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ПЛЕНАРНЕ  ЗАСІДАННЯ 
 
 

Саблук П.Т.,   
д.е.н., професор, академік УААН, 

директор ННЦ “Інститут аграрної економіки” УААН 
 
РОЛЬ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ У 
РОЗБУДОВІ  АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 
Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК 

України святкує свій перший 5-річний ювілей проведенням 
круглого столу на тему "Фінансове забезпечення аграрного 
сектору України в умовах СОТ" та наукової конференції 
"Наукове та професійне забезпечення розвитку обліку та 
фінансів аграрного сектору економіки в умовах глобалізації", 
що вже само по собі позитивно характеризує цю організацію.  

Федерація задумана і зорганізована в Інституті 
аграрної економіки. Створюючи її ми виходили з того, що 
розв’язувати професійні справи бухгалтерів і  фінансистів 
аграрних підприємств не будуть професіонали інших галузей, 
адже аграрна економіка – це специфічна економічна 
діяльність, якою нею важко управляти з Міністерства 
фінансів чи Держкомстату. Ми мали на меті доказувати нашу 
специфіку, щоб її врахували у фінансовій звітності, в 
оподаткуванні, в бюджетній підтримці. Це ми маємо робити 
самі,  в тому числі  і через галузеве професійне об’єднання 
бухгалтерів. 

Наше об’єднання – це не дань моді. Ми створили 
Федерацію, бо чітко бачили її місію, її місце і роль, яка 
виходить з  економічної теорії. Перш за все, з теорії 
фізичного капіталу, теорії неоінститутиціоналізму. Місія 
Федерації – сприяти розвитку ринкових інституцій. Саме це 
лежить в основі тих пропозицій з обліку, фінансів, що 
Федерація напрацьовує. 

В цьому сенсі – Федерація є унікальною і єдиною в 
Україні, бо має чітку ідеологічну платформу. Основними 
завданнями, які ми ставимо перед собою є: 
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- методичне забезпечення обліку, фінансів, оцінки, 
звітності та аудиту в галузях АПК; 

- координація наукових досліджень з проблем 
бухгалтерського обліку, фінансів, аудиту; сприяння 
впровадженню результатів наукових досліджень в практику; 

- методичне забезпечення підготовки та 
перепідготовки кадрів, створення системи професійного 
навчання, сертифікація своїх членів за міжнародними 
стандартами обліку і звітності; 

- створення в аграрних регіонах інформаційно-
довідкової мережі з питань обліку, фінансів, звітності, 
податків і права; 

- організація співпраці з вітчизняними та 
закордонними об’єднаннями фінансистів, бухгалтерів і 
аудиторів, з міжнародними проектами. 

Федерація приймає участь в розробці національних 
стандартів з бухгалтерського обліку, працює над розробкою 
законопроектів. Зараз нами розробляється Закон України 
“Про сільськогосподарське страхування”, Концепція розвитку 
бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки. 

Матеріали сьогоднішнього круглого столу також 
будуть використані для пропозицій до законодавства з 
оподаткування,  бюджетної підтримки. 

Всього ж за 5 років Федерація прийняла участь в 
розробці: 

- 4-х законопроектів; 
- більше 10 національних стандартів з 

бухгалтерського обліку; 
-  підготовила 18 методичних рекомендацій, що 

затверджені наказами Міністерства аграрної політики 
України. 

Федерація спільно з нашим Інститутом та аграрними 
вищими навчальними закладами випускає унікальний журнал 
“Облік і фінанси АПК”, який реалізовує співпрацю 
Міністерства аграрної політики з наукою, що відповідає 
Меморандуму про посилення методично-інформаційного 
забезпечення фінансово-облікової роботи на підприємствах 
АПК від 23 вересня 2005 року. Журнал надає відповіді на 
запити практики та тримає постійний контакт з фахівцями 
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головних управлінь агропромислового розвитку обласних та 
районних державних адміністрацій. Задля цього:  

- кожний номер журналу містить затверджені 
Міністерством аграрної політики рекомендації, вказівки по тій 
чи іншій проблемі з додатками і посиланнями на нормативні 
документи. Фактично в кожному номері журналу 
розміщується певний Посібник; 

- в журналі публікуються актуальні нормативні 
документи, державні програми фінансування АПК, коментарі, 
відповіді на питання, підготовлені як фахівцями міністерств і 
відомств так і професіоналами-практиками, які є членами 
Федерації; 

- Журнал “Облік і фінанси АПК” ідеально підходить 
для організації семінарів-навчань бухгалтерів та  фінансистів 
підприємств АПК. З 2007 року методичні рекомендації, що 
публікуються в журналі використовуються для проведення 
семінарів по підвищенню кваліфікації та сертифікації 
бухгалтерів підприємств АПК 

Окрім Журналу для бухгалтерів-фінансистів 
Федерація розробила та супроводжує спеціальний сайт та 
бухгалтерський портал 

При Федерації створено Інститут обліку і фінансів. 
Нами розроблено унікальну і поки що єдину в Україні 
програму підвищення кваліфікації і сертифікації бухгалтерів 
на міжнародних стандартах та підходах (САРА). 

Ця програма погоджена не тільки Міністерством 
освіти та науки України і Міністерством аграрної політики 
України, але і визнана міжнародною спільнотою бухгалтерів.    

 Федерація сьогодні визнана і в Україні, і за кордоном. 
Ми є членами громадських рад при Міністерстві фінансів та 
Міністерстві аграрної політики України, асоційованим членом 
Євразійського відділення Міжнародної Федерації бухгалтерів.  

Дозволю собі замітити, що наші здобутки не 
фінансувались з-за кордону. В основі наших здобутків 
колосальна науково-практична школа, що ще була 
започаткована в 70-х роках. Вже тоді бухгалтери-фінансисти 
були об’єднані. Україна задавала політику в аграрному 
бухгалтерському обліку по всьому Радянському Союзі. 
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В 1992 році ми створили науково-методичну раду з 
бухгалтерського обліку при Мінагрополітики. Вдумайтесь 
тільки, це ж майже за 10 років до того, як нам переклали з 
англійської мови Закон України “Про бухгалтерський облік і 
фінансову звітність” і створили аналогічну методологічну 
раду при Мінфіні України. 

Секрет здобутків Федерації криється у величезному 
ентузіазмі бухгалтерів-фінансистів аграрників, котрі в їх 
об’єднанні є потужною силою, з якою вже рахуються в 
державі. 

І сьогоднішні питання про бюджетну підтримку 
аграрного виробництва, про оподаткування аграрного 
бізнесу, про інформаційне забезпечення аграрної політики та 
управління сільгосппідприємствами в умовах СОТ є 
підтвердженням потужного наукового потенціалу членів 
Федерації. 
   
 

Пархоменко В.М.,  
канд. екон. наук,  

начальник Управління методології бухгалтерського обліку,  
Міністерство фінансів України 

 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ (РОЗКРИТТЯ 
ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ) 

 
Річна фінансова звітність підприємств АПК — важливе 

джерело інформації як для внутрішнього використання, так і 
для зовнішніх користувачів фінансово-економічної 
інформації. Така інформація використовується на мікро- й на 
макрорівнях, для управління підприємствами та для 
державного управління. Річна звітність підприємств мусить 
відображати їх найбільш реальний фінансово-майновий стан 
та результати діяльності на дату звітності. Тому дотримання 
єдиної методології та правил формування звітних показників 
та їх достовірне відображення  — обов’язок кожного 
господарюючого суб’єкта і політика держави. 

З 1 січня 2007 року набуло чинності Положення 
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(стандарт) бухгалтерського обліку 30 “Біологічні активи”, яке 
визначає методологічні засади формування у 
бухгалтерському обліку інформації про біологічні активи та 
про одержані в процесі їх біологічних перетворень додаткові 
біологічні активи та сільськогосподарську продукцію, а також 
щодо розкриття інформації про них у фінансовій звітності. Це 
Положення застосовуються підприємствами, організаціями 
та іншими юридичними особами усіх форм власності (крім 
банків і бюджетних установ), які займаються 
сільськогосподарською діяльністю. 

У зв’язку зі змінами методичних підходів щодо обліку 
біологічних активів, сільськогосподарської продукції та 
визначення фінансового результату від 
сільськогосподарської діяльності, сільськогосподарським 
підприємствам слід звернути увагу на порядок формування 
окремих статей фінансової звітності. 

Однією з основних форм фінансової звітності є форма 
№ 1 “Баланс”, де інформація про вартість довгострокових та 
поточних біологічних активів наводиться за окремими 
статтями.  

У розділі І Балансу наводиться інформація про 
вартість довгострокових біологічних активів, облік яких 
ведеться за Положенням (стандартом) бухгалтерського 
обліку 30 "Біологічні активи". У цій статті “Довгострокові 
біологічні активи” наводиться справедлива (первісна, 
переоцінена) вартість, сума накопиченої амортизації (у 
дужках) і залишкова вартість довгострокових біологічних 
активів. До підсумку балансу включається справедлива або 
залишкова вартість, яка дорівнює різниці між первісною 
(переоціненою) вартістю і сумою накопиченої амортизації. 

У розділі ІІ Балансу за статтею “Поточні біологічні 
активи” відображається вартість поточних біологічних активів 
тваринництва (дорослі тварини на відгодівлі і в нагулі, птиця, 
звірі, кролики, дорослі тварини, вибракувані з основного 
стада для реалізації, молодняк тварин на вирощуванні і 
відгодівлі) в оцінці за справедливою або первісною вартістю, 
а також рослинництва (зернові, технічні, овочеві та інші 
культури) в оцінці за справедливою вартістю, облік яких 
ведеться за П(С)БО 30 "Біологічні активи". 
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Звіт про фінансові результати доповнено вписуваними 
рядками: 

061 “Дохід від первісного визнання біологічних активів 
та сільськогосподарської продукції”, джерелом інформації 
для заповнення якого є дані з аналітичного рахунку 
7101 “Дохід від первісного визнання сільськогосподарської 
продукції та біологічних активів, які обліковуються за 
справедливою вартістю”, який відкривається до рахунку 710 
“Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, 
які обліковуються за справедливою вартістю”  та 

091 “Витрати  від первісного визнання біологічних 
активів та сільськогосподарської продукції”, джерелом 
інформації для заповнення якого є дані з аналітичного 
рахунку 9401 “Витрати від первісного визнання 
сільськогосподарської продукції та біологічних активів, які 
обліковуються за справедливою вартістю”, який 
відкривається до рахунку 940 “Витрати від первісного 
визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за 
справедливою вартістю”. 

