 8 
"Нематеріальні активи", зазначено, що якщо нематеріальний 
актив не відповідає критеріям визнання, то витрати, пов'язані з 
його придбанням чи створенням, визнаються витратами того 
звітного періоду, протягом якого вони були здійснені, без 
визнання таких витрат у майбутньому нематеріальним активом.  

Розробка сорту рослин вимагає належного оформлення 
авторського права на ці об’єкти, що включає визнання майнового 
права на ці об’єкти. Експертиза на визначення сорту як об’єкта 
інтелектуальної власності може тривати значний відрізок часу. 
Так, формальна експертиза заявки на сорт рослин здійснюється 
протягом шість місяців, а кваліфікаційна щодо переваг сорту 
здійснюється на сортодільницях протягом трьох років. Лише 
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після цього може бути включено сорт до спеціального реєстру 
сортів рослин та до реєстру патентів. 

За цей період усі витрати, пов’язані з апробацією сорту, в 
обліку будуть списані на витрати діяльності і ніяк не матимуть 
відношення до вартості сорту. Хоча саме вони значною мірою і 
впливають на його первісну вартість, адже безпосередньо 
пов’язані з розробкою та впровадженням. Звісно, що в такому 
разі первісна вартість не відображатиме реальну вартість сорту. 

Сорти рослин та породи тварин, що передані на експертизу, 
мають обліковуватись на окремому субрахунку рахунка 12, однак 
при цьому потребують вирішення суттєві проблеми методичного 
характеру, зокрема питання документального оформлення 
процесу постановки таких об’єктів на баланс, механізм 
адекватної оцінки їх первісної вартості з урахуванням понесених 
у процесі розробки сорту витрат, облікове забезпечення процесу 
комерційного використання прав на сорти та породи тощо. 

3. Розробка методології обліку інтелектуального 
капіталу в наукових установах Національної академії 
аграрних наук України. Однією із стратегічних цілей 
удосконалення методології обліку галузевого інтелектуального 
капіталу є розробка специфічних методологічних засад його 
відображення в балансах наукових установ Національної академії 
аграрних наук України. Враховуючи існуючу практику 
використання незареєстрованих в балансі об’єктів 
інтелектуальної власності науковими установами НААН, 
потребують реалізації заходи щодо їх інвентаризації (виявлення), 
оцінки та оприбуткування на баланс наукових установ.  

Початковим етапом реалізації зазначеного, на нашу думку, 
є проведення інвентаризації усіх наявних нематеріальних активів, 
виявлення невідображених в балансі та включення їх до складу 
активів. Кінцевий результат інвентаризації при цьому полягає у 
встановленні факту використання підприємством об’єктів, 
невідображених в балансі, їх вартісній оцінці та оприбуткуванні 
за визначеною вартістю. 

Включення до балансу інтелектуального капіталу, наявного 
в наукових установах НААН, забезпечить їх подальшу 
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комерціалізацію та ефективне використання в господарському 
обороті з належним відображенням прибутку у вигляді роялті, 
паушальних, ліцензійних платежів тощо. 

4. Удосконалення методології звітності про галузевий 
інтелектуальний капітал. З метою подолання несприйняття 
майнової складової інтелектуального капіталу у звітності 
вітчизняних підприємств важливими є внесення коректив в діючу 
нормативно-методичну базу з питань обліку нематеріальних 
активів. 

Законодавчого закріплення потребує норма щодо 
обов’язкового проведення інвентаризації та включення в баланс 
нематеріальних активів, що розроблені чи придбані 
підприємством та використовуються в його господарській 
діяльності. Запропонована методологічна схема здійснення таких 
робіт наведена в табл. 6.1. Особливу увагу слід звернути на ті 
об’єкти, що перебувають у державній власності або були створені 
(придбані) за державні кошти. Що стосується обліку об’єктів 
інтелектуальної власності в бюджетній сфері, слід зауважити, що  
їх перелік потребує доповнення. Зокрема, до літературних, 
письмових творів наукового, технічного або іншого характеру 
слід включити результати науково-дослідних, пошукових, 
дослідно-конструкторських, дослідно-технологічних робіт у 
формі звіту, документації, комплекти конструкторської і 
технологічної документації (первинні зразки) тощо.  

5. Розробка галузевого стандарту з обліку 
інтелектуальної власності на підприємствах агарного сектору 
економіки. Впровадження запропонованих вище методологічних 
підходів до обліку інтелектуального капіталу потребує вирішення 
на законодавчому рівні суттєвих методологічних протиріч, що 
існують в діючому нормативному забезпеченні. Нижченаведені 
умови мають бути обов’язково враховані при розробці галузевого 
стандарту з обліку інтелектуальної власності на підприємствах 
аграрного сектору економіки України. 

По-перше, визнаватися в балансі мають лише ті активи, 
щодо яких підприємство чи наукова установа отримує економічні 
вигоди та які використовуються в їх господарській діяльності. 
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Таблиця 6.1 
Порядок інвентаризації (виявлення) та оприбуткування  

нематеріальних активів 

Дії щодо зареєстрованих 
ОПІВ 

Дії щодо ОПІВ, які 
перебувають на стадії 

реєстрації 

Дії щодо 
незареєстрованих 

ОПІВ 
ЕТАП 1. Ідентифікація (виявлення) 
Перевірка наявності 
зареєстрованих об’єктів, 
що не відображені в 
бухгалтерському обліку 

Встановлення факту 
використання об’єктів 
інтелектуальної власності, 
що перебувають на стадії 
реєстрації 

Виявлення  
незареєстрованих 
об’єктів 
інтелектуальної 
власності  

ЕТАП 2. Оцінка  
Оцінка вартості 
виявлених в процесі 
інвентаризації 
зареєстрованих  
нематеріальних активів 

Аналіз та узагальнення 
витрат на створення та 
реєстрацію нематеріальних 
активів, щодо яких ще не 
отримано свідоцтва 

– 

ЕТАП 3. Документальне оформлення  
Внесення в 
інвентаризаційний опис 
виявлених в процесі 
інвентаризації, 
зареєстрованих  
нематеріальних активів 

Внесення в 
інвентаризаційний опис 
об’єкта «незавершені 
капітальні інвестиції в 
нематеріальні активи» 

Оформлення листа-
пропозиції щодо 
реєстрації об’єкта 
інтелектуальної 
власності 

Оформлення Наказу по 
підприємству на 
оприбуткування 
нематеріального активу, 
виявленого під час 
інвентаризації 

Складання Акта про 
оприбуткування на баланс  
об’єкта «незавершені 
капітальні інвестиції в 
нематеріальні активи» 

– 

Складання Акта введення 
нематеріального активу в 
господарський оборот 

- 
– 

ЕТАП 4. Оприбуткування на рахунках   
Зарахування до складу 
нематеріальних активів  
Дт 12 "Нематеріальні 
активи" 
Кт 746 «Інші доходи від 
звичайної діяльності» 

ОПІВ, щодо яких триває 
процес реєстрації, 
зараховуються до складу 
незавершених капітальних 
інвестицій  
Дт 154 " Придбання 
(створення) 
нематеріальних активів " 
Кт 746 «Інші доходи від 
звичайної діяльності» 

– 
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По-друге, при оприбуткуванні об’єктів інтелектуальної 
власності на баланс підприємств чи наукових установ потребує 
вирішення проблема з оподаткуванням даних сум, оскільки 
згідно з діючим законодавством визнання активу в балансі 
призводить до виникнення у підприємства доходу, що підлягає 
оподаткуванню. 

По-третє, необхідно визначитись з методологією вартісної 
оцінки тих об’єктів інтелектуальної власності, які створені давно 
і щодо яких відсутня інформація про витрати. Вартість таких 
активів визначається у порядку, затвердженому наказом Фонду 
державного майна України від 13 грудня 2005 р. № 3162. 
Порядок призначений для застосування з метою проведення 
оцінки об'єктів права інтелектуальної власності, які перебувають 
у державній власності або були створені (придбані) за державні 
кошти, для визначення їх вартості за результатами інвентаризації 
та зарахування на бухгалтерський облік. Він базується на 
витратному підході і, як показує практика, далеко не досконалий. 

Реалізація означених методологічних заходів через 
прийняття окремого галузевого стандарту дозволить врахувати 
таку важливу складову власності аграрних підприємств як 
інтелектуальний капітал. Зокрема, ідентифікувати невраховані в 
обліку специфічні нематеріальні активи сільськогосподарських 
підприємств, зарахувати їх на баланс за справедливою вартістю 
та запровадити ефективні методи їх комерційного використання.  

Разом з тим, не слід забувати той факт, що проблема 
ефективності та результативності використання нематеріальних 
активів аграрними підприємствами, поряд з проблемами їх 
оцінки та бухгалтерського обліку, значно глибша. Полягає вона у 
необхідності розробки організаційно-економічних механізмів 
впровадження нових інтелектуальних продуктів у господарський 
обіг, їх комерціалізації, видачі ліцензій на виробництво продукції 
з їх використанням, запровадження практики франчайзингу з їх 
залученням та ін. За таких умов питання оцінки та постановки 
нематеріальних активів на облік набуде економічного змісту та 
практичної значимості, а реалізація запропонованих 
методологічних положень, що можуть бути покладені в основу 
відповідного галузевого стандарту, забезпечить інформаційну 
(облікову) основу їх комерціалізації та ефективного 
використання. 
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ВИСНОВКИ 
 
Аналіз світових теоретичних і практичних тенденцій 

побудови та розвитку галузевих стандартів бухгалтерської 
звітності, засвідчив наявність методологічних підходів до 
вдосконалення МСФЗ через: запровадження трирівневої моделі їх 
побудови (загального, галузевого та корпоративного рівнів); 
означення методології галузевих факторів вартості; наявність 
специфіки показників для прийняття інвестиційних рішень. 

В системі нині діючих МСФЗ вже існують кілька 
вузькоспеціалізованих стандартів, які в західних науково-
професійних бухгалтерських виданнях озвучені (означені) як 
галузеві. Практика запровадження галузевих стандартів обліку в 
межах загальнонаціональних стандартів вже визнана в США та в 
більшості розвинутих країн. Рекомендації, що містяться в 
керівництвах з бухгалтерського обліку для окремих галузей є 
інтерпретацією існуючих затверджених стандартів обліку і 
аудиту GAAP в США. Ці керівництва діють у специфічних 
обставинах, до яких відноситься приналежність підприємств до 
певної галузі, а, отже, є такими, що відповідають основним 
положенням національних стандартів. 

В Білорусії, Казахстані та ряді інших країн СНД 
переглядається законодавство, що передбачає систему 
нормативних актів у сфері регулювання галузевого 
бухгалтерського обліку. Опрацювання вищезазначених джерел 
дозволило визначити головні методологічні підходи для 
формування галузевих стандартів. Можна говорити про наявність 
певного методологічного забезпечення їх запровадження. Серед 
якого: ідентифікація основних чинників вартості у кожній галузі 
економіки і розробка стандартних показників для них; 
забезпечення глобальної зіставності звітності за цими 
показниками в кожній окремій галузі. 

Удосконалення регулювання галузевою економікою 
неможливе без впливу управління на свою головну функцію – 
бухгалтерський облік. Науковою базою посилення такого впливу 
мають стати теоретичні напрацювання оцінки факторів вартості 
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по окремих галузях, розробка за цим стандартних показників та 
методології. Практична реалізація такої моделі передбачає 
розробку галузевих стандартів з бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності, а, також, галузевої облікової політики. 

Проведені дослідження свідчать, що у світі знайдено 
формулу (підхід) до вдосконалення системи бухгалтерського 
обліку та міжнародних стандартів фінансової звітності. 
Важливим кроком вперед в теоретичному плані стала розробка 
підходу до поділу системи міжнародної регламентації 
бухгалтерського обліку на рівні – загальний, галузевий та 
корпоративний. 

Останнє засвідчує необхідність теоретичного 
обґрунтування запровадження галузевих стандартів обліку та 
звітності і в Україні. Необхідність запровадження галузевих 
стандартів обліку у вітчизняну практику особливо важливим є 
для сільського господарства як ключової галузі економіки 
України в світовому розподілі праці. Започатковані в 
представленій монографії наукові дослідження та методичні 
основи галузевого бухгалтерського обліку є теоретико-
методологічною та практичною базою формування галузевих 
стандартів фінансової звітності в якості повноцінного 
нормативно-правового підґрунтя для впровадження ефективної 
системи фінансово-економічної інформації здатної забезпечити 
сучасні запити та потреби усіх рівнів управління в сільському 
господарстві. 
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Додаток В 
Погляди вчених на можливість та доцільність запровадження 
оцінки за справедливою вартістю в облікову практику аграрних 

підприємств 
№ п/п Погляд Вчений 

1 

"…жодна з колишніх країн СНД, що 
запровадила облік сільськогосподарської діяльності 
за МСБО 41, не наважилась на такий кардинальний 
крок, як повна відмова від оцінки за 
собівартістю…І справа тут не в інерції наших 
бухгалтерів, і навіть не у витратах: на організацію 
окрім фінансового ще і дієвого управлінського 
обліку. Проблема у відсутності прозорого ринку, 
оперативному доступі інформації, а, головне, 
відсутності чіткої методології застосування оцінки 
активів за справедливою вартістю в наших 
реаліях"9. 

В.М. Жук 

2 

"Механізм оцінки біологічних активів та 
сільськогосподарської продукції за справедливою 
вартістю є складним і трудомістким, що вимагає 
додаткового навантаження або залучення 
відповідних фахівців для збору і опрацювання 
необхідної інформації. Все це тільки збільшить 
витрати сільськогосподарських підприємств і 
зменшить дохід… 

На базі обласних управлінь сільського 
господарства і продовольства облдержадміністрацій 
доцільно було б організувати проведення 
моніторингу ринків біологічних активів і готової 
продукції на кожну звітну дату і доводити до 
сільськогосподарських підприємств інформацію 
про ціни" 10. 

Л.І. Стаднік 

3 

"…в сучасних умовах розвитку аграрного 
сектору визначення справедливої вартості 
довгострокових біологічних активів рослинництва є 
економічно і організаційно недоцільним. 

Процедура розрахунку справедливої вартості 
занадто складна і спричиняє зростання 
навантаження на працівників бухгалтерії і 
підвищення матеріальних витрат. Це зумовлено 
тим, що в Україні відсутні активні ринки… а 

Н.В. Гончаренко 

                                                            

9 Жук В.М. Методологічний супровід застосування П(С)БО 30 "Біологічні активи" / 
В.М. Жук // Фінанси, облік і аудит: Зб. наук. праць. Спец. випуск. Ч. 1. / Відп. ред. 
М.М. Коцупатрий. – К.: КНЕУ, 2007. – 200 с. – С.75-84. 
10 Стаднік Л.І. Оцінка біологічних активів та проблеми відображення їх в обліку / 
Л.І. Стаднік // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
tezy.btsau.edu.ua/index.php/ua/article/view/1252. 
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застосування альтернативних методів визначення 
справедливої вартості не призводять до реальної 
оцінки через можливість суб’єктивних суджень 
виконавців" 11. 