П(С)БО 30 передбачено розкривати у примітках до 
фінансової звітності таку інформацію про біологічні активи: 

- вартість кожної групи біологічних активів на початок і 
кінець звітного року; 

- обсяг виробництва сільськогосподарської продукції 
за звітний період у натуральних вимірниках та за 
справедливою вартістю (за вирахуванням очікуваних витрат 
на місці продажу), обчисленою при первісному визнанні; 

- методи та суттєві припущення, що застосовані при 
визначенні справедливої вартості кожної групи 
сільськогосподарської продукції та кожної групи біологічних 
активів; 

- наявність та балансову вартість біологічних активів, 
право володіння якими обмежене, а також балансову 
вартість біологічних активів, переданих у заставу; 

- сума укладених договорів на придбання у 
майбутньому біологічних активів; 

- фінансовий результат за звітний рік від 
сільськогосподарської діяльності, а саме: 

дохід (витрати) від первісного визнання одержаної 
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сільськогосподарської продукції та/або додаткових 
біологічних активів за кожною групою біологічних активів; 

витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями, за 
кожною групою біологічних активів; 

фінансовий результат (прибуток, збиток) від 
первісного визнання сільськогосподарської продукції та/або 
додаткових біологічних активів; 

фінансовий результат (прибуток, збиток) від реалізації 
сільськогосподарської продукції та поточних біологічних 
активів; 

фінансовий результат (прибуток, збиток) від зміни 
справедливої вартості біологічних активів; 

- інформація про зміни балансової вартості груп 
біологічних активів, що оцінювалися у звітному році за 
справедливою вартістю: 

залишок біологічних активів на початок звітного року; 
дохід (витрати) від змін справедливої вартості (за 

вирахуванням попередньо оцінених витрат на місці продажу) 
за звітний рік; 

придбання біологічних активів за звітний рік; 
реалізація біологічних активів за звітний рік; 
інші зміни; 
залишок біологічних активів на кінець звітного року; 
- про біологічні активи, оцінка яких на дату балансу 

здійснювалася згідно з пунктом 11 Положення (стандарту) 
30, наводиться у розрізі груп біологічних активів така 
інформація: 

причини неможливості достовірно визначити 
справедливу вартість; 

метод нарахування амортизації; 
первісна вартість та сума зносу (разом з накопиченою 

сумою втрат від зменшення корисності) на початок і кінець 
звітного року; 

сума втрат від зменшення корисності за звітний рік; 
сума вигод від відновлення корисності за звітний рік; 
сума нарахованої за звітний рік амортизації; 
прибуток (збиток), визнаний при вибутті таких 

біологічних активів; 
- при застосуванні протягом звітного року 
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справедливої вартості біологічних активів, які раніше оцінені 
згідно з пунктом 11 Положення (стандарту) 30, наводиться 
така інформація: 

склад біологічних активів; 
обґрунтування достовірності визначення справедливої 

вартості; 
вплив зміни оцінки на фінансові результати; 
- інформація про цільове фінансування, пов'язане з 

сільськогосподарською діяльністю, наводиться за такими 
показниками: 

призначення та сума цільового фінансування, 
визнаного доходом у звітному році; 

невиконані умови одержання цільового фінансування, 
непередбачені події, що вплинули на зменшення суми 
цільового фінансування, та сума зменшення у зв'язку з цим 
цільового фінансування у звітному році. 

Міністерством фінансів України планується доповнити 
Примітки до річної фінансової звітності (ф. № 5) новими 
розділами: 

ХIV “Біологічні активи”, який призначений для 
відображення додаткової інформації про склад та рух 
біологічних активів протягом звітного року, тобто є 
розшифровкою ряд. 035 – 037 та 110 Балансу (ф. № 1) та 

XV “Фінансові результати від первісного визнання і 
реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових 
біологічних активів”, який призначений для відображення 
додаткової інформації щодо фінансових результатів від 
сільськогосподарської діяльності, тобто розшифровує рядки 
061, 091, а також наводить додаткову інформацію по рядках 
010, 040 Звіту про фінансові результати ф. № 2. 

Наявність вищезазначеної інформації у фінансовій 
звітності сприятиме підвищенню її аналітичності, дозволить 
органам управління галуззю мати інформацію про реальний 
стан справ у сільськогосподарських підприємствах, а 
власника підприємства – оцінити ефективність виробництва 
того чи іншого виду сільськогосподарської продукції. 
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Гаврилюк В.М.,    
Начальник Управління  

бухгалтерського обліку, звітності та  
ревізійної роботи  Міністерства  

аграрної політики України   
 

РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В 
АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ УКРАЇНИ: 

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 
 

Трансформація економіко-правового середовища, 
ринкові перетворення в Україні супроводжуються 
реформуванням бухгалтерського обліку, що потребує 
перегляду діючої нормативно-правової бази. 

Нагальним завданням для держави стали розробка й 
адекватне застосування методології бухгалтерського обліку і 
звітності, що відповідає міжнародним стандартам, як 
найбільш уніфікованих вимог до організації та ведення 
бухгалтерського обліку, орієнтованих на зближення 
національних систем обліку з принциповими положеннями 
міжнародних стандартів фінансової звітності. Крім того, 
необхідно встановити з боку держави правила і процедури 
обробки інформації та складання фінансової звітності тільки 
для зовнішніх користувачів, а безпосередньо суб’єктам 
підприємництва дати змогу самостійно встановлювати межі 
та форми ведення обліку для внутрішніх потреб управління, 
включаючи ведення в окремій системі рахунків і регістрів 
обліку доходів, витрат, товарно-грошових потоків у 
потрібному самому підприємству аспекті деталізації та 
регламентації. 

Світова організація торгівлі, членом якої Україна 
стала в травні поточного року, в одному зі своїх 
регламентних документів визнає необхідність застосування 
членами СОТ міжнародних стандартів в секторі 
бухгалтерського обліку для дотримання встановлених вимог 
щодо скасування бар’єрів у торгівельних операціях. Під 
такими стандартами розуміються міжнародні стандарти 
обліку і звітності. 
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Слід зазначити, що застосування міжнародних 
стандартів обліку і фінансової звітності не є метою 
реформування бухгалтерського обліку, а є необхідним 
інструментом забезпечення потреб користувачів у якісній 
інформації про фінансовий стан і результати діяльності 
суб’єктів господарювання. 

На виконання Програми реформування 
бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних 
стандартів фінансової звітності [1], розпорядженням уряду 
визначена Стратегія застосування міжнародних стандартів 
фінансової звітності в Україні [2], яка передбачає поділ 
національної системи бухгалтерського обліку на два 
сегменти. 

Перший сегмент включає підприємства-емітенти 
цінних паперів, банківські і фінансові установи, які повинні 
складати звітність тільки за міжнародними принципами. З 
2010 року підприємства, цінні папери яких перебувають в 
торгівельному обігу на фондовому ринку, зобов’язані 
складати фінансову звітність згідно з міжнародними 
стандартами обліку і звітності. При цьому завдання Мінфіну 
України щодо регулювання методології обліку і складання 
звітності в таких підприємствах зводяться до визначення 
загальної номенклатури статей фінансової звітності та 
порядку їх групування. 

Другий сегмент – підприємства, які не застосовують 
міжнародні стандарти обліку та звітності і щодо яких 
здійснюватиметься державне регулювання організаційно-
методологічних засад обліку на основі діючих національних 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку. 

Визначені Стратегією напрями розвитку 
бухгалтерського обліку вказують на те, що поза увагою 
залишились проблеми галузевого аграрного обліку. 

Головними проблемами аграрного обліку, що 
потребують розгляду і вирішення, є: 

1) відсторонення Мінагрополітики України від 
формування методології обліку та звітності в 
агропромисловому виробництві. Вітчизняна практика 
засвідчує, що відсутність прямого впливу профільного 
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міністерства на формування методології обліку в аграрному 
секторі економіки унеможливлює його ефективне управління; 

2) контпродуктивна схема руху інформації. Внаслідок 
того, що згідно чинного законодавства звітність 
агропромислових підприємств надходить не прямо в 
Мінагрополітики України, а підлягає зведенню в 
Держкомстаті і ДПАУ, вона втрачає свою оперативність і 
позбавляє профільне міністерство можливості вжити 
швидких превентивних заходів; 

3) неспівставність показників фінансової та 
статистичної звітності. Нерівнозначні показники у формах 
фінансової та статистичної звітності зумовлені відмінністю в 
методичних підходах до їх обчислення та порядку складання 
звітних форм; 

4) другорядність управлінського обліку. Управлінський 
облік є передумовою розвитку ефективного менеджменту, 
оскільки він формує інформацію про реальні витрати 
агропромислового виробництва, надає інформацію про 
собівартість сільськогосподарської продукції та забезпечує її 
конкурентоспроможність на вітчизняному і світовому ринках. 

Мінагрополітики України займає активну позицію у 
відстоюванні інтересів ефективного галузевого управління. У 
пошуку шляхів подолання зазначених проблем міністерство 
об’єднує зусилля з фахівцями Федерації аудиторів, 
бухгалтерів і фінансистів АПК України. На спільній IV 
Міжнародній науково-практичній конференції «Наукове та 
професійне забезпечення розвитку обліку та фінансів 
агарного сектору економіки в умовах глобалізації» була 
представлена Концепція розвитку бухгалтерського обліку в 
аграрному секторі економіки України [3]. 

Концепція визначає основні напрями удосконалення 
галузевої системи бухгалтерського обліку та звітності, 
враховує пріоритетність національних інтересів при 
запровадженні міжнародних професійних принципів та 
виконанні директив Європейського Союзу. Концепція є 
основою подальшого розвитку галузевого обліку, спрямована 
на поступальне зростання агропромислового виробництва та 
забезпечення продовольчої безпеки нашої держави. 
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 України 
 

СТРАХУВАННЯ СИСТЕМНИХ РИЗИКІВ У 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ 

УКРАЇНИ 
 
Страхування системних ризиків практикується в 

багатьох країнах, але підходи можуть відрізнятися. Деякі 
країни, в основному  помірним кліматом, не субсидують 
аграрне страхування і вважають за краще використовувати 
катастрофічні резервні фонди для покриття збитків. 

Бажано в законодавстві прописати визначення 
катастрофи,  адміністратори фондів або програм мали чітке 
розуміння, коли збитки повинні оплачуватися. ООН і ЄС вже 
сформулювали визначення катастрофи (disaster): 
Катастрофа – це раптова природна подія, яка впливає на 
життя суспільства або населення на певній території і завдає 
збитку і призводить до втрати людських, матеріальних і 
економічних ресурсів. Катастрофічною є ситуація коли 
суспільство або населення не можуть відновити втрати за 
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рахунок наявних  і ресурсів. Визначення катастроф в 
юрисдикціях країн ЄС мають незначні відмінності. 

Катастрофи вносяться до бази даних ООН, якщо 
відмічений один з наступних критеріїв: 

10 або більш чоловік загинули; 
- більше 100 чоловік постраждали; 
- уряд оголосив надзвичайну ситуацію; 
- уряд попросив міжнародну допомогу. 
Катастрофи  трьома групами ризиків: 
1. гідрометеорологічними; 
2. геофізичними; і 
3. біологічними. 
У аграрному секторі класифікуються так групи 

ризиків, які можуть стати причиною значних збитків для 
виробників сільськогосподарської продукції: 

- кліматичні події (град, повінь,  опади  тощо); 
- збитки викликані шкідниками (комахами,гризунами,  

равликами і слимаки, і ін. організмами); 
- збитки в тваринницькому секторі із-за хвороб 

(ящур, чума,  тощо) 
Вимоги СОТ. Умови  в рамках організації 

передбачають, що уряд може виділяти кошти з державного 
бюджету для компенсації системних збитків у розмірі 5% від 
вартості вироблюваної сільськогосподарської продукції в 
країні для розвинених країн і 10% для країн, що 
розвиваються. Така катастрофічна допомога відноситься до 
заходів підтримки сільськогосподарського сектора  жовтоого  
(amber box) і регулюється правилом “de minimis”. Програми 
державної допомоги, які не прив'язані до обсягів 
виробництва і не підтримують ціни, відносяться до зеленого . 
Страхування системних ризиків, залежно від структури 
покриття і об'єкту страхування, можуть відноситися як до 
зеленого , так і до жовтого. Програми компенсації збитків за 
допомогою страхування зазвичай відносяться до зеленого  і 
не лімітуються якщо вони: 

- забезпечують страхування економічних ризиків 
(страхування вартості майбутньої продукції і страхування 
доходу виробників); 

- страхування погодних ризиків. 



22 

Основним правилом для віднесення програм 
аграрного страхування, що субсидується, до зеленого  є 
компенсація збитків страхувальників, якщо останні втратили 
більше 30% від середньо- рівня виробництва по середньо- 
цінах реалізації сільськогосподарської продукції. 

У ЄС правила державних програм допомоги 
аграрному сектору прописані в директивах 2007 і 2006 років 
(пункти 87.2.b - 2007 і 87.3.c – 2006). Н в ЄС і інших країнах 
використовуються 4 варіанти програм по управлінню 
ризиками і наданню катастрофічній допомозі: 

- резервні фонди; 
- субсидування страхових премій; 
- солідарні фонди для надання допомоги 

виробникам агропродукції  тимчасовою державною 
підтримкою, що зменшується; 

- програми страхування доходу виробників. 
Всі вищезгадані програми мають свої недоліки і 

переваги. При ухваленні рішення в Україні для запуску 
програми катастрофічної допомоги сільськогосподарським 
виробникам необхідно враховувати всі характеристики 
програм. 

Основними проблемами програм катастрофічної 
допомоги є вартість адміністрування програм і формування 
страхового або катастрофічного фондів. Крім того, виплати 
мають бути побудовані на чіткій і прозорій процедурі, яка, у 
свою чергу, повинна ґрунтуватися на розрахунках майбутніх 
збитків і виплат (фактично на актуарних розрахунках). 

Обов'язковість страхування системних 
ризиків (КАТ). КАТ страхування може бути обов'язковим, 
але розробники програм повинні передбачити методи 
контролю над дотриманням обов'язкових вимог. Зазвичай 
страхувальники по таких обов'язкових програмах рахують 
страхування додатковим податком і негативно відносяться 
до вимоги страхуватися. Досвід обов'язкової програми 
страхування сільськогосподарських культур в Казахстані це 
наочно демонструє – страховики не можуть якісно обслужити 
клієнтів, умови виплат незрозумілі для виробників. Все це  до 
збільшення класичних проблем страхування – моральної 
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шкоди і асиметрії інформації, що негативно впливає на 
ефективність програми. 

Досвід розвинених країн (США, Канади, Іспанії, 
також Мексики) показує, що кращим підходом є розвиток 
системи добровільного страхування, що субсидується, або 
розробка КАТ програми на актуарних принципах і об'єктивних 
індикаторах катастрофи (індекси погоди). В той же час 
добровільна система страхування, що субсидується, може 
пов'язуватися з іншими програмами для аграрного сектора і 
фіксувати обов'язкові умови, наприклад, одержувач будь-якої 
аграрної субсидії зобов'язаний застрахувати культури або 
тварин. 

В даний час обов'язкові програми що субсидують 
агрострахування в Греції і на Кіпрі переводяться в 
добровільну форму. Раніше страхування здійснювалося 
державними страховими компаніями, зараз функція 
страхування передаватиметься приватним страховикам або 
компаніям із змішаним державно-приватним капіталом. 

На сьогодні в сільському господарстві України 
підтримка у страхуванні здійснюється шляхом здешевлення 
вартості страхових премій, фактично сплачених суб’єктами 
аграрного ринку (страхувальниками) за рахунок коштів 
Державного бюджету. Але фактично кошти на ці цілі не були 
передбачені у Державному бюджеті з 2002 по 2004 рік. І ті 
підприємства, які  страхували врожай,  не отримували 
обіцяну допомогу на страхування. Тільки з 2005 року з 
Державного бюджету за кодом програмної класифікації 
видатків 2801580 почали виплачувати кошти на здешевлення 
вартості страхових премій. На цей час ліцензії на 
страхування у сільському господарстві мали 150 страховиків, 
з яких фактично працювали на цьому страховому сегменті 
тільки 18,7%. Уклали договори 873 сільськогосподарських 
підприємства, що склало 1,6%  від загальної кількості. 

Загальна величина коштів на допомогу, що виділяє 
Державний бюджет,  залежить, в першу чергу, від аграрної 
політики та фінансових можливостей держави. Так, 2002 
року передбачалася компенсація в розмірі 50 млн. грн., 2003-
го — 100 млн.грн., 2004 — 50 млн.грн., але в бюджетах на ці 
роки таку норму не було закладено. Лише на 2005 рік було 
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виділено 54 млн.грн., однак освоєно лише біля 5.8 млн.грн., у 
2006 році було виділено 11,7 млн.грн. і повністю було 
освоєно, у 2007 році виділено 50 млн.грн., фактично освоєно 
47,6 млн.грн., а на 2008 рік ця величина досягла 200 млн.грн. 
і темп росту у цьому році досяг 400% від  показника 2007 
року. 

В той же час аналіз державної підтримки потребує 
визначення потреби в компенсаційних коштах, що надаються 
із державного бюджету. За розрахунками ця потреба на 2008 
рік складає біля 780 млн.грн. 

Починаючи з 2005 року відсоток охоплення посівних 
площ страхуванням зріс з 1,5 до 9,1 у 2007 році , що свідчить 
про високий мотиваційний потенціал державної підтримки 
страхового захисту у сільському господарстві. 