4 

"У зв’язку з тим, що активний ринок в країні ще 
й досі не сформовано, проблемним на сьогоднішній 
день залишається і питання визначення 
справедливої вартості на продукцію, а також 
питання пов’язане з визначенням реальної вартості 
незавершеного виробництва, зокрема посів 
сільськогосподарських культур"12. 

Л.О. Панченко,  
Т.П. Головченко 

 

5 

"Визначення справедливої вартості біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції 
ґрунтується на цінах активного ринку. Таке 
нововведення створює труднощі щодо 
об’єктивності визначення справедливої вартості 
окремих активів, адже не завжди присутній 
активний ринок, а якщо й існує ринок, то за 
окремими активами може бути відсутня інформація 
про ринкові ціни." 

"Для створення уніфікованого методико-
інформаційного забезпечення роботи 
бухгалтерських та аналітичних служб на різних 
рівнях управління необхідно розробити дієву 
галузеву облікову політику, підготувати та 
запровадити методику моніторингу та формування 
по системі Мінагрополітики єдиної інформаційної 
бази "справедливих цін" на сільськогосподарську 
продукцію та біологічні активи"13. 

М.С. Палюх, 
О.П. Скирпан 

6 

"Що стосується відображення біологічних 
активів на дату проміжного та річного балансу за 
справедливою вартістю, то по-перше, не так вже і 
багато підприємств, які складають проміжний 
баланс, по-друге, визначити справедливу вартість 
біологічного активу на дату складання балансу, а це 
на 31 березня, 30 червня і 30 вересня, практично не 
можливо, тому що, у цей період часу відсутній 
активний ринок, зокрема продукції 
рослинництва"14. 

А.А. Гнатюк 

                                                                                                                                

11 Гончаренко Н.В. Облік довгострокових біологічних активів рослинництва: стан і напрями 
удосконалення / Н.В. Гончаренко // Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник 
наукових праць. Випуск 26. (за заг. ред. проф. Єханурова Ю.І., Шегди А.В.). – Київ: Видавничо-
поліграфічний центр "Київський університет", 2011. – 335 с. – С. 202-207. 
12 Панченко Л.О. Справедлива вартість біологічних активів та проблема її визначення / 
Л.О. Панченко, Т.П. Головченко // Науковий вісник Луганського національного аграрного 
університету. Збірник наукових праць. Серія: Економічні науки. – 2009. – № 6 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvlnau/Ekon/2009_6/articles/L.O._Panchenko,_T.P._Golovchenko.pdf. 
13 Палюх М.С. Нові підходи до організації обліку на підприємствах агропромислового 
виробництва / М.С. Палюх, О.П. Скирпан // Економічний аналіз. Зб. наук. праць кафедри 
економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету. Випуск 
6. – Тернопіль, ТНЕУ, 2010. – С. 135-137. 
14 Гнатюк А.А. Справедлива вартість біологічних активів: проблеми та шляхи їх 
вирішення / А.А. Гнатюк // Вісник Університету "Україна". Серія: "Економіка, 
менеджмент, маркетинг". – 2011. – № 1. – С. 176-179. 
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7 

"…прийняття П(С)БО 30 "Біологічні активи" 
ускладнило порядок визначення фінансового 
результату на сільськогосподарських 
підприємствах. Цей документ… потребує 
подальшого вивчення і доопрацювання. Тому на 
сьогодні було б справедливо надати кожному 
підприємству право вибору стосовно порядку 
визначення фінансових результатів шляхом оцінки 
проданої продукції за справедливою вартістю або за 
фактичною"15. 

Н.В. Фальчук 

8 

"Значним недоліком запропонованої оцінки 
поточних біологічних активів рослинництва за 
справедливою вартістю є те, що їх справедливу 
вартість визначити досить складно. Причиною 
цього є, перш за все, залежність галузі 
рослинництва від природно-кліматичних факторів, 
які спрогнозувати для визначення справедливої 
вартості досить тяжко"16. 

І.М. Лукава 

9 

"Оцінка біологічних активів за справедливою 
вартістю викликає певні труднощі щодо 
відображення їх в регістрах бухгалтерського обліку, 
а відповідно і при складанні фінансової звітності… 
На нашу думку ці труднощі обумовлені 
порушенням деяких принципів на яких ґрунтується 
ведення бухгалтерського обліку та складання 
фінансової звітності"17. 

В.А. Нехай 

10 

"Довгострокові біологічні активи, які оцінено за 
справедливою вартістю, амортизації не підлягають, 
чим викривляються показники собівартості 
продукції, виробленої із їх участю; оцінка за 
справедливою вартістю отриманих із виробництва 
поточних біологічних активів свідчить про 
необґрунтоване використання ринкових оцінок для 
відображення неринкового економічного 
обороту"18.  

Г.Г. Кірейцев 

                                                            

15 Фальчук Н.В. Визначення фінансових результатів діяльності аграрних підприємств / 
Н.В. Фальчук // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і 
природокористування України: зб. наук. праць; [ред. кол.: Д.О. Мельничук та ін.]. – 
Вип. 154, Ч.3. – 2010. [Серія "Економіка, аграрний менеджмент та бізнес"]. – С. 205-210. 
16 Лукава І.М. Організація обліку в рослинництві відповідно до вимог П(С)БО 30 
"Біологічні активи" / І.М. Лукава // Інноваційна економіка. – 2011. – № 4(23). – С. 147-150. 
17 Национальный стандарт бухгалтерского учета 2 "Товарно-материальные запасы" 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.minfin.md/common/actnorm/contabil/standarts/NSBU_2.doc. 
18 Кірейцев Г.Г. Регулювання розвитку бухгалтерського обліку в сільському господарстві України / Г.Г. 
Кірейцев // Зб. наук. пр. за редакцією доктора с.-г. наук, проф., академіка АН ВШ України М.І. 
Бахмата. – Кам’янець-Подільський, 2009. – 744 с. – С. 22-29. 
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11 

"Використання справедливої вартості для 
оцінки активів підприємства сприяє реальнішому 
відображенню їх вартості в балансі, що дає 
можливість об’єктивніше проводити аналіз 
структури майна підприємств. 

Незважаючи на позитивні результати 
використання справедливої вартості для оцінки 
біологічних активів, досить спірним, на нашу 
думку, є порядок відображення в обліку фінансових 
результатів від сільськогосподарської діяльності" 19. 

Я.М. Гринчишин 

12 

"Оцінка біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції за справедливою 
вартістю є не лише нормативною вимогою, а й 
чинником інвестиційної привабливості 
підприємства"20. 

Л. В. Гаврилюк 

13 

"…сільськогосподарська продукція 
документально має відображатися не за 
собівартістю, а за ринковою ціною, зменшеною на 
витрати пов’язані з її можливою реалізацією. 
Подібний стан речей окрім уже названих критичних 
зауважень… має іще декілька. По-перше, 
підприємство фактично втрачає необхідність 
оперувати категорією собівартості, заміняючи її 
ринковою ціною… така ситуація значно скорочує 
можливості підприємства підвищувати свою 
доходність за рахунок внутрішніх резервів. По-
друге, оцінка виробленої продукції за ринковими 
цінами є явищем досить умовним, що суттєво 
знижує достовірність інформації... Щоправда, варто 
відмітити, що з позицій управління визначення 
вартості виробленої продукції в ринкових цінах має 
сенс, але, на нашу думку, воно повинно 
здійснюватися паралельно із традиційним, а не 
замість нього"21. 

І.В. Охріменко 

14 

"У зв’язку із значним коливанням справедливої 
вартості та невизначеністю джерел її одержання у 
підприємств виникає можливість фальсифікувати 
облікову інформацію, що суперечить принципам і 
природі бухгалтерського обліку. 

Загальновідомо, що фінансовий результат 
виявляється у процесі реалізації продукції. 
Визначення його у процесі виробництва під час 
оприбуткування готової продукції обумовлює 
одержання недостовірної інформації…"22. 

П.Л. Сук 

                                                            

19 Гринчишин Я.М. Теоретичні і практичні проблеми оцінки біологічних активів за справедливою 
вартістю / Я.М. Гринчишин // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://intkonf.org/ken-grinchishin-
yam-teoretichni-i-praktichni-problemi-otsinki-biologichnih-aktiviv-za-spravedlivoyu-vartistyu/. 
20 Гаврилюк Л.В. Проблеми обліку та оцінки біологічних активів за справедливою вартістю / 
Л.В. Гаврилюк // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.rusnauka.com/17_APSN_2009/Economics/47929.doc.htm. 
21 Охріменко І.В. Проблеми реформування методик вимірювання витрат та визначення собівартості в 
сільському господарстві / І.В. Охріменко // Агроінком. – 2009. – № 7. – С. 42-46. 
22 Сук П.Л. Формування собівартості продукції в сільському господарстві / П.Л. Сук // Вісник ЖДТУ. 
Економічні науки. – 2009. – № 1(47). – С. 129-134. 
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15 

"Використання ринкової (справедливої) вартості 
для оцінки поточних біологічних активів у 
рослинництві сприяє більш точному та реальнішому 
відображенню їх вартості в балансі, що дає можливість 
об’єктивно відображати склад та структуру активів 
підприємств…Методологія П(С)БО 30 "Біологічні 
активи" щодо оцінки поточних біологічних активів за 
справедливою вартістю потребує змін. По-перше, 
доцільним є лише добровільна (а не обов’язкова) норма 
щодо оцінки таких активів за справедливою вартістю на 
кожну звітну дату. По-друге, результат такої переоцінки 
має не впливати на фінансовий результат діяльності"23. 

О.В. Остапчук 

16 

"Справедлива вартість для оцінки продукції при 
первісному визнанні для України має обмежене 
застосування через нерозвинену систему ринкових 
відносин. 

Оптимальним джерелом визначення цін активного 
ринку та справедливої вартості біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції є дані статистичних 
бюлетенів, що видаються головним управлінням 
статистики області…"24. 

Ю.М. Пойда 
 

17 

"Загалом справедлива вартість має умовний 
характер... Тобто це є операція у бухгалтерському 
обліку, яка не є документально 
підтвердженою…проблемним є те, що ринкові ціни 
нестабільні, може бути відсутнім активний ринок на 
певний біологічний актив узагалі. Загальновідомо: в 
Україні практично не існує розвинутого біржового 
ринку"25. 

О.І. Скиба 

18 

"…МСФЗ 41 "Сільське господарство" стає 
особливо значущим для практичного застосування. 
Особливо важливою слід визнати оцінку біологічних 
активів за справедливою вартістю, так як завдяки цьому 
стане можливою реальна оцінка фінансового стану і 
платоспроможності аграрних підприємств"26. 

А.О. Береза 

19 

"Оцінка біологічних активів в бухгалтерській 
(фінансової) звітності за справедливою вартістю дасть 
можливість реальної оцінки фінансового стану та 
платоспроможності сільськогосподарських економічних 
суб’єктів. Крім того, створюються умови для більш 
обґрунтованого аналізу ресурсного потенціалу та 
ефективного управління фінансово-господарською 
діяльністю сільськогосподарських організацій у 
часовому і просторовому аспектах (в статиці і 
динаміці)"27. 

О.В. Фастова, 
Р.А. Алборов, 
С.М. Концевая 

                                                            

23 Остапчук О.В. Удосконалення обліку поточних біологічних активів рослинництва / 
О.В. Остапчук // Облік і фінанси АПК. – 2010. – № 1. – С. 66-69. 
24 Пойда Ю.М. Біологічні активи: проблеми визначення справедливої вартості / Ю.М. Пойда // 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.rusnauka.com/15_APSN_2010/Economics/67823.doc.htm. 
25 Скиба О.І. Облік довгострокових біологічних активів / О.І. Скиба // Університетські наукові 
записки. – 2010. – № 1. – С. 178-183. 
26 Береза А.О. Перспективы применения МСФО 41 "Сельское хозяйство" в России / А.О. Береза 
// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fermer.ru/sovet/biznes-plany-i-finansy/128691. 
27 Фастова Е.В. Учет биологических активов по справедливой стоимости в соответствии с 
МСФО 41 "Сельское хозяйство" / Е.В. Фастова, Р.А. Алборов, С.М. Концевая // Экономика 
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2007. – № 1. – С. 25-30. 
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Додаток Г 
Аргументи вчених на користь та проти застосування в 

бухгалтерському обліку оцінки за справедливою вартістю 
Аргументи № 

п/п Вчений 
на користь (переваги) проти (недоліки) 

1 

О.М. Сорокіна, 
С.А. Макаренко 

"Метод оцінки за 
справедливою вартістю 
надає більш об’єктивні 
дані для оцінки 
майбутніх грошових 
потоків у порівнянні з 
методом фактичних 
витрат, створює основу 
для порівнянності 
інформації про активи, 
найкращим чином 
поєднується з 
принципами активного 
менеджменту і сприяє 
більш об’єктивній оцінці 
результатів роботи 
менеджерів"28 . 

"Суттєвим недоліком 
оцінки активів за 
справедливою вартістю 
економісти вважають 
неможливість у багатьох 
випадках документального 
підтвердження даної оцінки 
і ймовірність маніпуляцій з 
оцінками, що не дозволить 
бухгалтерському обліку 
виконувати одну з своїх 
основних функцій - 
контрольну"20. 

2 

Н.М. Ілишева, 
О.С. Нєвєрова 

"Оцінка за справедливою 
вартістю дає можливість 
певною мірою 
елімінувати фактори 
невизначеності у 
фінансовій звітності, 
оскільки дозволяє 
збільшити 
порівнянність, 
об’єктивно відображає 
поточну економічну 
ситуацію і є найбільш 
доречним методом 
обліку для фінансових і 
похідних інструментів"29. 

- 

3 

К.В. Блохін "Безумовною перевагою 
такого інструменту, як 
справедлива вартість, є 
отримання достовірної 
інформації про планова-
ні грошові потоки і фор-
мування бази 
порівнюваної 
інформації"30. 