Тому формування комплексної програми 
страхування сільськогосподарських підприємств 
найактуальніше і економічно доцільно з погляду повноти, 
якості і своєчасності захисту їх майна і майнових інтересів від 
настання системних ризиків. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ 
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В РЕАЛЬНОМУ СЕКТОРІ 

ЕКОНОМІКИ 
 

 Бухгалтерський облік був, є і буде основою 
інформаційної системи управління. Його інформація – 
першоджерело життєвої сили ринків як капіталів, так і 
продукції. 
 Разом з тим, в останні десятиліття розвиток 
бухгалтерського обліку в світі в основному визначався 
пріоритетністю обслуговування саме ринків капіталів. 
Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) стають 
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обов’язковими не тільки в країнах, що розвиваються (в т.ч. і в 
Україні), але і Європейському Союзі. По мірі того як ринки 
матеріальних цінностей стають глобальними, глобальними 
стають і ринки капіталів. Інвестори прагнуть реалізувати 
капітал по всьому світу де є більша доходність і їх не 
цікавить чи це є реальний сектор економіки, чи так званий 
фінансовий чи “віртуальний”, в основі якого часто лежить 
завищена оцінка цінних паперів, нематеріальних активів. 
  До сьогодні, 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. Умовно напрям цього розвитку 
можна визначати як перехід від практики обліку за цінами 
придбання до обліку за ринковою вартістю активів і, 
особливо, фінансових інструментів. 
 За наслідками першої фінансової кризи в 2000 роках, 
для більшості професіоналів стала очевидною проблема 
“космополітичності” та “віртуальності” такого напряму 
розвитку МСФЗ: 
 - по-перше, через можливість “гри в доходи”, 
можливості маніпуляцій з такими показниками як прибуток, 
собівартість; 
 - по-друге, через можливість ігнорування 
відображення в звітності ряду “невигідних” активів чи 
навпаки; 
 - по-третє, через не розкриття інформації щодо 
створення вартості і багато іншого.  
 За наслідками другої хвилі світової фінансової кризи, 
яку ми всі переживаємо сьогодні, слід очікувати зміни в 
подальшому розвитку бухгалтерського обліку та звітності. На 
нашу думку, визначальним в цих змінах має стати орієнтація 
на “обслуговування реальної економіки”, а, відповідно, більш 
чіткі та підконтрольні процедури регламентації. 
  В професійному світі дедалі частіше говорять про 
необхідність розробки Всесвітніх стандартів фінансової 
звітності. Останні будуть базовим рівнем, поряд з яким має 
бути і рівень галузевих стандартів, котрі і мають вирішити 
більшість проблем МСФЗ. 
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 Виходячи саме з такого концептуального підходу ми і 
ставимо питання що розвитку бухгалтерського обліку в 
аграрному секторі економіки України. Відповідна Концепція 
вноситься на розгляд IV Міжнародної науково-практичної 
конференції “Наукове та професійне забезпечення розвитку 
обліку та фінансів аграрного сектору економіки в умовах 
глобалізації”.     
 Місія Концепції полягає у визначенні напрямів 
удосконалення галузевої системи бухгалтерського обліку та 
звітності як ключового інформаційного інституту в 
забезпеченні конкурентоспроможності сільського 
господарства, вирішенні продовольчої та енергетичної 
проблеми, реалізації національних споживчих та соціальних 
інтересів в умовах запровадження законодавства 
Європейського Союзу. 
 Важливою складовою Концепції є запровадження 
галузевих стандартів бухгалтерського обліку в аграрному 
секторі економіки, адже саме сільське господарство 
становить основу реального сектору економіки України, що 
обґрунтовує важливість здійснення заходів спрямованих на 
організацію належного управління галуззю. 
 З цією метою ключовими задачами, що вирішує 
Концепція є реалізація законодавчо-регуляторних, 
методологічних та методичних пріоритетів в розвитку 
галузевого бухгалтерського обліку.   
 Реалізація законодавчо-регуляторних завдань 
полягає у визначенні пріоритетних напрямків формування 
законодавчо-нормативних та організаційних передумов 
забезпечення ефективної державної політики щодо 
функціонування системи бухгалтерського обліку та звітності, 
що використовує грошовий вимірник,  в аграрному секторі 
економіки. 
 Вирішення методологічних завдань Концепції 
передбачає щонайповніше врахування галузевої специфіки 
при удосконаленні  методології бухгалтерського обліку через 
розробку галузевих стандартів (рис 1.), адаптацію норм 
вітчизняного обліку до міжнародних стандартів. 
 В практичному плані важливим завданням є науково-
методичне забезпечення втілення загальноприйнятих 
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стандартів (МСФЗ) та розроблених галузевих стандартів 
обліку, інших методологічних напрацювань через галузеві 
інструкції, методичні рекомендації, практичні посібники.  

 

 
 

Рис 1. Концептуальні засади розвитку 
бухгалтерського обліку в аграрному (реальному) секторі 

економіки 
  
  
 Таким чином, реальний сектор економіки, яким є 
сільське господарство, в особі його державних та 
професійних органів управління, мають відновити свій 
методологічний вплив на розвиток бухгалтерського обліку в 
галузі. На наше переконання такий вплив має 
реалізовуватись спільно з Мінфіном України через внесення 
змін і доповнень до чинного законодавства, вдосконалення 
національних П(С)БО. Поряд з цим, важливим є питання 
розробки і затвердження Кабінетом Міністрів України 
«Облікової політики аграрного сектору економіки» (на базі 
чинного законодавства та діючих П(С)БО). 
 Ці заходи дозволять вибудувати галузеву систему 
(стандарти) бухгалтерського обліку, що забезпечить: 

Методологічний вплив Міністерства аграрної політики на розвиток галузевого 

бухгалтерського обліку: 

§ Внесення змін і доповнень до 
чинного законодавства.  
 Вдосконалення національних     
 П(С)БО  (у співпраці з Мінфіном) 

 

§ Розробка та затвердження 
Кабінетом Міністрів України 
«Облікової політики аграрного 
сектору економіки» (на базі чинного 
законодавства та діючих П(С)БО)  

ГАЛУЗЕВА СИСТЕМА (стандарти) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

Методичний вплив на розвиток бухгалтерського обліку підприємств АПК 

§ інвестиційної привабливості та 
збільшення вартості  

§ посилення конкурентоздатності  
(управлінський облік) 

Розробка рекомендацій щодо облікового забезпечення: 

Бухгалтерський облік підприємств АПВ 
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 формування показників бухгалтерського обліку і 
звітності в аграрній сфері на основі запитів галузевого 
управління; 
 отримання порівнянних звітних даних для їх 
подальшого використання при підготовці та прийняті 
виважених і своєчасних управлінських рішень, спрямованих 
на забезпечення сталого розвитку аграрного сектору 
економіки, сільських громад і територій; 
 контроль дотримання методології, положень 
(стандартів) обліку і звітності через вертикаль 
бухгалтерських служб по системі Мінагрополітики України; 
 координацію зусиль державних, наукових, освітніх 
закладів та професійних об’єднань щодо створення 
організаційно-методологічної основи вдосконалення 
бухгалтерського обліку з врахуванням пріоритетності  
національних та галузевих інтересів, вимог міжнародних 
стандартів і законодавства ЄС; 
 підвищення рівня економічної роботи на 
підприємствах аграрного сектору економіки та зростання 
достовірності і прозорості економічної інформації через 
створену підсистему галузевого державного контролю та 
недержавного аудиту.   
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ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
СТРАХУВАННЯ В УМОВАХ ЧЛЕНСТВА УКРАЇНИ В СОТ 

 
Світовий досвід розвинених країн свідчить, що 

державне регулювання є невід’ємним елементом розвитку 
системи страхування в сільському господарстві. Саме тому, 
страхова діяльність в аграрному секторі України не може 
функціонувати без належної  підтримки з боку держави.  

У дослідженнях провідних фахівців у галузі 
сільськогосподарського страхування наголошується на 
необхідності формування цілісної системи науково-
обґрунтованих заходів державного регулювання, 
направлених на розвиток цього економічно та соціально 
важливого напряму діяльності.  

Вищезазначені питання перебувають в колі наукових 
інтересів значної кількості українських та закордонних 
вчених, а саме Осадця С.С., Базилевича В.Д., Василика О.Д., 
Грушка В.І., Дем'яненка М.Я., Рейтмана Л.І., Саблука П.Т., 
Сухова В.А., Чухно А.А., Шахова В.В., Яковенка І.В. та інших 
науковців. 

Однак, із вступом України до Світової організації 
торгівлі питання державної підтримки аграрного виробництва 
набуло беззаперечної актуальності, що пов’язано в виходом 
сільськогосподарських товаровиробників на міжнародні 
ринки з одного боку, та, нажаль, істотним зниженням рівня  
захисту внутрішнього ринку з іншого. 

Перший заступник Міністра аграрної політики України 
Ю.Я.Лузан, з цього приводу відзначає, що:  «Рівень 
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державної підтримки має забезпечувати стабільні темпи 
розвитку аграрного сектору, унеможливлюючи збитковість 
сільськогосподарських підприємств» [1]. Разом з тим автор 
пояснює, що: «за вимогами Світової організації торгівлі, 
державна підтримка не повинна перевищувати рівень 
сукупної внутрішньої підтримки, яку можна надавати 
національним виробникам. Угодою зі СОТ для України таку 
межу встановлено на рівні  609,2 млн. дол. або 3043,4 млн. 
грн.»[1].  

Характеризуючи рівень державної підтримки 
М.Я.Дем’яненко відмічає позитивні тенденції у фінансуванні 
сільського господарства. «За останні п’ять років видатки 
бюджету на аграрний сектор зросли у 2,5 рази і склали у 
2007 р. 7,3 млрд. грн.» [2]. Разом з тим, академік зауважує, 
що: «для ефективнішого використання бюджетних коштів по 
цільових програмах підтримку слід здійснювати комплексно. 
Це передбачає бюджетне фінансування в межах декількох 
взаємообумовлених програм одночасно, відсутність 
фінансування або недофінансування однієї з програм може 
призвести до розриву всього технічного ланцюга і 
спричинити невиконання всієї програми» [2].  

Однією з ланок у такому ланцюзі виступає державна 
підтримка системи страхування сільськогосподарських 
ризиків. В країнах СНД державну підтримку аграрного 
страхування зазвичай розуміють як субсидування страхових 
премій. Слід відмітити, що субсидування аграрного 
страхування відноситься здебільшого до зеленої  скриньки 
заходів державної підтримки за  правилами СОТ і не 
лімітується цією організацією. 

За даними проведених досліджень зарубіжного 
досвіду сільськогосподарського страхування аграрії 
більшості країн вважають тарифи по аграрному страхуванню 
високими і вимагають державних субсидій для зниження 
вартості послуг. Зокрема в США середня ставка страхової 
премії складає 9%, в Канаді - 7-9% залежно від провінції, в 
Іспанії ставки премій приблизно на тому ж рівні. В Італії 
ставки премій істотно відрізняються по регіонах і культурах 
від 9-15% на страхування фруктів і винограду до 25% із-за 
частого граду і весняних заморозків. У Росії середні ставки 
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складають 5-6% по польових культурах, дещо вище по 
багаторічним насадженням, овочах і технічних культурах 
(табл. 1). 

Таблиця 1. 
Середні рівні страхових премій в галузі  
аграрного страхування різних країн [3]. 

Країна  Середня ставка страхової премії 
в сільському господарстві, % 

США 9 
Канада 7-9 
Італія 9-25 
Іспанія 7-9 
Росії 5-6 
Україна 4,5-7 
Молдова 11-15 
Індія 2,5-4 

 
В Україні страхування польових культур становить 

приблизно 4,5%-7%[3]. При цьому існує можливість 
здешевлення вартості страхових премій, фактично 
сплачених суб'єктами аграрного ринку страховикам за 
рахунок коштів державного бюджету. Функціонування такого 
механізму регулює Порядок використання коштів державного 
бюджету, що спрямовуються для здешевлення вартості 
страхових премій (внесків), фактично сплачених суб'єктами 
аграрного ринку, затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від 6 травня 2005 р. N 325 [4]. 

За даним порядком Компенсація виплачується 
суб'єктам аграрного ринку, що застрахували ризики загибелі 
(втрати) сільськогосподарської продукції (пшениці, жита, 
суміші пшениці та жита, ячменю, вівса, кукурудзи, соєвих 
бобів, льону, ріпаку, соняшнику, хмелю, цукрових буряків) 
згідно з правилами комплексного та індексного страхування у 
розмірі 50 відсотків вартості страхових премій (внесків), 
фактично сплачених страхувальниками, у межах страхової 
премії (внеску), яка не перевищує 5 відсотків суми 
застрахованого ризику, розрахованого виходячи з розміру 
мінімальної закупівельної ціни зазначеної продукції.  
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Разом з тим, діючим порядком отримання компенсації 
передбачається подача страхувальниками  ряду облікових 
документів, таких як нотаріально засвідченої копії договору 
страхування, копії розрахунково-платіжних документів, що 
засвідчують суму фактично сплачених страхових премій,  
звіту про сівбу та наявність насіння ярих культур, заключного 
звіту про підсумки сівби під урожай, звіту про хід збирання 
урожаю, наявність насіння озимих культур та проведення 
інших польових робіт тощо.  Це свідчить про обов’язкову 
наявність достовірної та вичерпної інформації щодо даного 
питання на сільськогосподарському підприємстві, яку в 
першу чергу має забезпечувати система бухгалтерського 
обліку.   

Саме обліку, як основі  інформаційного забезпечення 
управління  відводиться вкрай важлива роль у процесі 
запровадження сільськогосподарського страхування. Від 
того, наскільки раціонально організована система обліку на 
підприємстві, в якій мірі вона здатна забезпечити 
інформаційні потреби управління (як підприємством на мікро-
рівні так і галуззю в цілому) залежить дієвість запровадженої 
системи обов’язкового страхування в сільському 
господарстві.   А відтак, актуальність досліджень облікового 
забезпечення страхування на сільськогосподарських 
підприємствах не викликає сумнівів. Критичного аналізу та 
внесення пропозицій щодо покращення потребують, 
зокрема, питання організації системи звітності щодо 
страхування сільськогосподарських ризиків, організації 
аналітичного обліку укладених договорів страхування в 
розрізі застрахованих видів культур та страховиків, методика 
оцінки страхових  сум тощо.  У зв’язку з цим,  актуальною є 
розробка методичних рекомендацій щодо організації такої 
системи бухгалтерського  обліку страхування на 
сільськогосподарських підприємствах, яка дозволить 
підприємству систематизувати інформацію щодо 
проведеного страхування, забезпечить своєчасне отримання 
бюджетної компенсації на здешевлення страхових премій та 
на рівні управління галуззю забезпечить наявність 
достовірної звітної інформації про стан та використання 
бюджетних коштів.     
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ИНВЕСТИЦИИ НА ОБНОВЛЕНИЕ 
 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ 

 
 В условиях глобализации мировой статус государства 
определяется показателями технического уровня и 
способностью к технологическому развитию. Преимущества 
имеют те страны, которые внедряют высокоэффективные 
инновационные нововведения, быстро трансформируют 
ограниченные финансовые, трудовые, материальные и 
энергетические ресурсы.  

Реформирование аграрного сектора России привело к 
резкому сокращению финансирования инвестиционных 
процессов, направленных на создание и производство 
сельскохозяйственной техники. Процесс обновления 
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материально-технической базы существенно замедлился, 
темпы выбытия основных средств производства значительно 
превышают темпы обновления. Известно, что в силу своих 
отраслевых особенностей сельскохозяйственное 
производство даже в условиях стабильной экономики не 
может полноценно функционировать, не прибегая к заемным 
средствам. В развитых странах, например, банковские 
кредиты покрывают больше трети потребностей 
сельскохозяйственных предприятий в инвестиционных 
ресурсах. В России же в новых условиях значимость кредита 
как экономического рычага стала падать, что обусловлено 
рядом причин: 

· практическая недоступность кредитных ресурсов 
для села; 

· резкое сокращение государственного 
финансирования аграрной сферы; 

· рост взаимных неплатежей; 
· неограниченный импорт сельскохозяйственной 

продукции. 
Основным источником инвестирования в основной 

капитал АПК являются собственные средства предприятия, 
о чем свидетельствуют данные рис. 1, 2. В результате износ 
основных фондов в АПК достиг 80%. 
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Рис. 1. Динамика инвестиций в основной капитал сельского 
хозяйства (в % к итогу) 

 
Доля средств федерального бюджета субъектов 

Федерации и местных бюджетов по сравнению с 1995 годом 
в структуре инвестиций в АПК в 7 раз снизилась. Но 
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увеличилась доля собственных средств агропредприятий и в 
2007 на их долю приходилось 70,1 %. Иностранные 
инвестиции составили 0,41 % от общего объема 
иностранных инвестиций в российскую экономику.  

56% 25%

19% прибыль
амортизация
привлеченные средства

 
Рис. 2 Структура источников финансирования в 2007 (в % к 

итогу) 
 

Амортизационные отчисления не способны 
восполнить образовавшуюся потерю. К тому же необходимо 
отметить, что собственные средства для долгосрочных 
вложений из-за отсутствия прибыли ограничивались лишь 
амортизацией, сумма которой неуклонно снижается в связи с 
превышением выбытия основных средств по сравнению с их 
вводом в эксплуатацию, а также наблюдается нецелевое 
использование данного фонда. В 1990 году 
амортизационные отчисления составляли 40% от общего 
объема валовых инвестиций.  

Наблюдается уменьшение доли прибыли в 
финансировании капитальных вложений. Это связано, с 
одной стороны, с низким уровнем рентабельности, а с 
другой – отменой инвестиционной льготы по налогу на 
прибыль.  

Правительство РФ намерено дополнительно 
выделить 102 млрд. рублей на финансирование 
государственной программы развития сельского хозяйства 
на 2008-2012 годы, в текущем году - 39 миллиардов рублей и 
далее по 21 миллиарду рублей ежегодно. Увеличение 
финансирования связано со значительным ростом затрат 
сельхозпроизводителей. 

Преодоление дефицита инвестиционных ресурсов 
для обновления техники требуется мобилизация всех 
источников как внутренних, так и внешних. Их сопоставление 
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показывает, что для активного использования средств 
внутренних источников потребуется время на полное 
восстановление утраченной системы сельскохозяйственного 
кредита, а также максимально возможная поддержка АПК из 
государственного бюджета.  

Задача обновления техники должна решаться на базе 
финансирования не заводов изготовителей, а сельских 
товаропроизводителей. Инвестирование заводов происходит 
непосредственно через сельхозтоваропроизводителей, 
заказывающих заводам через лизинг, кредит или за 
собственные средства необходимую технику. Таким 
образом, здесь будет наблюдаться процесс, обратный тому, 
когда снижение платежеспособности спроса на технику 
повлияло на практически прекращение ее производства на 
заводах.  

Также, обновление техники должно быть 
дифференцированным в зависимости от финансовых 
возможностей хозяйств приобрести ту или иную технику. 
Чем больше получаемая хозяйством прибыль, тем оно 
становится приоритетным в части выделения средств на 
новую технику. Они сами способны осваивать современные 
технологии, приобретая соответствующую 
высокопроизводительную технику. Для этой категории 
хозяйств требуются относительно небольшие инвестиции 
для закупки машин.  

Хозяйства с небольшой рентабельностью работы, 
достаточной для простого воспроизводства, нуждаются в 
значительной поддержке инвесторов, в первую очередь 
государства. Но для нерентабельных хозяйств необходима 
реструктуризация (диверсификация деятельности), передача 
земли в аренду и т.п.  

Но система государственных инвестиций на 
обновления сельскохозяйственной техники должна 
учитывать требования ВТО, которые стимулируют 
инновационное развитие отрасли.  
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ФІСКАЛЬНИЙ ТА РЕГУЛЮЮЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПОДАТКІВ 

НА СПОЖИВАННЯ 
 В УМОВАХ ЧЛЕНСТВА УКРАЇНИ В СОТ 

 
В умовах членства України в СОТ актуальною є 

проблема адаптації законодавства, що регулює діяльність в 
АПК, до нових умов та правил даної організації. В першу 
чергу, це стосується нормативно-правових актів у сфері 
оподаткування та фінансової підтримки вітчизняних 
товаровиробників. 

Однією з ключових вимог СОТ є необхідність 
реформування діючого механізму фінансової підтримки 
сільського господарства за рахунок особливого порядку 
справляння ПДВ та зниження рівня митних бар’єрів. Проте, 
на відміну від інших галузей економіки, сільське господарство 
має свою специфіку, що в першу чергу пов’язано із 
забезпеченням продовольчої безпеки країни. Головним 
чином, проблема стосується функціонування спеціальних 
режимів ПДВ, рівня митних тарифів, а також передбачає 
обґрунтування шляхів захисту вітчизняних товаровиробників 
в умовах зниження ставок мита.   