- 

                                                            

28 Сорокина Е.М. Оценка активов организации по справедливой стоимости / Е.М. 
Сорокина, С.А. Макаренко // Известия Иркутской государственной экономической 
академии . – 2004. – № 4. – С. 30-36. 
29 Илышева Н.Н. Справедливая стоимость как метод оценки: настоящее и будущее / 
Н.Н. Илышева, О.С. Неверова // Международный бухгалтерский учет. – 2010. – № 7. – С. 48-52. 
30 Блохин К.В. Концепция справедливой стоимости / К. Блохин // "Финансовая газета". – 
2007. – № 21 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lawmix.ru/bux/66932. 
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4 

Т.А. Баркова "Справедлива вартість 
надає більш об’єктивну 
основу для оцінки 
майбутніх грошових 
потоків... Справедлива 
вартість надає найкращу 
основу для порівняння 
інформації про активи... 
Облік за справедливою 
вартістю найкращим 
чином поєднується з 
принципами активного 
менеджменту, який в 
процесі управління 
зазвичай орієнтується не 
на фактичні витрати, а на 
справедливу вартість 
активів на даний момент 
часу. 
Справедлива вартість 
надає кращу основу для 
оцінки результатів 
роботи менеджменту, 
оскільки своєчасно 
відображає результати 
всіх економічних змін, 
які стосуються активів 
підприємства"31. 

"Значні труднощі при визначенні 
справедливої вартості в умовах 
відсутності активного ринку. 
Справедлива вартість відображає 
не реальні угоди, зроблені 
підприємством, а деяку умовну 
суму, яка могла б бути отримана у 
випадку, якщо актив був би 
проданий на звітну дату... 
Впровадження обліку за 
справедливою вартістю, 
безумовно, потребуватиме 
додаткових витрат... 
Незвичність даного методу в 
порівнянні з методом фактичних 
витрат, що виражається в 
підвищенні вимог до кваліфікації 
бухгалтера. 
Порушення принципу 
обачності"23. 

5 

Н.В. Тлучкевич 

- 

"Оцінка сільськогосподарської 
продукції згідно П(С)БО 30…дає 
підстави зробити висновок про 
його невідповідність потребам 
сьогодення. Введення їх в дію 
ускладнить облікову роботу 
бухгалтерів, не сприятиме 
об’єктивним закономірностям 
сутності, змісту і структури 
формування прибутку"32. 

 

                                                            

31 Баркова Т.А. Концепция оценки активов по справедливой стоимости / Т.А. Баркова // 
Достижения высшей школы – 2009: материалы II междунар. науч.-практ. конф. – София: 
ООД Бял ГРАД-БГ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.rusnauka.com/2_ANR_2010/Economics/ 6_53542.doc.htm. 
32 Тлучкевич Н.В. Відображення на рахунках управлінського обліку процесів виробництва 
і реалізації біологічних активів та сільськогосподарської продукції / Н.В. Тлучкевич // 
Облік і фінанси АПК. – 2007. – № 11-12. – С. 62-65. 
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6 

О.П. Кундря-
Висоцька 

"Перевагою справедливої оцінки є 
те, що її використання створює 
умови для об’єктивного 
оцінювання майбутніх грошових 
потоків, забезпечення 
порівнянності активів, придбаних у 
різний час. У свою чергу, це сприяє 
ефективному менеджменту та 
об’єктивній оцінці його 
результатів"33. 

"Слабкою стороною 
справедливої оцінки є її 
умовний характер, адже 
її визначають не за 
реальною господарською 
операцією, вона не 
підтверджена 
документально"25. 

7 

Г.Л. Бурляй 

"Основними мотивами оцінки за 
ринковими цінами є бажання 
виявити рентабельність кожної 
галузі сільськогосподарського 
виробництва і легкість одержання 
ціни для негайного відображення 
на балансі находження продукції з 
виробництва"34. 

"Ринкові ціни можуть 
часто змінюватися і, 
відповідно, остаточний 
баланс буде нестійким та 
умовним. Це є прямим 
спотворенням балансу, 
оскільки при такій оцінці 
вводиться прибуток, що 
не був дійсно отриманий, 
чи збитки, яких не 
було"26. 

8 

Б.В. 
Мельничук 

- "Справедливу вартість 
іноді неможливо 
достовірно оцінити, і 
тому користувачі 
фінансової звітності 
можуть бути введені в 
оману цифрами, які 
представлені, як 
справедлива вартість. 
Ринкові ціни часто є 
несталими та 

                                                            

33 Кундря-Висоцька О. Обґрунтування передумов та необхідності використання в обліку 
оцінки за справедливою вартістю / О. Кундря-Висоцька // Вісник Львівського 
національного аграрного університету. Збірник наукових праць. Серія: Економіка АПК. – 
2010. – № 17(2) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ 
Chem_Biol/Vldau/APK/2010_2/files/10kvoafv.pdf. 
34 Бурляй Г.Л. Проблемні питання бухгалтерського обліку за П(С)БО 30 "Біологічні активи 
" / Г.Л. Бурляй // Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та 
перспективи: Тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.: 29-30 листопада 2007 р. / Відп. за 
вип. В.М. Жук. – К.: ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2007. – 268 с. – С. 36-38. 
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циклічними, що 
підтверджує вітчизняне 
економічне середовище, 
а тому не можуть бути 
надійною основою для 
оцінки"35. 

9 

Н.В. 
Гончаренко 

"Об’єктивна оцінка майбутніх 
грошових потоків. 
Реальне відображення вартості 
активів з метою покращення 
показників фінансового стану 
підприємства. 
Порівнянність активів придбаних в 
різний час. 
Застосування єдиних підходів 
відображення вартості активів у 
фінансовій звітності з метою 
залучення інвестицій"36. 

"Умовний характер і 
документальна 
непідтвердженість. 
Деяке порушення 
принципу обачності. 
Відсутність активного 
ринку окремих видів 
біологічних активів та 
сільськогосподарської 
продукції.  
Брак досвіду 
застосування такої 
оцінки в 
бухгалтерському обліку 
сільського господарства 
та інших видах 
економічної 
діяльності"28. 

10 

В.Ф. Палій 
 

"Оцінка впливу біотрансформації 
на результати 
сільськогосподарської діяльності 
найбільш достовірна при обліку 
зміни справедливої вартості 
біологічних активів… Оцінка за 
справедливою вартістю надійніша і 
достовірніша, так як багато 
біологічних активів котируються на 
активному ринку, отже, дані про 
ринкові ціни є 
загальнодоступними. 
Перехід до оцінки біологічних 
активів і сільгосппродукції за 

- 

                                                                                                                                

35 Мельничук Б.В. Облікова політика щодо витрат сільськогосподарської діяльності / Б.В. 
Мельничук // Наукове та професійне забезпечення розвитку обліку та фінансів аграрного 
сектору економіки в умовах глобалізації. ІV Міжнародна наук.-практ. конф.: Зб. тез та 
виступів: 18-19 вересня 2008 р. / Відпов. за вип. В.М. Жук: – К.: ТОВ "Юр-Агро-Веста", 
2008. – 348 с. – С. 217-221. 
 

36 Гончаренко Н.В. Проблеми та перспективи застосування справедливої вартості 
біологічних активів у сільському господарстві / Н.В. Гончаренко // Облік і фінанси АПК. – 
2008. – № 1. – С. 86-91. 
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справедливою вартістю… вимагає 
внесення істотних змін у звичну 
схему сільськогосподарського 
бухгалтерського обліку, але 
дозволяє точніше визначити 
результати сільськогосподарської 
діяльності, достовірно і більш 
прозоро представити їх у 
фінансовій звітності"37. 

11 

З.М. 
Левченко 

"…використання справедливої 
вартості як обов’язкового методу 
оцінки дає можливість відображати 
у звітності інформацію про такі 
активи в перспективі отримання 
доходу від їх утримання, який у 
майбутньому буде реалізований в 
якості виручки від продажу самих 
активів, продуктів їх переробки та 
сільськогосподарської продукції – 
як продукту біологічних 
перетворень цих активів. Це 
дозволить…моделювати майбутні 
господарські процеси й операції 
щодо таких активів, оцінювати 
перспективи втрати їх вартості 
внаслідок впливу змін на ринку, 
економічних умов господарювання, 
кризових явищ"38. 

- 

12 

Н.М. 
Хахонова, 
О.А. 
Сущенко, 
А.А. 
Сущенко 

"Безумовною перевагою оцінки за 
справедливою вартістю є 
отримання достовірної інформації 
про плановані грошові потоки і 
формування бази порівнянної 
інформації. 
До плюсів оцінки об’єктів за 
справедливою вартістю можна 
віднести підвищення прозорості, 
інформативності та повноти 

"Проте, даний метод не 
позбавлений недоліків, 
які найбільш яскраво 
проявляються в 
дестабілізованій 
економічній ситуації - 
визнання великих збитків 
у період кризи 
(завищення активів при 
зростанні), труднощі 

                                                                                                                                

37 Палий В.Ф. Учет сельскохозяйственной деятельности по МСФО / В.Ф. Палий // 
Бухгалтерский учет. – М.: Финансы и статистика, 2004. – № 13. – С. 51 - 56. 
38 Левченко З.М. Справедлива вартість як пріоритет в оцінці активів / З.М. Левченко // 
Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2010. – № 2. – С. 160-162. 
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інформації. Крім того, з’являються 
умови для виконання більш 
обґрунтованого порівняльного 
аналізу підсумків діяльності 
організації…"39. 

визначення ціни, 
недотримання принципу 
обачності. 
...оцінка за справедливою 
вартістю повинна 
застосовуватися тільки 
до чітко визначеного 
майна або операцій"31. 

13 

С.Г. 
Агабекян 

"...фінансова звітність, сформована 
з урахуванням коригування активів 
за справедливою вартістю, дає 
достовірніше і об’єктивніше 
уявлення про результати діяльності 
компанії і її майбутній потенціал, 
оскільки справедлива вартість 
відображає поточну кон’юнктуру 
цін, може змінюватись в залежності 
від ринків збуту продукції та 
враховує фактор зональності"40. 

- 

14 

Г.Г. Кірейцев 

- 

"Встановлення так званої 
"справедливої вартості" 
на основі ринкових цін 
породжує безліч 
методичних проблем 
серед яких: 
неспівставність оцінки 
активів, відсутність 
активного ринку того чи 
іншого виду біологічних 
активів на кожну звітну 
дату, відсутність 
відповідного рівня 
кваліфікації облікових 
працівників тощо"41. 

                                                                                                                                

39 Хахонова Н.Н. Проблемы применения справедливой стоимости в учётной практике 
российских организаций / Н.Н. Хахонова, А.А. Сущенко, А.А. Сущенко // Актуальные 
проблемы экономики, образования и науки: материалы Четвертой региональной научно-
практической конференции (г. Кисловодск, 27-28 января 2011 года) / Филиал ГОУ ВПО 
"Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)" в г. Кисловодске 
Ставропольского края. – Кисловодск, 2011. – 197 с. – С. 95-98. 
 

40 Агабекян С.Г. Раскрытие информации о биологических активах в соответствии с МСФО 
/ С.Г. Агабекян // Актуальные проблемы экономики, образования и науки: материалы 
Четвертой региональной научно-практической конференции (г. Кисловодск, 27-28 января 
2011 года) / Филиал ГОУ ВПО "Ростовский государственный экономический университет 
(РИНХ)" в г. Кисловодске Ставропольского края. – Кисловодск, 2011. – 197 с. – С. 40-42. 
41 Кірейцев Г.Г. Оцінка в обліку сільськогосподарського виробництва / Г.Г. Кірейцев // 
Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи: 
Тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.: 29-30 листопада 2007 р. / Відп. за вип. В.М. Жук. 
– К.: ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2007. – 268 с. – С. 9-11. 
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15 

Ф.В. 
Керимов "Застосування справедливої 

вартості відповідає цілям 
менеджменту знати реальну 
вартість бізнесу і передбачувану 
суму угод. Оцінка за справедливою 
вартістю відображає роботу 
керівництва достовірніше, так як 
дана вартість своєчасно відображає 
результати придбання і реагує на 
ситуацію на ринках об’єкта 
обліку"42. 

"Суб’єктивність оцінки в 
умовах відсутності 
ринку. Умовність оцінки. 
Справедлива вартість 
базується на умовній 
сумі, яка могла б бути 
отримана в разі продажу... 
Порушення вторинної 
якісної характеристики - 
обачності, тобто порушується 
принцип обліку активів 
за найменшою з двох 
величин"34. 

16 

І.В. 
Герасимук 

- 

"…запровадження 
невизначеного, тому 
беззмістовного, поняття 
"справедлива вартість" у 
якості базової оцінки в 
галузевому обліку 
вихолощує його багатовікові 
надбання, чим фактично 
ліквідує вітчизняний 
бухгалтерський облік в 
сільському господарстві. 
Більш того, базова галузь 
внаслідок такої облікової 
"модифікації" ще більше 
попадає під контроль біржі і 
фінансового капіталу, який 
за нею стоїть"43. 

                                                            

42 Керимов Ф.В. Оценка по справедливой стоимости в системе МСФО: понятие и обзор 
применения / Ф.В. Керимов // Вестник Оренбургского государственного университета. – 
2006. – № 10, часть 2. – С. 298-303. 
 

43 Герасимук І.В. П(С)БО 30 "Біологічні активи": історичні, соціальні і економічні 
проблеми адаптації до вітчизняної облікової культури / І.В. Герасимук // Облік і фінанси 
АПК. – 2007. – № 11-12. – С. 18-22. 
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17 

Т.Т. Кокаєва "Національний аналог МСФЗ 41 
дозволяє збільшити капіталізацію 
вартості майна  
сільськогосподарських 
товаровиробників, робить їх 
привабливими для інвестицій і 
загалом підтримує рух в напрямку 
гармонізації з МСФЗ російської 
облікової політики, в тому числі і в 
галузі сільського господарства". 
"…використання оцінки по 
справедливій вартості в певній мірі 
є прогресивним напрямом, оскільки 
дозволяє реальніше оцінювати 
вартість майна, а  
в широкому розумінні - бізнесу"44. 

"…при безсумнівній 
перевазі справедливої 
вартості у відображенні 
реальної цінності облікових 
об’єктів її застосування 
обмежується трьома 
умовами: 1) цільовий 
критерій процедури оцінки 
визначає пріоритет 
справедливої вартості над 
оцінкою по собівартості; 2) 
відсутність визначеного і 
недвозначного алгоритму 
обчислення справедливої 
вартості, що зумовлює як 
суб’єктивність, так і 
можливість введення в 
оману користувачів… 3) 
суттєвий розмір додаткових 
витрат на визначення 
(розрахунок) справедливих 
вартостей"36. 