Так, навіть після зниження митних зборів відповідно 
до угоди, досягнутої під час «Токійського раунду», середній 
рівень митного захисту вітчизняного ринку 
сільськогосподарських товарів становив 11% порівняно із 
середнім рівнем мита 4,7 %. При цьому не останнє значення 
набуває й питання наповнення бюджету в умовах зниження 
рівня митного обкладання.  

Дана проблематика набула особливої актуальності в 
останні декілька років. Нині суттєві пропозиції теоретично-
методичного та практичного характеру з вирішення даної 
проблеми в своїх працях обґрунтовують такі вчені-економісти 
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як: І.Кобута, Т.Осташко, О.Гребельник, І.Лютий, А.Дрига та 
інші. Проте, вивчення наукових літературних джерел з даної 
проблеми показало існування значних розбіжностей у 
підходах до оцінки фіскальних аспектів експортно-імпортних 
операцій із сільськогосподарською продукцією, що вимагає 
проведення подальших поглиблених досліджень з метою 
пошуку шляхів оптимального їх вирішення. 

В зв’язку зі вступом України до СОТ  в наступні роки 
поступово будуть скорочуватися митні ставки на продукцію 
імпорту та експорту. Це скорочення відбудеться  в декілька 
етапів, що зазначені в договорах між Україною та країнами-
членами СОТ. Таке скорочення приведе до зниження ролі 
непрямих податків у формуванні Державного бюджету. 

Відповідно до світової практики непрямі податки, що 
звичайно називаються податками на споживання, включають 
два види: акцизи (внутрішні податки), у минулому фіскальні 
монополії, і зовнішні – митні податки на експорт та імпорт. На 
даний момент в Україні існує мито (зовнішні податки), 
специфічний акциз та один із різновидів універсального 
акцизу – ПДВ (внутрішні податки). Загальними рисами, що 
виділяються фахівцями як основні і дають право на 
виділення цих податків в особливу групу податків на 
споживання, є те, що всі вони спрямовані на кінцеве 
споживання, несуть фіскальну навантаженість без будь-яких 
подальших установок щодо використання отриманих сум. Ці 
особливості мають суттєве значення при вирішенні питань 
формування податкової системи в будь-якій країні. 

Слід зазначити, що непрямі податки в сучасній 
податковій системі України складають три-четвертих усіх 
надходжень до Державного бюджету України. Таке 
припущення можна зробити в зв’язку зі вступом України у 
СОТ, при цьому митні ставки щорічно будуть скорочуватися. 

Якщо проаналізувати частку непрямих податків в 
Держбюджеті  у 2004-2007 рр., то слід відмітити, що вона  
залишається практично незмінною. Якщо в структурі 
податкових надходжень до Зведеного бюджету у 2003 році 
переважали прямі податки (понад 60% у загальній структурі), 
то вже у 2006-2007 рр. непрямі податки вже займають більшу 
частку (51-52%). Також зростає питома вага ПДВ у структурі 
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непрямих податків у Державному  бюджеті за період 2003-
2007 р.р. вона зросла із 35,3 % у 2002 р. до 51,6% у 2007 р.. 
При цьому, прослідковується тенденція до поступового 
зменшення ролі акцизу у податкових платежах за даний 
період, а фіскальна роль мита залишається майже без змін. 
Доволі показовою є ситуація 2005 року, коли надходження по 
ПДВ подвоїлися, а по миту виросли в 1,5 рази, що пов’язано 
із закриттям вільних економічних зон.  

Зокрема, майже 2/3 надходжень від непрямих 
податків забезпечують митні органи (68% у 2007 році). Крім 
того, 70% загальних надходжень ПДВ,  забезпечують митні 
органи під час розмитнення товарів чи послуг. Даний податок 
складає левову частку у загальних надходженнях 
забезпечених митницею, – понад 77 % у 2006-2007 р.р. На 
другому місці перебуває мито, яке в середньому займає 17-
18 % у загальних надходженнях, забезпечених митницею. 

Відношення податкових надходжень адміністрованих 
митницею, до обсягів імпорту в останні роки є стабільним і 
складає 17,1-18,3%. Такий низький рівень податкового 
навантаження пояснюється застосуванням податкових 
векселів (надходження зараховуються вже як адміністровані 
податковою службою) і значною кількістю пільг при ввезенні 
окремих видів товарів (зокрема при імпорті нафти і газу мито 
не справляється). 

Проте, зі вступом до СОТ, значимість та вплив на 
наповнення бюджету по таким видам обов’язкових платежів 
державі як мито (ввізне так і вивізне)  та акциз будуть суттєво 
скорочуватись. Зокрема, будуть звільнені від розмитнення 
транспортні засоби, що становить вагому частку надходжень 
по акцизу. Водночас зростатиме частка акцизу у ціні 
алкогольних та тютюнових виробів, що зумовить збільшення 
надходжень по даному джерелу. В цьому контексті слід 
відзначити, що частка акцизу у ціні тютюнових виробів в 
Україні складає близько 25%, тоді як, наприклад, у 
Великобританії – 60-65%. 

Отже, проведене дослідження показує, що Україна 
мусить провести поступову та чітку реструктуризацію 
податкової політики в частині сплати та відшкодування ПДВ 
та змінення митних ставок. Безумовно це вразить деякі галузі 
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сільського господарства, які держава «захищала» шляхом 
введення експортного мита, проте дозволить конкурувати на 
рівних умовах із зарубіжними товаровиробниками на світових 
ринках, що забезпечить принцип соціальної справедливості, 
тобто торгівля без дискримінації, та  вільний доступ до 
світових ринків. 
 
 
УДК: 368.1:504(477) 

БИКОВСЬКА І.П.,  
викладач 

ВСП «Мелітопольський коледж гідромеліорації 
і механізації сільського господарства ТДАТУ» 

 
ЕКОЛОГІЧНЕ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 
Постановка проблеми. В умовах розвитку України, як 

незалежної держави в сучасних умовах, спостерігається 
економічний спад, ознаками якого стають техногенні аварії та 
катастрофи на промислових об’єктах підвищеної небезпеки. 

Результатом негативного впливу наслідків господарчої 
діяльності на здоров населення та довкілля стали деградація 
природних екосистем, зменшення  біологічних різновидів та 
загроза глобальних змін навколишнього середовища. 

Запобіганню ризику екологічних аварій та катастроф 
може сприяти розробка та впровадження екологічного 
страхування – механізму забезпечення екологічної безпеки 
України. Необхідно визначити, що таке екологічне 
страхування, його мету та задачі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Після 
проголошення незалежності України на базі Конституції 
України, Законів України «Про страхування», «Про охорону 
навколишнього природного середовища», «Про об’єкти  
підвищеної небезпеки», «Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення», було розроблено та 
введено в дію Страхове законодавство, яким передбачалось 
прийняття законодавчих актів у галузі екологічного 
страхування. В 1998 р. Верховна Рада України прийняла 
постанову «Про основні напрями державної політики в галузі 
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охорони навколишнього середовища, використання 
природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки», 
яка розглядається як Державна програма охорони довкілля в 
Україні. Можливо, євроінтеграція та вступ України до СОТ 
прискорить прийняття нових законодавчих актів про 
екологічну безпеку, зокрема про екологічне страхування. 

Формування цілей статті. Перш за все, треба 
визначити, що таке екологічне страхування, його мету та 
задачі. 

Екологічне страхування – це страхування цивільно-
правової відповідальності виробництв – джерел підвищеної 
небезпеки для довкілля за заподіяну шкоду, яка може бути 
завдана фізичним та юридичним особам, внаслідок 
аварійного забруднення навколишнього природного 
середовища. 

Складність цього механізму полягає саме в його меті, 
спрямованої на захист людей та довкілля. Тільки при 
інтеграції всіх напрямків інститутів економіки та права 
можливо створити умови, за яких буде впроваджене 
екологічне страхування.  

Виклад основного матеріалу.  Реалізація основних 
принципів охорони навколишнього середовища найчастіше 
неможлива через надзвичайну обмеженість ресурсів. Це ще 
більше ускладнюється, коли справа стосується 
катастрофічних подій, де ресурси потрібні в терміновому 
порядку і в великих розмірах. Досвід останніх років доводить, 
що катастрофічні й екологічні ризики для України – жорстка 
реальність не тільки через аварію на Чорнобильській АЕС, 
але і тому, що в зонах можливого зараження отруйними 
речовинами проживає 15 млн. чоловік, у зонах сейсмічної 
активності – 11 млн., у зонах можливого катастрофічного 
затоплення – 8 млн., а рівень зносу основних фондів – 38 %. 
Збиток, що наноситься цими катастрофами складає щорічно 
приблизно 4 % ВВП.  Ситуація вимагає створення надійного і 
ефективного механізму залучення  засобів у 
природоохоронну. Важливу роль у цьому може відіграти 
удосконалення страхування екологічних і катастрофічних 
ризиків.   

Розвиток системи страхування таких ризиків дозволить:  
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- зменшити витрати підприємств при катастрофах і 
аваріях; 

- дати гарантію постраждалим в одержанні належних їм за 
законом сум відшкодування незалежно від фінансового 
стану підприємства; 

- виконувати функції контролю за здійсненням 
підприємствами заходів безпеки; 

- бути одним із джерел фінансування заходів безпеки. 
 Висновки та перспективи подальших наукових 
досліджень. 

 В сучасних умовах розвитку України мають місце 
серйозні проблеми фінансового характеру, пов’язані з 
попередженням техногенних аварій і локалізацією стихійних 
лих, компенсацією збитків та ліквідацією наслідків. 