 

                                                            

44 Кокаева Т.Т. Приоритетные направления реформирования бухгалтерского учета в 
сельском хозяйстве / Т.Т. Кокаева // Учет и статистика. – 2008. – № 1(11). – С. 58-62. 
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Додаток Е 
Форма Акту приймання-передачі біологічних активів до 

статутного капіталу 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Протоколом зборів засновників (учасників) 
від «__» __________ 20__ року № _)__ 

Голова зборів 
 

         ______________   ________________ 
           (підпис)             (ініціали, прізвище) 

 
37особа, відповідальна за здійснення господарської операції і правильність її оформлення 
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Додаток Ж 
Форма Акту приймання-передачі безоплатно отриманих 

біологічних активів 
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Додаток И 

Форма Акту визначення справедливої вартості біологічних 
активів та/або сільськогосподарської продукції 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
_____________________ 

(посада керівника підприємства) 
_____________     ________________ 
    (підпис)                  (ініціали, прізвище) 

«__» __________ 20__ року 
(дата) 
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Додаток К 
 

Зразок Наказу про облікову політику сільськогосподарського 
підприємства 

 

НАКАЗ 
по ТОВ "ПОЛЯ КИЇВЩИНИ" 

 

м. Біла Церква «27» грудня 2012 року

Про облікову політику підприємства на 2013 рік 

На виконання вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року № 996–XIV та 
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а також з метою 
дотримання підприємством єдиної методики відображення господарських 
операцій та забезпечення своєчасного надання достовірної інформації 
користувачам фінансової звітності 

НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити Положення про облікову політику ТОВ "Поля 

Київщини" (додається) та ввести його в дію з 02 січня 2013 року. 
2. Начальнику відділу кадрів протягом 2 (двох) днів ознайомити (під 

особистий підпис) зі змістом Положення про облікову політику всіх посадових 
осіб та працівників, які мають відношення до його виконання. Надати усім 
працівникам бухгалтерії по 1 (одному) примірнику Положення про облікову 
політику. 

3. Загальний контроль за виконанням цього Наказу залишаю за собою. 
4. Безпосередній контроль за виконанням вимог Положення про 

облікову політику покласти на головного бухгалтера підприємства. 
 

Директор  підпис  М.І. Ігнатевич 
(посада керівника)  (підпис)  (ініціали, 

прізвище) 
 М.П.    

З наказом ознайомлені: 

Головний бухгалтер  підпис  Л.С. Споденейко 

(посада)  (підпис)  (ініціали, 
прізвище) 

 

«27» грудня 2012 року 
(дата) 

 
Начальник відділу кадрів  підпис  І.А. Лукашик 

(посада)  (підпис)  (ініціали, 
прізвище) 

 

«27» грудня 2012 року 
(дата) 



 326 

Додаток Л 

Проект Положення про облікову політику 
сільськогосподарського підприємства в частині регламентації 

обліку та оцінки біологічних активів 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказом № _____ 

від «__» ___________ 20__ року 

Директор  

(посада) 
______________   ________________ 

(підпис)          (ініціали, прізвище) 

М.П. 

 
Положення про облікову політику 

ТОВ "_______________________" 

НА 20___ РІК 

 
1. Вступні положення 
1.1. Дане Положення про облікову політику (далі – облікова 

політика) розроблено відповідно до вимог Закону України "Про 
бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 
року № 996-ХІV, затверджених Міністерством фінансів України 
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інструкцій та інших 
нормативно-правових актів, які регулюють порядок ведення 
бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової звітності, а 
також на основі професійного судження керівника бухгалтерської 
служби ТОВ "______________" (далі – Товариство). 

1.2. В обліковій політиці Товариства відображена прийнята 
ним сукупність способів ведення бухгалтерського обліку: способи 
групування і оцінки фактів господарської діяльності, організації 
документообігу, інвентаризації, застосування рахунків бухгалтерського 
обліку та системи регістрів, способи обробки інформації та інші. 

1.3. Облікова політика Товариства формується головним 
бухгалтером відповідно до чинного законодавства України щодо 
бухгалтерського обліку і затверджується директором Товариства. 
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1.4. Облікова політика формується на основі наступних 
припущень: 

 активи і зобов’язання Товариства існують відокремлено від 
активів і зобов’язань власників цього Товариства та активів і 
зобов’язань інших підприємств (установ, організацій); 

 Товариство буде продовжувати свою діяльність у 
найближчому майбутньому, в нього відсутні наміри та необхідність у 
ліквідації або істотному скороченні діяльності і, отже, зобов’язання 
будуть погашатися у встановленому порядку; 

 прийнята Товариством облікова політика застосовується 
послідовно від одного звітного року до іншого; 

 факти господарської діяльності Товариства відносяться до 
того звітного періоду, в якому вони мали місце, незалежно від 
фактичного часу надходження чи виплати грошових коштів, пов’язаних 
з цими фактами. 

1.5. Облікова політика формується, виходячи з вимог 
повноти, своєчасності, обачності, пріоритету змісту перед формою, 
несуперечності та раціональності. 

1.6. При формуванні облікової політики по конкретному 
напрямку ведення та організації бухгалтерського обліку обирається 
один із способів, які допускаються законодавством. 

1.7. Якщо з конкретного питання в нормативних документах 
не встановлені способи ведення бухгалтерського обліку, Товариством 
розробляються відповідні способи, виходячи з вимог Положення 
(стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових 
актів з бухгалтерського обліку. 

1.8. Як обов’язкові додатки до облікової політики 
затверджуються: 

 шаблон Наказу про створення постійно діючої Комісії з 
оцінки біологічних активів та сільськогосподарської продукції (Додаток 
№ …); 

 Робочий план рахунків бухгалтерського обліку, що містить 
синтетичні та аналітичні рахунки, необхідні для ведення 
бухгалтерського обліку в Товаристві (Додаток № …); 

 Схеми документообігу (Додатки № …, № …, № …); 
 форми первинних облікових документів, які застосовуються 

в Товаристві для оформлення фактів господарської діяльності та за 
якими не передбачені типові форми первинних облікових документів 
або в типові форми яких внесено доповнення (Додатки № …, № …, № 
…); 
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 Регламент заповнення форм первинних документів, 
самостійно розроблених Товариством (Додаток № …). 

1.9. Зміна облікової політики Товариства може проводитися у 
трьох наступних випадках: 

 зміни законодавства України або нормативних актів з 
бухгалтерського обліку; 

 розробки Товариством нових способів ведення 
бухгалтерського обліку, застосування яких передбачає більш достовірне 
представлення фактів господарської діяльності в обліку та звітності 
Товариства або меншу трудомісткість облікового процесу без зниження 
ступеня достовірності інформації; 

 істотної зміни умов діяльності Товариства, пов’язаного з 
реорганізацією, зміною власників, зміною видів діяльності і т.п. 

1.10. Будь-яка зміна облікової політики оформляється у 
вигляді нової редакції цієї облікової політики. У разі появи в 
господарській діяльності Товариства нових фактів господарської 
діяльності, способи бухгалтерського обліку яких не визначені в 
обліковій політиці, оформлюється Доповнення до облікової політики, 
яке не розглядається як її нова редакції і застосовується з моменту 
затвердження. 

1.11. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку 
та дотримання законодавства при виконанні господарських операцій 
несе директор Товариства. 

1.12. Відповідальність за формування облікової політики та 
ведення бухгалтерського обліку несе головний бухгалтер Товариства. 

 

2. Первинні документи Товариства 
2.1. Всі господарські операції Товариства оформляються 

первинними документами, на підставі яких ведеться бухгалтерський 
облік. 

2.2. При складанні первинних документів Товариство 
використовує: 

 типові (уніфіковані) форми, розроблені державними 
органами; 

 типові (уніфіковані) форми, розроблені державними 
органами, в які внесено зміни Товариством; 

 самостійно розроблені Товариством форми первинних 
облікових документів по операціях, щодо яких не передбачені типові 
форми. 
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2.3. Форми первинних документів, розроблені Товариством, 
повинні містити такі обов’язкові реквізити: 

 найменування документа; 
 дату складання документа; 
 найменування підприємства, від імені якого складений 

документ; 
 зміст господарської операції; 
 одиниця виміру господарської операції; 
 найменування посадових осіб, відповідальних за здійснення 

господарської операції і правильність її оформлення; 
 особисті підписи зазначених осіб. 
2.4. Перелік осіб, які мають право підпису первинних 

облікових документів, затверджується директором Товариства та 
спеціально уповноваженими ним керівниками структурних підрозділів, 
за погодженням з головним бухгалтером, відповідним розпорядчим 
документом. 

2.5. У випадку розбіжностей між позицією директора 
Товариства та позицією головного бухгалтера щодо здійснення окремих 
господарських операцій документи, що засвідчують здійснення таких 
операцій, можуть бути прийняті до виконання за умови наявності 
письмового розпорядження директора Товариства, який несе повну 
відповідальності за наслідки здійснення таких операцій. 

2.6. Зміни в первинні документи вносяться в порядку, 
встановленому відповідними нормативними актами з бухгалтерського 
обліку. 

 

3. Регістри бухгалтерського обліку Товариства 
3.1. Регістри бухгалтерського обліку призначені для 

систематизації та накопичення інформації, що міститься у прийнятих до 
обліку первинних облікових документах, для відображення на рахунках 
бухгалтерського обліку й у фінансовій звітності. 

3.2. Регістри бухгалтерського обліку (аналітичного, 
синтетичного та зведеного) оформляються автоматизовано в 
управлінській системі обліку, розробленій на базі програмного продукту 
"1С: Підприємство 8.2". 

3.3. Синтетичний і аналітичний облік ведеться в Товаристві в 
гривнях з копійками. 

3.4. Зміни в регістри бухгалтерського обліку вносяться в 
порядку, встановленому відповідними нормативними актами з 
бухгалтерського обліку. 
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3.5. Відповідальність за правильність відображення 
господарських операцій у регістрах бухгалтерського обліку несуть 
особи, які склали та підписали відповідні регістри. 
 

4. Організаційно-технічні аспекти 
4.1. … 
 

5. Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи 
5.1. … 
 

6. Нематеріальні активи 
6.1. … 
7. Біологічні активи 
7.1. Формування у бухгалтерському обліку та фінансовій 

звітності інформації про біологічні активи Товариства здійснюється 
відповідно до вимог: 

 П(С)БО 30 "Біологічні активи", затвердженого Наказом 
Міністерства фінансів України від 18 листопада 2005 року № 790; 

 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку 
біологічних активів, затверджених Наказом Міністерства фінансів 
України від 29 грудня 2006 року № 1315. 

7.2. Біологічний актив відображається в бухгалтерському 
обліку як актив, якщо одночасно виконуються наступні умови: 

 Товариству перейшли всі ризики й вигоди, пов’язані з 
правом власності на біологічний актив; 

 Товариство здійснює управління біологічним активом та 
контроль за його використанням; 

 є впевненість, що Товариство отримає в майбутньому 
економічні вигоди, пов’язані з його використанням у 
сільськогосподарській діяльності; 

 вартість біологічного активу може бути достовірно 
визначена. 

7.3. Об’єктом бухгалтерського обліку біологічних активів є 
окремий вид біологічних активів. 

7.4. Біологічні активи можуть зараховуватися на баланс у 
випадках: 

 придбання за плату; 
 самостійного створення (вирощення) в Товаристві; 
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 надходження від засновників у рахунок внесків до 
статутного капіталу; 

 надходження від юридичних і фізичних осіб безоплатно; 
 обміну на інші активи, роботи чи послуги. 
7.5. Від окремих біологічних активів та їх груп можуть бути 

отримані додаткові біологічні активи, первісне визнання яких 
відображається в обліку у тому звітному періоді, у якому вони 
відокремились від біологічного активу. 

7.6. Для обліку довгострокових біологічних активів 
призначений синтетичний рахунок 16 "Довгострокові біологічні 
активи", для обліку поточних біологічних активів - синтетичний 
рахунок 21 "Поточні біологічні активи", для обліку додаткових 
біологічних активів - синтетичний рахунок 27 "Продукція 
сільськогосподарського виробництва" відповідно до Робочого плану 
рахунків (Додаток № …). 

7.7. Облік витрат на придбання або вирощування (створення) 
довгострокових біологічних активів, облік яких ведеться на рахунку 16 
"Довгострокові біологічні активи", у тому числі на вирощування 
незрілих довгострокових біологічних активів, та формування основного 
стада робочої і продуктивної худоби, ведеться на субрахунку 155 
"Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів". 

7.8. З метою формування достовірної справедливої вартості 
біологічних активів та сільськогосподарської продукції, а також для 
розподілу обов’язків з формування справедливої вартості між 
працівниками Товариства, окремим наказом директора Товариства 
створюється постійно діюча Комісія з оцінки біологічних активів та 
сільськогосподарської продукції. Форма та зміст такого наказу має 
відповідати шаблону, наведеному в Додатку № … 

7.9. Для документального підтвердження надходження, руху 
та вибуття біологічних активів Товариства використовуються форми 
первинних документів з обліку довгострокових та поточних біологічних 
активів у сільськогосподарських підприємствах, затверджені Наказом 
Міністерства аграрної політики України від 21 лютого 2008 року № 73. 

Для обліку прийому-передачі та оцінки біологічних активів як 
внеску до статутного капіталу Товариства використовується Акт 
приймання-передачі біологічних активів до статутного капіталу 
(Додаток № …). 

Для підтвердження факту безоплатного отримання біологічних 
активів та їх оцінки використовується Акт приймання-передачі 
безоплатно отриманих біологічних активів (Додаток № …). 
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Для документального підтвердження оцінки поточних 
біологічних активів на дату балансу та при первісному визнанні 
використовується Акт визначення справедливої вартості біологічних 
активів та/або сільськогосподарської продукції (Додаток № …). 

7.10. Порядок заповнення самостійно розроблених 
Товариством форм первинних облікових документів по операціях з 
біологічними активами, щодо яких не передбачені типові форми 
первинних документів, регулюється внутрішнім Регламентом 
заповнення форм первинних документів, самостійно розроблених 
Товариством (Додаток № …). 

7.11. Рух первинних облікових документів, призначених для 
оформлення господарських операцій з біологічними активами, від 
моменту їх складання (отримання від інших підприємств, організацій, 
установ) до використання для бухгалтерських записів і наступної 
передачі до архіву здійснюється на основі Графіку документообігу 
Товариства (Додаток № …). 

Працівники Товариства створюють і подають первинні 
документи, які належать до сфери їхньої діяльності, за Графіком 
документообігу Товариства. Для цього кожному виконавцю надається 
витяг із Графіка документообігу Товариства, у якому наводиться 
перелік документів, створення яких належить до функціональних 
обов’язків виконавця, термін їх подання та підрозділи Товариства, до 
яких подаються документи. 