Реальним і ефективним механізмом залучення ресурсів 
у діяльність зі збереження екологічної безпеки  може стати 
страхування екологічних і катастрофічних ризиків; 

Страхування таких ризиків можливо тільки з прийняттям 
загальнодержавної концепції і розвитком системи 
страхування в цілому. 
- Необхідність розробки та впровадження системи 

екологічного страхування є об’єктивною закономірністю 
суспільно-економічного розвитку України. 
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СТРАХОВИЙ ЗАХИСТ АГРАРНИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ  

В УМОВАХ ЧЛЕНСТВА УКРАЇНИ В СОТ  
 

Функціонування підприємств в ринкових умовах 
пов’язано з невизначеністю та постійними змінами 
зовнішнього економічного середовища, в зв'язку з чим 
зростає невпевненість в одержанні очікуваного прибутку та 
ризик його недоотримання; небезпека втрати чи 
пошкодження майна в результаті стихійного лиха, вогню, 
іншими непередбачуваними обставинами; загибелі 
сільськогосподарських культур на всій, або частині площі 
сівби (садіння); падежу чи вимушеного забою 
сільськогосподарських тварин, загибелі в разі стихійного 
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лиха чи неправомірних дій третіх осіб, включаючи крадіжку 
(пограбування) та багатьма іншими непередбачуваними 
обставинами. Функціонування аграрних виробників в умовах 
глобалізації та ефективний їх розвиток потребує 
комплексного підходу до оцінки ризику як явища, властивого 
будь-якій господарській діяльності. 

Як відомо, оперативне управління ризиком 
передбачає аналіз результатів дій зі зниження ступеня 
ризику. Його можна здійснювати за такими напрямами: 
управління як захід щодо запобігання ризиків і управління як 
вибір джерел фінансування ризику. Перший напрям, 
передбачає або повне уникнення ризику, або зниження його 
ступеня за рахунок технічних можливостей, зміни технологій 
тощо. Другий – передачу ризику підрядчикам, клієнтам, або 
можливість покриття збитків за рахунок реалізації активів, 
резервних та страхових засобів. Управління ризиком – це, 
по-перше, правильність та достовірність розрахунків ступеня 
ризику, який постійно загрожує майну, фінансовим 
результатам господарської діяльності підприємств.  

На основі одержаної інформації розробляються різні 
варіанти ризикового вкладення капіталу й здійснюється 
оцінка їх оптимальності шляхом порівнювання очікуваного 
прибутку та розміру ризику. Це дозволяє правильно підібрати 
стратегію та прийоми управління ризиком. Проте, остаточне 
рішення щодо вибору варіанту прийняття ризику або 
ризикового вкладання капіталу повинен приймати керівник, 
який бере на себе всю відповідальність за здійснення 
рішення. При цьому повинна бути вироблена певна політика 
підприємства по відношенню до ризиків. Як свідчать 
проведені дослідження, частота виникнення того чи іншого 
ризику залежить як від розміру прибутку, який хоче одержати 
підприємство, так і від наявності в нього коштів. 

Тому при прийнятті будь-якого рішення, необхідно 
оцінити об’єкт вкладень та кошти, які будуть використані для 
здійснення цього проекту, тобто проаналізувати всі можливі 
варіанти. Оцінка ситуації показує, що: 

- невеликі збитки, які отримують підприємства в 
результаті господарської діяльності, виникають частіше, ніж 
великі. Така ситуація складається тому, що підприємство має 
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недостатню кількість вільних коштів на розрахункових 
рахунках для здійснення вкладень; це збільшує діапазон їх 
дії; 

- великий розмір збитків отримують підприємства 
значно рідше; це пов‘язано з тим, що незначна кількість 
підприємств області має вільні кошти, тим більше у великому 
обсязі, з якими воно може працювати.  

За умов ризикового характеру суспільного 
виробництва, що визначається, насамперед, суперечностями 
між людиною та природоруйнівними силами, існує потреба 
попередження і відшкодування збитків. Відносини, що 
складаються в суспільстві з приводу забезпечення 
безперервності процесу виробництва матеріальних благ, 
підтримання належного рівня життя людей, мають 
об'єктивний характер і в своїй сукупності формують зміст 
економічної категорії страхового захисту, сутність якої 
полягає в урахуванні страхового ризику та у захисних 
заходах щодо його запобігання. 

Основною метою сільськогосподарського майнового 
страхування та заходів, запроваджених у Законі України “Про 
страхування” є комплексний страховий захист 
сільськогосподарських підприємств від можливих втрат у 
непередбачених обставинах при виробництві та реалізації 
продукції, а також від зривів у комерційній діяльності та 
прийнятих зобов'язаннях з повернення товарних кредитів 
тощо. У концепції управління ризиками поряд зі 
страхуванням важливу роль відіграє самострахування. 

Самострахування як форма самостійного покриття 
збитків за рахунок власних коштів здійснюється різними 
методами, найбільш розповсюдженими з яких є затратний і 
фондовий. Перший з них передбачає фінансування 
незначних втрат за рахунок поточних коштів підприємства. 
Другий метод полягає в формуванні спеціальних цільових 
фондів. В залежності від мети призначення фонди можуть 
створюватися у натуральній та грошовій формах. 

Одним із способів боротьби з ризиком є створення 
резерву грошових коштів на покриття непередбачених втрат, 
наприклад, кредиторської заборгованості. Однак слід 
зазначити, що у зв'язку із складним фінансовим становищем 
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сільськогосподарські підприємства з 1995 р. резервний 
(страховий) грошовий фонд не створюють. 

У країнах з розвиненою ринковою економікою 
самострахування займає значну питому вагу. Так, в структурі 
коштів, що спрямовуються на боротьбу з ризиками та їхніми 
наслідками, в малих і середніх підприємствах США 
страхування займає 49,3%, а самострахування – 28,5%. На 
користь самострахування свідчить багато факторів, у тому 
числі характер і величина ризику. 

Разом з тим, суперечливим є питання про те, які 
ризики доцільно покривати самострахуванням. Зокрема, 
деякі автори вважають, що страхуванню передусім 
підлягають натуральні ризики, тоді як підприємницькі ризики 
обслуговуються шляхом самострахування. Інші стверджують, 
що визначальним критерієм є частота та величина ризику. 
Тобто ризики, які проявляються з більшою частотою, але не 
завдають суттєвих збитків, можуть обслуговуватися через 
самострахування, а всі інші доцільно передавати 
професійним страховикам. 

Висновки. Потреба у страховому захисті аграрних 
підприємств набуває важливого значення у зв’язку зі вступом 
України до Світової організації торгівлі, завершенням 
процесів реформування сільськогосподарських підприємств, 
бо з особливою гостротою постає проблема пошуку джерел 
компенсації шкоди та відновлення постраждалого 
виробництва, що посилюється залежністю галузі аграрного 
виробництва від природно-кліматичних умов, потребою 
конкурувати на світовому ринку. Такими джерелами може 
бути кредит, однак у зв’язку із високими процентними 
ставками, на сьогодні він залучається в основному для 
задоволення потреб підприємства оборотними засобами. 
Страхування є необхідною складовою в умовах ринкової 
економіки тому, що може забезпечити безперервність 
відтворення та компенсує втрати сільськогосподарських 
підприємств, реально підвищує їх фінансову стійкість. 
Поглиблення реформ і відмова держави від монополії на 
власність практично в усіх галузях народного господарства 
змушує визнати страхування в якості суспільно необхідного 
способу організації страхового захисту аграрних виробників, 
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що в значній мірі сприятиме ефективному розвитку 
сільськогосподарського виробництва в державі. 
 
УДК 336.226 

Воскобійник Ю.С., 
к.е.н., с.н.с. відділу 

фінансово-кредитної та податкової політики 
ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН 

 
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД 

ФОРМУВАННЯ ОПОДАТКОВУВАНОГО ПРИБУТКУ В 
УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 
В умовах інтеграції економіки України у світове 

співтовариство гостро постає питання адаптації вітчизняного 
фінансового механізму до міжнародних правил та вимог. Це 
вимагає вдосконалення засад функціонування фінансових 
методів, що використовуються у вітчизняній практиці 
управління економікою та їх належного законодавчого 
відображення. 

Особливої актуальності набуває дана проблема у 
податковій сфері, оскільки хоч структура вітчизняної системи 
оподаткування і ґрунтується на принципах ринкової 
економіки, проте механізми оподаткування не відпрацьовані 
належним чином і потребують удосконалення.  

Передусім це стосується механізму справляння 
податку на прибуток підприємств, враховуючи його роль при 
формуванні доходної частини державного бюджету. З 
моменту запровадження цього податку неодноразово 
змінювався об’єкт оподаткування з валового доходу на 
прибуток, а також методика визначення бази оподаткування. 
До 1997 року формування оподатковуваного прибутку 
здійснювалося аналогічно визначенню результатів діяльності 
при складанні фінансової звітності. Нині показники прибутку, 
що визначаються згідно податкового та фінансового 
законодавства суттєво відрізняються один від одного. 

Основним недоліком діючого порядку визначення 
об’єкта оподаткування податку на прибуток є існування 
економічно необґрунтованих розбіжностей у підходах до 
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визнання й оцінки доходів і витрат, що ускладнює процес 
складання декларації з податку на прибуток підприємств та 
унеможливлює зіставлення інформації стосовно об’єкта 
оподаткування з даними фінансового обліку. 

Узагальнюючи погляди учених на природу прибутку 
можна зробити висновок, що його конкретне значення може 
значно варіювати залежно від підходів, які покладено в 
основу визначення. Традиційно розрізняють два підходи до 
визначення прибутку: економічний і бухгалтерський. 
Економічний ототожнює прибуток з результатом зміни чистих 
активів підприємства у звітному періоді. В основу 
бухгалтерського покладено метод “затрати-випуск”, 
відповідно до якого фінансовий результат визначається як 
різниця між одержаними (нарахованими) доходами і 
витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. 
При формуванні об’єкта оподаткування податку на прибуток 
застосовується другий підхід, відповідно, визначення 
прибутку у фінансовому і податковому обліку базується на 
єдиній методологічній основі, однак методики його 
формування відрізняються одна від одної. 