7.12. Біологічні активи відображаються на дату проміжного і 
річного балансу за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані 
витрати на місці продажу, крім випадків, коли справедливу вартість 
достовірно визначити неможливо. 

7.13. Очікувані витрати на продаж включають винагороди 
посередницьким організаціям, суми мита, суми непрямих податків, які 
не відшкодовуються Товариству. До витрат на продаж не відносяться 
транспортні та інші витрати по доставці біологічних активів до місць 
очікуваного продажу. 

7.14. Біологічні активи, справедливу вартість яких 
достовірно визначити неможливо, оцінюються за первісною вартістю до 
періоду, у якому можливо визначити їх справедливу вартість. 

7.15. При первісному визнанні додаткові біологічні активи 
оцінюються за справедливою вартістю. Застосування виробничої 
собівартості допускається лише в тому випадку, коли Комісія з оцінки 
біологічних активів та сільськогосподарської продукції не може 
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достовірно визначити справедливу вартість таких додаткових 
біологічних активів. 

7.16. Визначення справедливої вартості біологічних активів 
ґрунтується на цінах активного ринку. За наявності кількох активних 
ринків біологічних активів їх оцінка ґрунтується на даних того ринку, 
на якому Товариство планує продавати біологічні активи. 

7.17. За відсутності активного ринку визначення 
справедливої вартості біологічних активів здійснюється за ринковими 
цінами на подібні активи, скоригованими з урахуванням індивідуальних 
характеристик, особливостей або ступеня завершеності біологічних 
перетворень активу, для якого визначається справедлива вартість. 

7.18. У разі відсутності чи недостатньої достовірності 
інформації про ринкові ціни на подібні біологічні активи, визначення 
справедливої вартості біологічних активів здійснюється за додатковими 
показниками, які характеризують рівень цін на біологічні активи. 

7.19. Додатковими показниками, які характеризують рівень 
цін на біологічні активи, є: 

 для ВРХ м’ясного напрямку – ціни на м’ясо яловичини 
відповідної категорії; 

 для ВРХ м’ясо-молочного напрямку – ціни на м’ясо в живій 
вазі; 

 для свиней сального напрямку (породи велика чорна, 
беркширська) – ціни на сало відповідної категорії; 

 для свиней беконного напряму (породи – ландрас, темворс) 
– ціни на бекон. 

Приклад. Товариство має стадо ВРХ м’ясного напрямку. 
Встановлюється вага стада шляхом зважування. Виходячи зі стану 
вгодованості, визначається відсоток виходу м’яса. Використовуючи 
інформацію про ціни на яловичину відповідної категорії, визначається 
справедлива вартість ВРХ. 

7.20. При встановленні справедливої вартості Комісією з 
оцінки біологічних активів та сільськогосподарської продукції можуть 
бути використані дані про ціни, отримані в письмовій формі від 
інформаційно-аналітичних агентств, які здійснюють маркетингові 
дослідження та моніторинг цін на біологічні активи і 
сільськогосподарську продукцію; відомості про рівень цін, наявні в 
органах державної статистики, Міністерстві сільського господарства і 
продовольства України, а також у засобах масової інформації та 
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спеціальній літературі; експертні висновки оцінювачів про вартість 
окремих біологічних активів і сільськогосподарської продукції. 

7.21. Унаслідок сільськогосподарської діяльності Товариство 
отримує доходи (витрати) від первісного визнання біологічних активів, 
одержаних протягом звітного року. 

7.22. Такі доходи (витрати) визначаються як різниця між 
вартістю біологічних активів, оцінених за справедливою вартістю, 
зменшеною на очікувані витрати на місці продажу, та витратами, 
пов’язаними з біологічними перетвореннями, що були понесені для 
отримання біологічних активів. 

7.23. Облік витрат, пов’язаних з біологічними 
перетвореннями біологічних активів, ведеться за окремими видами 
біологічних активів відповідно до Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого Наказом 
Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року № 318. 

7.24. Облік доходів, витрат та фінансовий результат від 
первісного визнання додаткових біологічних активів, від реалізації 
біологічних активів, оцінка яких здійснюється за справедливою 
вартістю за вирахуванням очікуваних витрат на місці продажу, від зміни 
справедливої вартості біологічних активів на дату балансу, оцінка яких 
здійснюється за справедливою вартістю за вирахуванням витрат на 
місці продажу здійснюється відповідно до Методичних рекомендацій з 
бухгалтерського обліку біологічних активів, затверджених Наказом 
Міністерства фінансів України від 29 грудня 2006 року № 1315. 

… 

20. Заключні положення 
20.1. Загальний контроль за виконанням вимог облікової 

політики покладається на директора Товариства. 
20.2. Безпосередній контроль за виконанням вимог облікової 

політики покладається на головного бухгалтера Товариства. 
20.3. У випадку зміни норм чинного законодавства щодо 

питань, які передбачені обліковою політикою, перевагу мають норми 
законодавства. У такому разі в облікову політику повинні бути внесені 
відповідні зміни. 

20.4. Внесення змін до даної облікової політики у зв’язку із 
зміною законодавства чи вступом у дію нових П(С)БО здійснюється 
шляхом викладення облікової політики у новій редакції та затвердження 
Наказом по Товариству. 
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Додаток М 

Фрагмент робочого плану рахунків 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

_____________________ 
(посада керівника підприємства) 

_____________              _____________ 
        (підпис)                   (ініціали, прізвище) 

М.П. 
ДОДАТОК № … 

до Положення про облікову політику підприємства на 20__ рік 
Синтетичні рахунки 

(рахунки І-го порядку) 
Субрахунки 

(рахунки ІІ-го порядку) 
Рахунки 

ІІІ-го порядку 
код назва код назва код назва 
1 2 3 4 5 6 

16 Довгострокові 
біологічні активи 

161 Довгострокові біологічні активи 
рослинництва, які оцінені за 
справедливою вартістю 

1611 Сади яблуневі, 
оцінені за 
справедливою 
вартістю 

  

  1612 Виноградники, 
оцінені за 
справедливою 
вартістю 

    1613 Ягідники, оцінені за 
справедливою 
вартістю 

  162 Довгострокові біологічні активи 
рослинництва, які оцінені за 
первісною вартістю 

1621 Сади яблуневі, 
оцінені за первісною 
вартістю 

    1622 Виноградники, 
оцінені за первісною 
вартістю 

    1623 Ягідники, оцінені за 
первісною вартістю 

  163 Довгострокові біологічні активи 
тваринництва, які оцінені за 
справедливою вартістю 

1631 Основне стадо ВРХ, 
оцінене за 
справедливою 
вартістю 

    1632 Основне стадо 
свиней, оцінене за 
справедливою 
вартістю 

  164 Довгострокові біологічні активи 
тваринництва, які оцінені за 
первісною вартістю 

1641 Основне стадо ВРХ, 
оцінене за первісною 
вартістю 

    1642 Основне стадо 
свиней, оцінене за 
первісною вартістю 

  165 Незрілі довгострокові біологічні 
активи, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

1651 Незрілі сади, оцінені 
за справедливою 
вартістю 

    1652 Незрілі 
виноградники, 
оцінені за 
справедливою 
вартістю 
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1 2 3 4 5 6 
  

  

1653 Незрілі ягідники, 
оцінені за 
справедливою 
вартістю 

  
166 

Незрілі довгострокові біологічні 
активи, які оцінюються за 
первісною вартістю 

1661 Незрілі сади, оцінені 
за первісною 
вартістю 

  

  

1662 Незрілі 
виноградники, 
оцінені за первісною 
вартістю 

  
  

1663 Незрілі ягідники, 
оцінені за первісною 
вартістю 

21 Поточні 
біологічні активи 

211 Поточні біологічні активи 
рослинництва, які оцінені за 
справедливою вартістю 

2111 Посіви зернових 
культур, оцінені за 
справедливою 
вартістю 

  

  

2112 Посіви технічних 
культур, оцінені за 
справедливою 
вартістю 

  

  

2113 Посіви олійних 
культур, оцінені за 
справедливою 
вартістю 

  

  

2114 Посіви овочевих 
культур, оцінені за 
справедливою 
вартістю 

  212 Поточні біологічні активи 
тваринництва, які оцінені за 
справедливою вартістю 

2121 Молодняк ВРХ на 
вирощуванні, 
оцінений за 
справедливою 
вартістю 

  

  

2122 Молодняк свиней на 
вирощуванні, 
оцінений за 
справедливою 
вартістю 

  

  

2123 ВРХ, вибракувана з 
основного стада, 
оцінена за справед-
ливою вартістю 

  213 Поточні біологічні активи 
тваринництва, які оцінені за 
первісною вартістю 

2131 Молодняк ВРХ на 
вирощуванні, 
оцінений за 
первісною вартістю 

  

  

2132 Молодняк свиней на 
вирощуванні, 
оцінений за 
первісною вартістю 

  

  

2133 ВРХ, вибракувана з 
основного стада, 
оцінена за первісною 
вартістю 
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1 2 3 4 5 6 
27 Продукція 

сільськогоспо-
дарського 
виробництва 

271 Продукція рослинництва 2711 Яблука 

    2712 Виноград 

    2713 Ягоди 

    … …. 

  
  

2718 Додаткові біологічні 
активи 

  272 Продукція тваринництва 2721 Молоко 

    2722 Гній 

    … …. 

  
  

2725 Додаткові біологічні 
активи 
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Додаток Н 

Проект Наказу про створення постійно діючої Комісії з оцінки 
біологічних активів та сільськогосподарської продукції 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
_____________________ 

(посада керівника підприємства) 
___________  _____________ 
    (підпис)          (ініціали, прізвище) 

М.П. 
ДОДАТОК № … 

до Положення про облікову політику підприємства на 20__ рік 
 

НАКАЗ 
по ТОВ "__________________" 

 

______________  «__» ________ 20__ року

 

Про створення постійно діючої Комісії з оцінки 
біологічних активів та сільськогосподарської продукції 
 

У зв’язку з необхідністю організації роботи по збору, узагальненню та 
збереженню інформації про справедливу вартість біологічних активів та 
сільськогосподарської продукції, прийняття рішень про таку оцінку та 
належного оформлення підтверджувальних документів 

НАКАЗУЮ: 

5. Створити постійно діючу Комісію з оцінки біологічних активів та 
сільськогосподарської продукції ТОВ "______" (далі - Комісія) у такому складі: 

Голова комісії: заступник директора 
  
Члени комісії: бухгалтер по рослинництву; 

 бухгалтер по тваринництву; 
 головний агроном; 
 завідувач фермою. 

6. Покласти на Комісію наступні обов’язки: 
 збір інформації про ціни на біологічні активи та 

сільськогосподарську продукцію на ринку за галузями та видами продукції; 
 моніторинг цін на активному ринку на біологічні активи та 

сільськогосподарську продукцію за їх видами, узагальнення підтверджувальних 
документів з цінами в окремій бухгалтерській справі; 

 визначення справедливої вартості біологічних активів та 
сільськогосподарської продукції відповідно до встановленого на підприємстві 
порядку оцінки; 
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 оформлення результатів оцінки та передача їх до бухгалтерії з метою 
відображення вартості біологічних активів та сільськогосподарської продукції в 
обліку згідно з Графіком документообігу. 

7. Комісії у своїй роботі керуватися Положенням про облікову 
політику підприємства та чинним законодавством України. 

8. Начальнику відділу кадрів протягом 1 (одного) дня ознайомити 
(під особистий підпис) із змістом цього Наказу всіх членів Комісії та головного 
бухгалтера. 

9. Загальний контроль за виконанням цього Наказу залишаю за 
собою. 

10. Безпосередній контроль за виконанням цього Наказу покласти на 
головного бухгалтера підприємства. 

Директор  підпис  М.І. Ігнатевич 

(посада керівника)    (підпис)  (ініціали, прізвище) 

М.П. 
З наказом ознайомлені: 
 
Головний бухгалтер     

(посада)  (підпис)  (ініціали, прізвище) 
 

 
(дата) 

 
Бухгалтер по 
рослинництву 

    

(посада)  (підпис)  (ініціали, прізвище) 

 

 
(дата) 

 
Бухгалтер по 
тваринництву 

    

(посада)  (підпис)  (ініціали, прізвище) 

 
 

(дата) 
 

Головний агроном     
(посада)  (підпис)  (ініціали, прізвище) 

 

 
(дата) 

 
 

Завідувач фермою     
(посада)  (підпис)  (ініціали, прізвище) 

 
(дата) 
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Додаток П 

Проект Регламенту заповнення форм первинних документів, 
самостійно розроблених підприємством 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
_____________________ 

(посада керівника підприємства) 
___________  _____________ 
   (підпис)             (ініціали, прізвище) 

М.П. 
 

ДОДАТОК № … 
до Положення про облікову політику підприємства на 20__ рік 
Регламент заповнення форм первинних документів, самостійно 

розроблених ТОВ "_____________" 
 
Даний Регламент заповнення форм первинних документів, 

самостійно розроблених ТОВ "__________________" (далі – Регламент) 
розроблений для визначення порядку застосування та заповнення 
неуніфікованих форм первинної облікової документації в господарській 
діяльності Товариства. Регламент повинен застосовуватися фахівцями 
бухгалтерської служби Товариства та іншими спеціалістами Товариства, 
до посадових обов’язків яких належить складання відповідних форм 
документів первинного обліку. Цей Порядок є власністю ТОВ 
"________________", використовується тільки для роботи в ТОВ 
"________________" (далі – Товариство) і є конфіденційною 
інформацією, розголошення якої забороняється і призводить до санкцій 
згідно чинного законодавства України. 

1. Загальні положення 

1.1. Форми облікових документів, які розробляються 
Товариством самостійно, повинні відповідати вимогами чинного 
законодавства України. 

1.2. Первинні документи заповнюється державною мовою. 
1.3. Бланки документів повинні заповнюватися акуратно, без 

помарок і підчисток, записи повинні бути чіткими і ясними, без 
перекреслювання. Виправлення помилок, допущених при складанні 
первинних документів, здійснюється у порядку, визначеному пунктом 2 
даного Регламенту. 

1.4. Первинні документи можуть оформлятися як вручну, так 
і за допомогою технічних засобів. 
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Записи в первинних документах повинні проводитися 
кульковою ручкою з чорнилом (пастою) синього або чорного кольору 
або друкуватися на принтері чи іншими засобами, які б забезпечили 
збереження цих записів протягом установленого строку зберігання 
документів та запобігли внесенню несанкціонованих і непомітних 
виправлень. 

Поряд з реквізитами, заповненими за допомогою технічних 
засобів, не допускається наявність реквізитів, заповнених вручну. 

Текст запису повинен бути лаконічним і точним, що не 
допускає різне тлумачення. Прізвища наводяться в називному відмінку. 

1.5. Графи і рядки бланків документів, які не заповнюються, 
мають бути прокреслені. 

1.6. У первинні документи допускається внесення додаткової 
інформації, не передбаченої цим Регламентом, за погодженням із головним 
бухгалтером Товариства. Така інформація не повинна перешкоджати 
прочитанню інших записів. 

2. Виправлення помилок 

2.1. У тексті та цифрових даних первинних документів 
підчистки і необумовлені виправлення не допускаються. 

2.2. Помилки в первинних документах, що створені ручним 
способом, виправляються коректурним способом, тобто неправильний 
текст або цифри закреслюються і над закресленням зазначається 
правильний текст або цифри. 

2.3. Закреслення здійснюється однією рискою так, щоб 
можна було прочитати виправлене. 

2.4. Виправлення помилки повинно супроводжуватися 
надписом "Виправлено" та підтверджуватися підписами осіб, що склали 
цей документ, із зазначенням дати виправлення. 

3. Приймання та обробка первинних документів 

3.1. Первинні документи складаються в момент здійснення 
кожної господарської операції або, якщо це не можливо, безпосередньо 
після її завершення. 

3.2. Первинна документація складається, в основному, 
оперативними працівниками, а не працівниками бухгалтерської служби. 
Оперативні працівники несуть відповідальність за достовірність даних у 
таких первинних документах, а також зобов’язані передавати такі 
первинні документи в бухгалтерію Товариства відповідно до Графіку 
документообігу. 
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3.3. Приймання документів від оперативних працівників 
здійснюється відповідальним працівником бухгалтерії. Головний 
бухгалтер точно визначає порядок, місце і час проходження кожного 
документа з моменту його складення до здачі в архів і кожного 
працівника із зазначенням робіт, які кожен з них повинен виконати в 
строго встановлені терміни. 

З метою забезпечення прийому документів у повному обсязі 
відповідальний працівник бухгалтерії зобов’язаний знати особливості 
заповнення відповідного первинного документу. 

3.4. Обробка документів у бухгалтерії включає наступні 
етапи облікових робіт: приймання, перевірку, групування і 
бухгалтерське оформлення. 

3.5. Первині документи, що передаються в бухгалтерію, 
піддаються перевірці по суті та за формою. 

Перевірка по суті полягає в тому, що контролюється правова 
сторона здійснених господарських операцій, чи не порушують вони 
чинне законодавство України та внутрішні положення Товариства. 
Документи, що фіксують господарські операції, які порушують чинне 
законодавство і внутрішні положення Товариства, бухгалтерія не 
приймає до виконання. 

Перевірка правильності оформлення документів полягає в тому, 
що перевіряється повнота заповнення реквізитів, наявність відповідних 
підписів, правильність технічного оформлення та арифметичних 
підрахунків, чи дотримані правила виправлення помилок і т.д. 

3.6. У разі, якщо первинний документ оформлений без якого-
небудь обов’язкового реквізиту, відповідальний працівник бухгалтерії 
зобов’язаний повідомити про це працівника, який передає даний 
документ. При цьому відповідальний працівник бухгалтерії виготовляє 
копію такого документу. Копія засвідчується написом: "Оригінал 
документу у встановленому порядку повернуто із зауваженнями, які 
зобов’язуюся виправити у __ денний термін" та підписом працівника, 
який передає такий документ. Після підпису працівник, який передає 
документ, проставляє дату. Така копія вважається попередньою 
інформацією. 

Оригінал документу повертається працівнику. До нього 
відповідальний працівник бухгалтерії зобов’язаний прикріпити стікер із 
зазначенням причини не відповідності, скріпивши його своїм підписом 
та штампом. 

При цьому на такому документі відповідальний працівник 
бухгалтерії повинен олівцем відзначити місця невідповідності. 
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3.7. Документи, що відносяться до попередньої інформації, 
не можуть використовуватися для обліку як первинний документ і не 
можуть ні за яких обставин бути використані для формування звітності. 

3.8. Якщо така інформація використана для проведення 
операцій в обліку та/або для складання звітності, то до моменту 
підписання звітності оперативний працівник повинен надати оригінали. 
Якщо оперативний працівник не надав ці документи, то відповідальний 
працівник бухгалтерії зобов’язаний видалити з обліку операції, які були 
зроблені на підставі попередньої інформації, скорегувати звітність та 
отримати пояснення від такого оперативного працівника. 

3.9. Після перевірки і затвердження документів здійснюється 
їх бухгалтерська обробка. Метою обробки є підготовка документів до 
подальших записів. 

3.10. Перевірені документи групуються відповідальним 
працівником бухгалтерії за однорідними ознаками здійснених 
господарських операцій в окремі бухгалтерські справи. 

Бухгалтерські справи повинні містити розділювачі з 
найменуваннями закладок. Склад закладок відповідальний працівник 
бухгалтерії погоджує з головним бухгалтером. 

3.11. Обробка первинних документів завершується їх 
проведенням у програмі "1С: Підприємство 8.2.". Всі документи, 
прийняті з перевірки відповідальним працівником бухгалтерії, повинні 
бути проведено в програмі "1С: Підприємство 8.2." не пізніше 
наступного робочого дня після прийому. 

Всі проводки в програмі "1С: Підприємство 8.2." повинні бути 
зроблені виключно на підставі первинних документів. 

3.12. Прийняті до обліку та проведені первинні документи за 
відповідний період зберігаються в бухгалтерській справі по групах до 
терміну передачі їх на архівацію. 

Кожна група документів має бути розділена розділювачем із 
зазначенням назви групи документів на закладці розділювача. 

При необхідності та для зручності відповідальний працівник 
бухгалтерії може розділити групи первинних документів по місяцях 
додатковими розділювачами. 

3.13. Всі документи після обробки та використання для 
бухгалтерських записів зберігаються в порядку, встановленому чинним 
законодавством України. 

4. Підготовка та передача первинних документів в архів 

4.1. Відповідальні працівники бухгалтерії архівують первинні 
документи, на підставі яких здійснювався бухгалтерський облік. 
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Архівація первинних документів здійснюють у групи. 
4.2. Відповідальні працівники бухгалтерії зобов’язані 

архівувати групи первинних документів у відповідності зі способом 
архівування (квартал або рік), який зазначений у відповідному пункту 
цього Регламенту. 

4.3. Для первинних документів зі способом архівування 
квартал допускається формування окремих великих груп зі способом 
архівування 1 місяць після узгодження з головним бухгалтером. 

Не допускається формування груп іншим способом, ніж 
встановлено. 

4.4. При архівуванні відповідальні працівники бухгалтерії 
складають документи за реєстром. Реєстри документів формуються в 
двох примірниках. 

Перший примірник реєстру відповідальні працівники 
бухгалтерії повинні сформувати і підшити в кожну групу, другий – 
візується головним бухгалтером при прийманні зшивок та залишається 
у відповідального за передачу документів працівника бухгалтерії. 

4.5. Зшивка всіх груп повинна бути здійснена: 
 після закінчення кварталу – до 25 числа, місяця наступного 
за останнім місяцем кварталу; 
 за перший, другий місяць кварталу – до 30 числа наступного 
місяця. 
4.6. У процесі зшивання відповідальні працівники бухгалтерії 

зобов’язані: 
 роздрукувати реєстр; 
 згрупувати документи відповідно до реєстру; 
 зшити згруповані документи та реєстр; 
 поставити свій особистий штамп та підпис на реєстрі. 
4.7. Якщо за документами встановлено період архівації 

квартал, то до архівації їх необхідно зшивати окремо за кожен місяць 
кварталу під реєстр і контрольну стрічку. 

У разі, якщо документи за третій місяць кварталу (при 
квартальному періоді архівації) є в наявності і правильно оформлені, 
відповідальний працівник бухгалтерії архівує їх разом із документами 
за перший та другий місяці кварталу без окремого зшивання документів 
за третій місяць кварталу. 

4.8. У разі, якщо після зшивання документів відповідальний 
працівник бухгалтерії проводив або видаляв документи (в періоді, за 
який документи зшиті), які змінили реєстр, то відповідальний працівник 
бухгалтерії роздруковує реєстр повторно. Потім підколює його в групу 
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поверх попереднього реєстру і контрольної стрічки, ставить свій 
особистий штамп. 

4.9. Після зшивання групи відповідальний працівник 
бухгалтерії передає документи головному бухгалтеру, який 
зобов’язаний перевірити якість зшивання, відповідність реєстру групі 
документів, вибірково перевірити правильність заповнення первинних 
документів та відображення інформації в реєстрі. Після завершення 
ретельної перевірки головний бухгалтер як контролер зшивки груп 
проставляє свій штамп та підпис на обох примірниках реєстру. 

4.10. Зберігання первинних документів, які пройшли 
обробку і були підставою для складання звітності, оформлення і 
передачу їх до архіву забезпечує головний бухгалтер Товариства. 

4.11. Строк зберігання первинних документів в архіві 
Товариства визначається згідно з чинним законодавством України. 

4.12. Видача первинних документів з бухгалтерії і з архіву 
Товариства працівникам інших структурних підрозділів може 
провадитися тільки за рішенням головного бухгалтера. 

5. Порядок заповнення Акту приймання-передачі біологічних 
активів до статутного капіталу 

5.1. Акт приймання-передачі біологічних активів до 
статутного капіталу – це первинний документ, який підтверджує 
погоджену засновниками вартість біологічного активу, переданого як 
внесок до статутного капіталу Товариства. Акт приймання-передачі 
біологічних активів до статутного капіталу є підставою для зарахування 
такого біологічного активу на баланс Товариства. 

5.2. Бланки Акту приймання-передачі біологічних активів до 
статутного капіталу виготовляються за формою, наведеною в Додатку 
№ … до Положення про облікову політику Товариства. 

5.3. Акт приймання-передачі біологічних активів до 
статутного капіталу складається і підписується засновниками та 
керівником Товариства, який приймає на відповідальне зберігання 
передані біологічні активи. Підписи представників засновників-
юридичних осіб скріплюються печаткою такої юридичної особи. 

5.4. У реквізиті "підприємство, організація" Акту приймання-
передачі біологічних активів до статутного капіталу вказується повне 
або скорочене найменування Товариства відповідно до установчих 
документів. 

5.5. У реквізиті "Код за ЄДРПОУ" вказується 
ідентифікаційний номер Товариства відповідно до Єдиного державного 
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реєстру підприємств та організацій України. Код за ЄДРПОУ 
складається із 8 цифр, кожна з яких зазначається в окремій клітинці. 

5.6. Номер Акту приймання-передачі біологічних активів до 
статутного капіталу присвоюється відповідно до його порядкового 
номера в масиві, до якого належить даний Акт, та не містить літер чи 
інших символів. 

Номер Акту приймання-передачі біологічних активів до 
статутного капіталу проставляється в бухгалтерії Товариства при його 
реєстрації.  

Нумерація Актів приймання-передачі біологічних активів до 
статутного капіталу починається з 1 та є наскрізною до моменту 
ліквідації Товариства. 

5.7. Дата складання Акту приймання-передачі біологічних 
активів до статутного капіталу заповнюється у форматі: день місяця – 
цифрами (дві цифри), місяць – літерами, рік - цифрами (чотири цифри). 
При цьому крапки, коми та інші розділові знаки в даті Акту приймання-
передачі біологічних активів до статутного капіталу не проставляються. 

5.8. У реквізиті "Місце складання" вказується населений 
пункт, у якому було складено Акт приймання-передачі біологічних 
активів до статутного капіталу. Якщо Акт приймання-передачі 
біологічних активів до статутного капіталу оформляється за межами 
населеного пункту, у місці, в якому здійснено господарську операцію, 
слід зазначати відповідну адміністративно-територіальну одиницю. 

5.9. Текстова частина Акту приймання-передачі біологічних 
активів до статутного капіталу розпочинається із зазначення повного 
найменування засновника, який вносить біологічні активи до статутного 
капіталу Товариства. 

Якщо біологічні активи до статутного капіталу Товариства 
передає юридична особа, то в Акті приймання-передачі біологічних 
активів до статутного капіталу вказується повне найменування такої 
юридичної особи та в обов’язковому порядку зазначається, в особі кого 
представлена така юридична особа і на підставі чого діє її представник. 

5.10. У першій табличній частині Акту приймання-передачі 
біологічних активів до статутного капіталу наводиться інформація щодо 
біологічних активів, які передається до статутного капіталу (їх 
найменування, одиниця виміру та кількість). 

Кількість рядків табличної частини має відповідати кількості 
найменувань біологічних активів, які передаються до статутного 
капіталу Товариства. 
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5.11. Після першої табличної частини вказується повне 
найменування всіх засновників Товариства, які засвідчують факт 
приймання-передачі біологічних активів до статутного капіталу. 

Якщо засновником Товариства є юридична особа, то в Акті 
приймання-передачі біологічних активів до статутного капіталу 
вказується повне найменування такої юридичної особи та в 
обов’язковому порядку зазначається, в особі кого представлена така 
юридична особа і на підставі чого діє її представник. 

5.12. У другій табличній частині Акту приймання-передачі 
біологічних активів до статутного капіталу наводиться справедлива 
вартість біологічних активів, які приймаються до статутного капіталу 
Товариства. 

Кількість рядків табличної частини має відповідати кількості 
найменувань біологічних активів, які приймаються до статутного 
капіталу Товариства. 

Грошові показники в Акті приймання-передачі біологічних 
активів до статутного капіталу заповнюються в гривнях з копійками. 

Після другої табличної частини зазначається погоджена 
засновниками вартість біологічних активів, внесених до статутного 
капіталу Товариства. Така погоджена вартість вказується цифрами та 
прописом. 

5.13. В Акті обов’язково слід зазначити персональні дані 
кожного із засновників для їх ідентифікації. Персональними даними для 
фізичних осіб слід вважати прізвище, ім’я та по батькові такої фізичної 
особи, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, ідентифікаційний 
номер, адресу відповідно до реєстраційних даних. Для фізичних осіб, 
які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають 
відмітку у паспорті, вказується лише дані паспорта, без зазначення 
ідентифікаційного номера. 

Персональними даними для юридичних осіб слід вважати повне 
найменування, код за ЄДРПОУ, банківські реквізити та юридичну 
адресу. 

5.14. Затвердження Акту приймання-передачі біологічних 
активів до статутного капіталу відбувається на основі Протоколу зборів 
засновників (учасників), про що робиться відповідний запис у шапці 
документу. 

5.15. Акт приймання-передачі біологічних активів до 
статутного капіталу оформляється по одному примірнику для кожного 
учасника такої господарської операції. 
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6. Порядок заповнення Акту приймання-передачі безоплатно 
отриманих біологічних активів 

6.1. Акт приймання-передачі безоплатно отриманих 
біологічних активів призначений для оформлення безоплатного 
отримання (передачі) біологічних активів, згідно з яким одна сторона 
передає безкоштовно майно у власність іншій стороні. 

Він є основою для визначення первісної вартості отриманих 
біологічних активів і зарахування їх на баланс. 

6.2. Бланки Акту приймання-передачі безоплатно отриманих 
біологічних активів виготовляються за формою, наведеною в Додатку 
№ … до Положення про облікову політику Товариства. 

6.3. Акт приймання-передачі безоплатно отриманих 
біологічних активів складається головним бухгалтером Товариства. 

Акт приймання-передачі безоплатно отриманих біологічних 
активів підписується керівником Товариства (зі сторони отримувача) та 
керівником або уповноваженою особою підприємства-передавача (зі 
сторони передавача). 

Підписи представників отримувача та передавача скріплюються 
печаткою відповідної юридичної особи. 

6.4. У верхній частині Акту приймання-передачі безоплатно 
отриманих біологічних активів міститься гриф затвердження 
підприємств-учасників угоди. 

6.5. У реквізиті "посада керівника, назва підприємства-
передавача"/ "посада керівника, назва підприємства-отримувача" 
вказується назва посади, яку займає керівник підприємства, що 
передає/отримує біологічні активи, та повне найменування відповідного 
підприємства згідно з установчими документами. 

6.6. У реквізиті "Код за ЄДРПОУ" вказується 
ідентифікаційний номер підприємства-передавача/підприємства-
отримувача відповідно до Єдиного державного реєстру підприємств та 
організацій України. Код за ЄДРПОУ складається із 8 цифр. 

6.7. Номер Актів приймання-передачі безоплатно отриманих 
біологічних активів присвоюється відповідно до його порядкового 
номера в масиві, до якого належить даний Акт, та не містить літер чи 
інших символів. 

Номер Акту приймання-передачі безоплатно отриманих 
біологічних активів проставляється в бухгалтерії Товариства при його 
реєстрації. 

Нумерація Актів приймання-передачі безоплатно отриманих 
біологічних активів починається з 1 та є наскрізною в межах 
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календарного року. 
6.8. Дата складання Акту приймання-передачі безоплатно 

отриманих біологічних активів заповнюється у форматі: день місяця – 
цифрами (дві цифри), місяць – літерами, рік - цифрами (чотири цифри). 
При цьому крапки, коми та інші розділові знаки в даті Акту приймання-
передачі безоплатно отриманих біологічних активів не проставляються. 

6.9. У реквізиті "Місце складання" вказується населений 
пункт, у якому було складено Акт приймання-передачі безоплатно 
отриманих біологічних активів. Якщо Акт приймання-передачі 
безоплатно отриманих біологічних активів оформляється за межами 
населеного пункту, у місці, в якому здійснено господарську операцію, 
слід зазначати відповідну адміністративно-територіальну одиницю. 

6.10. В основній частині Акту приймання-передачі 
безоплатно отриманих біологічних активів наводяться відомості про 
найменування біологічних активів, що передаються (приймаються), їх 
кількість та справедлива вартість. 

6.11. У нижній частині Акту приймання-передачі безоплатно 
отриманих біологічних активів зазначаються реквізити кожної зі сторін 
здійснюваної господарської операції (назва, код за ЄДРПОУ, банківські 
реквізити, адреса). Акт скріплюється печатками приймаючої та 
передаючої сторони. 

6.12. До Акту приймання-передачі безоплатно отриманих 
біологічних активів можуть бути додані документи, в яких міститься 
інформація про якісні характеристики біологічних активів, що 
передаються, наприклад, племінні свідоцтва (сертифікати) та договір 
безоплатної передачі (за умови підписання такого). 

6.13. Акт приймання-передачі безоплатно отриманих 
біологічних активів складається у двох примірниках (для підприємства, 
що передає, та для підприємства, що отримує біологічні активи). 

7. Порядок заповнення Акту визначення справедливої вартості 
біологічних активів та/або сільськогосподарської продукції 

7.1. Акт визначення справедливої вартості біологічних 
активів та/або сільськогосподарської продукції - це реєстрація в 
письмовій формі результатів оцінки біологічних активів та/або 
сільськогосподарської продукції, а також опис фактичних умов, при 
яких проводилися така процедура. 

7.2. Акт визначення справедливої вартості біологічних 
активів та/або сільськогосподарської продукції призначений для 
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фіксації справедливої вартості як на дату балансу, так і при первісному 
визнанні. 

7.3. Бланки Акту визначення справедливої вартості 
біологічних активів та/або сільськогосподарської продукції 
виготовляються за формою, наведеною в Додатку № … до Положення 
про облікову політику Товариства. 

7.4. Акт визначення справедливої вартості біологічних 
активів та/або сільськогосподарської продукції складається Комісією, 
склад якої затверджується керівником Товариства на основі наказу. Дані 
цього наказу обов’язково вказуються в Акті визначення справедливої 
вартості біологічних активів та/або сільськогосподарської продукції. 

7.5. Акт визначення справедливої вартості біологічних 
активів та/або сільськогосподарської продукції затверджується 
керівником Товариства. Затвердження здійснюється шляхом 
проставлення грифа затвердження. Гриф затвердження розміщується у 
правому верхньому кутку першого аркуша документа та складається з 
слова "Затверджую", найменування посади, підпису, ініціалів і прізвища 
керівника Товариства, дати затвердження. 

7.6. У реквізиті "підприємство, організація" Акту визначення 
справедливої вартості біологічних активів та/або сільськогосподарської 
продукції вказується скорочене найменування Товариства відповідно до 
установчих документів. 

7.7. У реквізиті "Код за ЄДРПОУ" вказується 
ідентифікаційний номер Товариства відповідно до Єдиного державного 
реєстру підприємств та організацій України. Код за ЄДРПОУ 
складається із 8 цифр, кожна з яких зазначається в окремій клітинці. 

7.8. Номер Акту визначення справедливої вартості 
біологічних активів та/або сільськогосподарської продукції 
присвоюється відповідно до його порядкового номера в масиві, до якого 
належить даний Акт, та може містити літер чи інші символи. 

Номер Акту визначення справедливої вартості біологічних 
активів та/або сільськогосподарської продукції, крім порядкового, може 
включати номер структурного підрозділу, номер бухгалтерської справи 
тощо. Якщо номер Акту визначення справедливої вартості біологічних 
активів та/або сільськогосподарської продукції включатиме не лише 
порядковий номер, то реєстраційні номери потрібно проставляти через 
косу риску в порядку, визначеному на підприємстві. 

Номер Акту визначення справедливої вартості біологічних 
активів та/або сільськогосподарської продукції проставляється в 
бухгалтерії Товариства при його реєстрації. 
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Нумерація Акту визначення справедливої вартості біологічних 
активів та/або сільськогосподарської продукції починається з 1 та є 
наскрізною у межах календарного року. 

7.9. Дата складання Акту визначення справедливої вартості 
біологічних активів та/або сільськогосподарської продукції 
заповнюється у форматі: день місяця – цифрами (дві цифри), місяць – 
літерами, рік - цифрами (чотири цифри). При цьому крапки, коми та 
інші розділові знаки в даті Акту визначення справедливої вартості 
біологічних активів та/або сільськогосподарської продукції не 
проставляються. 

7.10. У реквізиті "Місце складання" вказується населений 
пункт, у якому було складено Акт визначення справедливої вартості 
біологічних активів та/або сільськогосподарської продукції. Якщо Акт 
визначення справедливої вартості біологічних активів та/або 
сільськогосподарської продукції оформляється за межами населеного 
пункту, у місці, в якому здійснено господарську операцію, слід 
зазначати відповідну адміністративно-територіальну одиницю. 

7.11. Кількість рядків табличної частини має відповідати 
кількості найменувань біологічних активів та/або сільськогосподарської 
продукції, справедлива вартість яких визначається Комісією. 

7.12. Графа "Примітки" Акту визначення справедливої 
вартості біологічних активів та/або сільськогосподарської продукції 
призначена для зазначення, в разі необхідності, номера бухгалтерської 
справи, методу визначення справедливої вартості чи будь-якої іншої 
додаткової інформації, яку Комісія вважатиме за доцільне вказати в 
даному Акті. 

7.13. У разі потреби та за рішенням Комісії Акт визначення 
справедливої вартості біологічних активів та/або сільськогосподарської 
продукції може містити додатки, в яких наводитиметься інформація про 
опрацьовані джерела інформації, використані методи оцінки та 
проведені розрахунки із визначення справедливої вартості біологічних 
активів та/або сільськогосподарської продукції. 

7.14. Акт визначення справедливої вартості біологічних 
активів та/або сільськогосподарської продукції підписується головою та 
членами Комісії, після чого передається до бухгалтерії Товариства. 

Головний бухгалтер Товариства, перевіривши правильність 
заповнення Акту визначення справедливої вартості біологічних активів 
та/або сільськогосподарської продукції, засвідчує достовірність 
наведених у такому Акті даних своїм підписом. 
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Додаток С 

(проект) 
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку  

«ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ  
ТА ПРАВА КОРИСТУВАННЯ НИМИ» 

Загальні положення 
1. Це Положення (стандарт) визначає методологічні засади 

формування у бухгалтерському обліку інформації про земельні ділянки 
сільськогосподарського призначення, права користування ними та 
розкриття інформації про ці об’єкти у фінансовій звітності. 

2. Норми цього Положення (стандарту) застосовуються 
суб’єктами господарювання усіх форм власності (крім бюджетних 
установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають 
фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності). 

3. Це Положення (стандарт) встановлює порядок 
бухгалтерського обліку земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення як основного засобу та прав користування земельними 
ділянками сільськогосподарського призначення як нематеріального 
активу. При цьому дане Положення (стандарт) не поширюється на: 

– земельні ділянки несільськогосподарського призначення та 
права користування ними; 

– земельні ділянки як інвестиційну нерухомість; 
– земельні ділянки як товар; 
Порядок обліку зазначених активів визначається іншими 

положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. 
4. В частині ведення обліку земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення та прав користування ними це 
Положення (стандарт) доповнює Положення (стандарт) бухгалтерського 
обліку 7 «Основні засоби», Положення (стандарт) бухгалтерського 
обліку 8 «Нематеріальні активи», тому всі норми даних стандартів, які 
не суперечать цьому Положенню (стандарту) повинні застосовуватись 
до бухгалтерського обліку земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення та прав користування ними. 

5. Терміни, що використовуються у цьому Положенні 
(стандарті), мають таке значення: 

Земельні ділянки сільськогосподарського призначення – 
земельні ділянки, надані для виробництва сільськогосподарської 
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продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та 
навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої 
інфраструктури або призначені для цих цілей. 

Право користування земельною ділянкою 
сільськогосподарського призначення – право володіння і користування 
земельною ділянкою сільськогосподарського призначення. Право 
користування земельною ділянкою сільськогосподарського призначення 
як об’єкт бухгалтерського обліку може виступати у формі права 
постійного користування, права оренди, емфітевзису. 

Право постійного користування земельною ділянкою 
сільськогосподарського призначення – це право володіння і 
користування земельною ділянкою сільськогосподарського 
призначення, яка перебуває у державній або комунальній власності, без 
встановлення строку. 

Право оренди земельної ділянки сільськогосподарського 
призначення – це засноване на договорі строкове платне володіння і 
користування земельною ділянкою сільськогосподарського 
призначення, необхідною орендареві для провадження підприємницької 
та іншої діяльності. 

Емфітевзис – це довгострокове, відчужуване і таке, що 
успадковується, право використання чужої земельної ділянки для 
сільськогосподарських потреб. 

6. Бухгалтерський облік земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення та прав користування ними 
ведеться щодо кожного об'єкта за такими групами: 

– земельні ділянки сільськогосподарського призначення на 
правах власності; 

– земельні ділянки сільськогосподарського призначення на 
правах фінансової оренди; 

– права постійного користування земельними ділянками 
сільськогосподарського призначення; 

– права оренди земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення (право оренди, емфітевзис). 

 
Визнання і оцінка 

Земельні ділянки сільськогосподарського призначення 
7. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення 

відображаються в балансі, якщо існує імовірність одержання майбутніх 
економічних вигод, пов’язаних з їх використанням, та їх вартість може 
бути достовірно визначена. 
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8. Первісна вартість придбаної земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення оцінюється на основі понесених 
витрат, пов’язаних з її придбанням та оформленням права власності. 

Первісна вартість земельної ділянки сільськогосподарського 
призначення складається із:  

– суми, що сплачується за договором купівлі-продажу земельної 
ділянки;  

– реєстраційних зборів, державного мита та аналогічних 
платежів, що здійснюються у зв’язку з придбанням (отриманням) прав 
на земельну ділянку;  

– витрат на оплату послуг органу землевпорядкування з 
проектування відведення земельної ділянки, органу містобудування та 
архітектури, а також інших витрат, пов’язаних з державною реєстрацією 
прав власності на земельну ділянку; 

– витрат, безпосередньо пов’язаних з доведенням земельної 
ділянки до стану, в якому вона придатна для використання із 
запланованою метою (впорядкування території, проведення 
протиерозійних заходів та ін.). 

9. Первісна вартість безоплатно отриманої та внесеної до 
статутного капіталу підприємства земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення визначається на основі проведення 
експертної грошової оцінки такої земельної ділянки згідно Закону 
України «Про оцінку земель». 

10. Придбана, безоплатно отримана земельна ділянка 
сільськогосподарського призначення зараховується до складу основних 
засобів, облік яких ведеться згідно Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби». 

Права користування земельними ділянками 
сільськогосподарського призначення 

11. Права користування земельними ділянками 
сільськогосподарського призначення відображаються в балансі, якщо 
існує імовірність одержання майбутніх економічних вигод, пов'язаних з 
їх використанням, їх вартість може бути достовірно визначена та термін 
їх дії становить більше 1 року. 

12. Первісна вартість права постійного користування земельною 
ділянкою сільськогосподарського призначення визначається на основі 
проведення її експертної грошової оцінки згідно Закону України «Про 
оцінку земель». 

13. Первісна вартість права оренди / емфітевзису земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення, набутого в результаті 
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укладання договору оренди з власником земельної ділянки, 
визначається на основі оцінки зобов’язань по орендній платі та рентного 
доходу орендаря. 

14. Первісна вартість права оренди / емфітевзису земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення, придбаного на ринку, в 
тому числі за результатами аукціону, визначається на основі оцінки 
понесених витрат, пов’язаних з таким придбанням. 

15. Права користування земельними ділянками 
сільськогосподарського призначення зараховуються до складу 
нематеріальних активів, облік яких ведеться згідно Положення 
(стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи». 

16. Облік земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення, термін прав користування якими становить не більше 1 
року, ведеться згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 
«Оренда». 

Витрати після первісного визнання 
17. Витрати після первісного визнання, що пов’язанні з 

підтримкою природної родючості земель сільськогосподарського 
призначення, які не відносяться до складу витрат на їх капітальне 
поліпшення, не збільшують балансову вартість земельної ділянки, а 
включаються до витрат звітного періоду. 

18. Облік витрат на капітальне поліпшення земель здійснюється 
відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 
«Основні засоби». 

19. Витрати після первісного визнання, що пов’язанні з 
переоформленням (поновленням / продовженням) прав оренди / 
емфітевзису земель сільськогосподарського призначення, збільшують 
балансову вартість таких прав. 

Переоцінка 
20. Суб’єкт господарювання може переоцінювати вартість 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення – об’єкта 
основних засобів на дату балансу у випадках, передбачених п. 16 
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», а 
також у випадку завдання шкоди земельній ділянці (внаслідок 
стихійного лиха, техногенної катастрофи, впливу інших факторів), що 
суттєво знижує економічні вигоди від її використання. 

21. Переоцінка вартості права постійного користування не 
здійснюється, так як щодо таких активів не існує активного ринку. 

22. Набуте згідно договору оренди / емфітевзису право оренди / 
емфітевзису може бути переоцінене на дату балансу у випадку змін 
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умов договору, які призводять до зміни обсягу зобов’язань суб’єкта 
господарювання, але не частіше 1 разу на рік. 

 
Амортизація 

23. Амортизація на вартість земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення та прав постійного користування 
ними, термін дії яких визначити неможливо, не нараховується. 

24. На вартість прав користування земельними ділянками 
сільськогосподарського призначення, термін дії яких є заздалегідь 
відомим, нараховується амортизація. Нарахування амортизації 
здійснюється лінійним методом. Амортизаційні відрахування 
розраховуються пропорційним методом, виходячи з обсягу зобов’язань 
утримувача права та його рентного доходу.  

 
Вибуття  

25. Порядок вибуття земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення визначений пунктами 33-35 Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби».  

26. Право користування земельними ділянками 
сільськогосподарського призначення списується з балансу в разі 
завершення (дострокового припинення) терміну його дії, вибуття 
внаслідок безоплатної передачі, продажу або неможливості отримання 
суб’єктом господарювання надалі економічних вигод від його 
використання. 
 
Розкриття інформації про земельні ділянки сільськогосподарського 

призначення та права користування ними у примітках до 
фінансових звітів 

27. У примітках до фінансової звітності повинна бути розкрита 
наступна інформація щодо земель сільськогосподарського призначення 
та прав користування ними: 

– вартість та площа земельних ділянок – як власних, так і взятих 
у фінансову оренду: 

– види прав користування земельними ділянками; 
– за кожним видом прав: первісна (переоцінена) вартість прав 

та накопичена амортизація, площа земельних ділянок, на яку 
поширюється даний вид прав. 



  361

Додаток Т 
Запропонована методика оцінки вартості права оренди земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення, набутого в результаті 
укладення договору оренди з власником землі, при первісному визнанні 
такого права (постановці на бухгалтерський баланс) та результати її 

апробації 
 
Оцінка вартості права оренди земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення є наступним кроком після 
визнання останнього в якості активу та об’єкта бухгалтерського обліку, 
з ціллю відображення на відповідних рахунках.  

Згідно Закону України «Про оцінку земель» від 11.12.2003 р. 
№ 1378-IV, з ціллю відображення вартості земельних ділянок та права 
користування земельними ділянками у бухгалтерському обліку 
проводиться експертна грошова оцінка45. Методика експертної грошової 
оцінки права оренди наведена у розділі VIII Методики експертної 
грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 11.10.2002 р. № 1531 (далі – Методика № 1531)46. 

Відповідно до Методики № 1531, для проведення оцінки права 
оренди земельної ділянки для орендаря земельної ділянки 
застосовуються такі методичні підходи46: 

 зіставлення цін продажу;  
 капіталізація додаткового доходу орендаря земельної 

ділянки від землі. 
Відповідно до методичного підходу, що ґрунтується на 

зіставленні цін продажу, вартість права оренди земельної ділянки для 
орендаря визначається на рівні ринкових цін продажу таких прав для 
подібних земельних ділянок, у тому числі на земельних торгах, з 
урахуванням таких розбіжностей, що впливають на їх ціну, як умови і 
дата продажу земельної ділянки, місце її розташування, фізичні 
характеристики, наявність обтяжень та обмежень щодо використання 
земельної ділянки, строк її оренди46.  

                                                            

45 Про оцінку земель: Закон України від 11.12.2003 р. № 1378-IV [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1378-15. 
 

46 Методика експертної грошової оцінки земельних ділянок, затверджена постановою 
Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 р. № 1531 [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1531-2002-п. 
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Вартість права оренди земельної ділянки для орендаря 
визначається як медіанне або модальне значення скоригованих цін 
продажу зазначених прав щодо подібних об’єктів47.  

За методичним підходом, що базується на капіталізації доходу, 
вартість права оренди земельної ділянки визначається як поточна вартість 
майбутнього додаткового доходу для орендаря земельної ділянки за 
формулою40: 

 
де Цпв – вартість права оренди земельної ділянки, визначена 

шляхом непрямої капіталізації чистого доходу (у гривнях); 
Дді – додатковий дохід орендаря за і-й рік (у гривнях); 
Ск – ставка капіталізації для землі; 
Р – поточна вартість реверсії;  
n – кількість періодів (у роках), що залишилися до кінця строку 

оренди земельної ділянки, визначеного договором;  
t – певний період (рік) у межах строку оренди земельної 

ділянки, визначеного договором (набуває значення від 1 до n).  
Додатковий дохід обчислюється як різниця між ринковим 

рівнем чистого операційного або рентного доходу та чистим 
операційним доходом від надходження плати, визначеної договором 
оренди земельної ділянки [73]. 

Ставка капіталізації для землі визначається співвідношенням 
між чистим операційним доходом і ціною продажу подібних земельних 
ділянок або шляхом розрахунку на основі норми віддачі на 
інвестований в земельну ділянку капітал з урахуванням змін у вартості 
грошей. Ставку капіталізації для землі може бути визначено також як 
різницю між загальною ставкою капіталізації для поліпшеної земельної 
ділянки і нормою повернення капіталу з врахуванням питомої ваги 
вартості земельних поліпшень47. 

При використанні даного підходу вартість права оренди 
земельної ділянки може бути від’ємною величиною, якщо орендна 
плата згідно договору оренди буде вищою, ніж рентний дохід або 
чистий операційний дохід, а також у випадках, коли витрати, пов’язані з 
освоєнням і облаштуванням земельної ділянки, перевищують її суму 47.  

                                                            

47 Скрынько С.Л. Оценка интеллектуальной собственности и нематериальных активов: 
[монография] / С.Л. Скрынько, А.Г. Мендрул, В.С. Ларцев. – К.: УКЦ «Эксперт-Л», 2009. 
– 310 c. 
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З приводу особливостей застосування Методики № 1531 
відмітимо, що суб’єктом проведення такої оцінки виступають 
професійні оцінювачі. Відтак згідно законодавства підприємство-
орендар не може самостійно провести таку оцінку, а змушене 
звертатися за допомогою до спеціалізованих фірм. Невід’ємним 
елементом таких відносин є оплата послуг оцінювачів – додаткові 
витрати для підприємства. 

Існують також зовнішні об’єктивні фактори, що ускладнюють 
проведення експертної грошової оцінки права оренди.  

По-перше, використання методичного підходу, який 
ґрунтується на зіставленні цін продажу, практично є неможливим з тих 
причин, що на даний час ринок таких прав в Україні ще не сформувався. 

По-друге, за методичним підходом, який базується на 
капіталізації доходу, вартість права оренди (Цпв) включає поточну 
вартість реверсії (Р), що не зовсім вірно, виходячи з економічного 
змісту формування вартості права оренди. Реверсія – очікувана вартість 
земельної ділянки в період, що настає за прогнозним [73]. Слід 
пам’ятати, що право оренди оцінюється з позиції орендаря, а не 
власника земельної ділянки. Згідно ж приведеної вище формули 
виходить, що в спрощеному вигляді вартість права оренди складається з 
капіталізованого додаткового доходу орендаря та очікуваної вартості 
земельної ділянки. 

Такий підхід був би справедливим по відношенню до власника, 
який може продати земельну ділянку, але не до орендаря. Орендар після 
завершення строку оренди повертає земельну ділянку власнику без 
будь-якої грошової винагороди. Для орендаря вартість земельної 
ділянки не є настільки важливою, як для власника. 

 
 
 

Запропонована методика оцінки вартості  
права оренди земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення 
 
 

І. Обґрунтування складових вартості. У бухгалтерському 
обліку розрізняють вартість і собівартість будь-якого активу, в тому 
числі і права оренди. Собівартістю права оренди буде орендна плата 
(частина рентного доходу), сплачена орендодавцю – власнику землі за 
весь період її використання. Адже згідно МСФЗ джерелом права оренди 
як нематеріального активу є зобов’язання по орендній платі. 
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Безумовно, частина рентного доходу після виплати орендної 
плати власнику земельної ділянки залишається в розпорядженні 
підприємства-орендаря. Ця частина рентного доходу в сумі з орендною 
платою, на наш погляд, формує вартість права оренди. 

 
ІІ. Вихідні дані для проведення оцінки. Вихідними даними, які 

необхідні бухгалтеру підприємства для оцінки права оренди, є:  
а) річний розмір орендної плати за 1 га згідно договору оренди, 

грн.;  
б) площа земель сільськогосподарського призначення, що 

передається в оренду згідно договору оренди, га; 
в) середній прибуток підприємства по галузі рослинництва за 

останні 3 роки; 
г) середня площа земель сільськогосподарського призначення, що 

використовувалась підприємством для виробництва продукції 
рослинництва протягом 3 останніх років. 

 
ІІІ. Формула розрахунку вартості права оренди. 

 
 

 
 
 

де Впр.о – вартість права оренди (у гривнях); 
Оп – річна орендна плата за 1 га земель згідно договору оренди (у 

гривнях); 

 – середній прибуток підприємства по галузі рослинництва 
за останні 3 роки (у гривнях); 

 – середня площа земель сільськогосподарського 
призначення, що використовувалась підприємством для виробництва 
продукції рослинництва протягом 3 останніх років (у гектарах); 

Ппр – площа земель сільськогосподарського призначення, що 
передається підприємству згідно договору оренди (тобто площа земель, 
на яку розповсюджується право оренди) (у гектарах); 

То – термін оренди згідно договору (у роках). 
Звичайно, не весь прибуток галузі рослинництва формується за 

рахунок участі землі у виробничому процесі, де використовуються 
також інші засоби та предмети праці. Виникає необхідність розрахунку 
тієї частини прибутку, яка умовно формується за рахунок землі. 
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Пропонуємо у формулі розрахунку вартості права оренди 
використовувати коефіцієнт, що відображає середню питому вагу 
земель сільськогосподарського призначення в структурі активу балансу 
аграрних підприємств розвинутих країн. Як зазначає В.М. Жук, 
земельний капітал у структурі активів підприємств розвинутих країн 
займає близько 40 % 48. Відтак, орієнтуючись на цей показник, 
застосуємо в нашій методиці коефіцієнт 0,4. 

 
 

ІV. Результати апробації. 

1) ТзОВ «Розтоцьке» (код ЄДРПОУ 31878417) 
Тернопільська обл., Зборівський р-н, с. Гаї Розтоцькі 

Вихідні дані: 

Середній прибуток 
підприємства по галузі 

рослинництва за 
останні 3 роки, тис. грн. 

36,05 

Середня площа земель 
сільськогосподарського 

призначення, що 
використовувалась 
підприємством для 

виробництва продукції 
рослинництва протягом 3 

останніх років, га 

8678 

Дані по договорах оренди за 2014 рік 
Річна орендна плата за 1 га земель по підприємству, грн. 780 
Площа земель сільськогосподарського призначення, на яку 
розповсюджувалось право оренди, га 8820 

Термін оренди, років 4 

Отже, потенційна вартість прав оренди земель 
сільськогосподарського призначення, що може бути відображена у 
балансі  підприємства, складає:  

 

 

                                                            

48 Жук В.М. Інституціональна теорія бухгалтерського обліку в науковому забезпеченні 
соціально-економічного розвитку: наукова доповідь / В.М. Жук. – К.: Національний 
науковий центр «Інститут аграрної економіки», 2013. - 50 с. 
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2) ПП «Агрофірма «Дзвони» (код ЄДРПОУ 30394156) 
Львівська обл., Перемишлянський р-н, с. Болотня 

Вихідні дані: 

Середній прибуток 
підприємства по галузі 

рослинництва за 
останні 3 роки, тис. 

грн. 

903 

Середня площа земель 
сільськогосподарського 

призначення, що 
використовувалась 
підприємством для 

виробництва продукції 
рослинництва протягом 3 

останніх років, га 

5105 

Дані по договорах оренди за 2014 рік 
Річна орендна плата за 1 га земель по підприємству, грн. 1400 
Площа земель сільськогосподарського призначення, на яку 
розповсюджувалось право оренди, га 5281 

Термін оренди, років 5 
 
Отже, потенційна вартість прав оренди земель 

сільськогосподарського призначення, що може бути відображена у 
балансі  підприємства, складає:  

 
Середні дані по агарній галузі за 2013 рік 

Згідно статистичних даних49, середня вартість права оренди 1 
гектара земель сільськогосподарського призначення терміном на 5 років по 
Україні, що  розрахована за запропонованим підходом, складе 4040 грн.  

Отже, права оренди терміном на 5 років середнього за розмірами 
агарного підприємства, яке орендує, приміром, 2,5 тис. га земель 
сільськогосподарського призначення, можуть бути оцінені в 10,1 млн. 
грн. (15 % від нормативної грошової оцінки цієї ж площі земель станом 
на 1 січня 2013 року). 

                                                            

49 Основні економічні показники виробництва продукції сільського господарства в 
сільськогосподарських підприємствах за 2013 рік: Статистичний бюлетень / Відп. за 
випуск О.М. Прокопенко. – К.: Державна служба статистики України, 2014. – 84 с. 
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