Методичні засади формування прибутку в системі 
фінансового обліку визначаються необхідністю оцінки 
ефективності використання вкладеного власниками капіталу. 
Внаслідок застосування такого підходу прибуток 
розглядається як складова власного капіталу підприємства, 
точніше – як його приріст протягом визначеного проміжку 
часу, що спричинений здійсненням господарських операцій, 
пов’язаних з продажем продукції. Прибуток у цьому сенсі 
визначається як різниця між сумою доходів від усіх видів 
діяльності та загальною сумою витрат, понесених 
підприємством. Розрахована в такий спосіб величина 
зіставляється з сумою вкладеного капіталу, що і визначає 
ефективність його використання. 

При формуванні прибутку до оподаткування 
застосовується інший підхід, в основі якого лежить 
визначення ефективності понесених витрат господарюючими 
суб’єктами, а основним її критерієм є виникнення 
оподатковуваних доходів спричинених витратами.  

Отже, оподатковуваний прибуток є певним 
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компромісом між державою, як керуючою структурою, що 
формує спеціальний порядок визначення фінансового 
результату для цілей оподаткування, та суб’єктами 
господарювання, які в межах встановленого порядку 
намагаються його оптимізувати. 

Доходами у фінансовому обліку є збільшення 
економічних вигод у вигляді надходження активів або 
зменшення зобов’язань, що призводять до зростання 
власного капіталу підприємства. До складу доходів у 
податковому обліку відносять доходи від основної, іншої 
операційної діяльності, прибутки від інвестиційної діяльності 
та інші доходи, якщо вони належать даному підприємству на 
праві власності, а його участь в їх отриманні є суттєвою. У 
зв’язку з цим, на нашу думку, варто термін “валові доходи” 
замінити терміном “оподатковувані доходи”, що об’єктивніше 
розкриває зміст даної категорії. 

З метою забезпечення зіставності доходів, що 
визначаються згідно податкового і фінансового 
законодавства та усунення необґрунтованих податкових 
різниць запропоновано відмовитись від застосування методу 
першої події в податковому обліку і перейти до методу 
нарахування, як це передбачено практикою ведення 
фінансового обліку. Використання методу першої події є 
виправданим в умовах значної бартеризації економіки, 
порушення розрахунково-платіжної дисципліни (кризи 
платежів), тоді як у сучасних умовах такі негативні фактори 
практично відсутні.  

При оподаткуванні прибутку підприємств державою 
встановлюються обмеження щодо витрат, які відносяться до 
складу валових – в такий спосіб вона намагається запобігти 
необґрунтованому заниженню оподатковуваного прибутку. 
До складу валових витрат відносяться лише ті витрати, які 
безпосередньо пов'язані з господарською діяльністю 
підприємства та витрати, що опосередковано пов'язані з нею 
і частково зумовили виникнення оподатковуваних доходів. 
Виходячи з цього, є некоректним застосування терміну 
“валові витрати” у податковому законодавстві. Тому, з метою 
уточнення існуючого порядку формування бази 
оподаткування податку на прибуток, вважаємо за необхідне 
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вживати у податковому законодавстві замість терміна “валові 
витрати” термін “продуктивні витрати”. Під останніми слід 
розуміти витрати, що обумовлені господарською діяльністю 
підприємства, тобто витрати, які привели до отримання 
оподатковуваних доходів, а отже, були економічно 
обґрунтованими та доцільними.  

Отже, визначення прибутку згідно податкового і 
фінансового законодавства базується на єдиній 
методологічній основі. Водночас, методичні підходи до 
формування прибутку для цілей оподаткування 
передбачають оцінку ефективності понесених витрат, тоді як 
у фінансовій звітності відображається ефективність 
вкладеного власниками капіталу. Порядок формування 
оподатковуваного прибутку є компромісом між державою і 
суб’єктами господарювання, що зумовлює існування 
особливої методики його розрахунку. Це зумовлює 
необхідність чіткого розмежування сфер впливу податкового 
та фінансового законодавства на порядок його ведення. 
Оскільки система обліку повинна максимально відображати 
норми податкового законодавства, то пріоритет при 
регулюванні порядку ведення податкового обліку має 
належати саме останньому. Упорядкування системи 
законодавчого регулювання організації податкового обліку 
полегшить практику його ведення платниками податків і 
здійснення контролю за повнотою нарахування податкових 
зобов’язань податковими органами. 
 
 
УДК: 336.77 

Годун В.М.,  
аспірант,  

ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН, м. Київ 
 

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ БАНКАМИ 
КРЕДИТНИХ РЕЙТИНГІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 

Вирішення проблем стабілізації аграрного сектора 
економіки України в умовах формування ринкових відносин 
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об'єктивно пов'язано із системою забезпечення 
сільськогосподарських підприємств необхідними кредитними  
ресурсами. 

Фактична ситуація, як показали дослідження,  
характерна тим, що більшість сільськогосподарських 
підприємств не є кредитоспроможними через відносно низьку 
рентабельність ведення господарства. Ризик несвоєчасного 
повернення кредиту дуже високий, що  робить аграрний 
сектор непривабливим для комерційних банків та інших 
фінансових структур. Однак робота в ринкових умовах без 
залучення довгострокових кредитних коштів для розвитку 
виробництва та здійснення інвестиційних проектів  
неефективна. Своєчасне і достатнє забезпечення 
сільськогосподарських підприємств довгостроковими 
кредитами, що необхідно через специфіку сільського 
господарства, сьогодні має першочергове значення. 

Теоретичні та прикладні аспекти кредитування 
підприємств аграрного сектора комерційними банками 
досить глибоко досліджені в роботах вчених-аграріїв: В.М. 
Алексійчука, О.Є. Гудзь, М.Я. Дем'яненка, О.М. Онищенка, 
Ю.А. Потійка, П.Т. Саблука, В.Г.Ткаченко, А.В. Чупіса та 
інших. 

Однак система забезпечення сільськогосподарських 
підприємств довгостроковими кредитами банків, роль яких 
нині зростає, ще недостатньо сприяє вирішенню економічних 
проблем у галузі. 

Дослідженнями з’ясовано, що значною перешкодою 
для розвитку довгострокового банківського кредитування є 
недосконалість процедур та необ’єктивність оцінки 
кредитоспроможності сільськогосподарських підприємств.  
Світовий досвід свідчить, що для вирішення питань 
об’єктивної оцінки кредитоспроможності позичальника в 
інфраструктурі фінансових ринків розвинутих країн 
функціонує велика кількість рейтингових агентств. Причому 
як великих, які розраховують рейтинги для обширного 
масиву підприємств, так і більш дрібніші за розміром, які 
часто акцентують свою роботу на окремих галузях економіки 
або за географічним принципом, і   надають  за  відповідну  
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плату необхідну інформацію, в тому числі і конфіденційного 
характеру.  

Наприклад, в світовій практиці одним з найбільш 
відомих джерел даних про кредитоспроможність є фірма 
“Дан енд Бредстріт”, яка збирає інформацію про близько 3 
млн. фірм США і Канади і надає її за підпискою.  

В Україні давно назріла необхідність створення таких 
об’єктивних рейтингових агентств, особливо було б доцільно 
створення спеціалізованого рейтингового агентства, яке б 
визначало об’єктивні кредитні рейтинги 
сільськогосподарських підприємств враховуючи специфіку їх 
функціонування. 

У теоретичному плані необхідно розмежовувати 
поняття рейтингу підприємства, як позичальника і рейтингу 
позики. Обидва цих понять сходяться до кредиту, проте якщо 
рейтинг позичальника цілком і повністю ґрунтується на його 
кредитоспроможності, то рейтинг позики враховує додаткові 
особливості конкретної кредитної операції, такі, як 
достатність і ліквідність застави, термін кредиту, наявність 
гарантій і поручництва тощо. Рейтинг підприємства, як 
позичальника є більш загальним базовим показником в 
порівнянні з рейтингом позики. Широке розповсюдження в 
світовій практиці отримало поняття рейтингу зобов'язань, 
аналогічне по сенсу поняттю рейтингу позики. Так, провідні 
рейтингові агентства регулярно публікують не тільки кредитні 
рейтинги підприємств, але і рейтинги їх зобов'язань з 
урахуванням індивідуальних умов цих зобов'язань. 

Проведені нами дослідження свідчать про наявність 
різноманітних методик рейтингового оцінювання 
позичальників, які пропонується згрупувати таким чином: за 
типом власності (державні та недержавні) і за місцем 
розташування (міжнародні й національні); за ступенем 
прозорості (відкриті та закриті); за методом побудови (бальні, 
індексні); за способом оцінювання (експертні, бухгалтерські, 
змішані); за формою спостереження (дистанційні й 
комбіновані). 

Системи рейтингу кредитів за якістю є важливим 
інструментом систематичного оцінювання ступеня 
кредитного ризику при наданні різних видів кредитів. 
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Причому одні системи досить прості, інші — складніші. Мета 
створення таких систем — спростити та полегшити процес 
прийняття рішення про надання кредитів банками. В таких 
системах проводиться класифікація ризиків. Певним 
ступеням ризику відповідає визначена цифра або літера. 

Усі рейтингові системи базуються на основних 
характеристиках кредиту та позичальника, а також на 
специфіці взаємовідносин підприємства з банком. Практично 
всі системи рейтингу включають інформацію про ціль, розмір 
кредиту, фінансове становище підприємства та галузь, в якій 
він працює. Часто рейтинги присвоюються без застосування 
кількісних оцінок до показників фінансової звітності 
позичальника.  

Кредитний рейтинг позичальника повинен не тільки 
відображати поточний фінансовий стан підприємства, але і 
давати прогноз на перспективу. Збільшення терміну 
кредитування, як правило, підвищує рівень кредитного 
ризику, висуваючи підвищені вимоги до ретельнішої оцінки 
кредитоспроможності позичальника. При довгостроковому 
кредитуванні змінюється традиційний сенс 
кредитоспроможності, що історично склався у вітчизняній 
літературі, а саме спостерігається перехід від оцінки поточної 
кредитоспроможності до планової, прогнозної, тобто 
розрахованою на найближчу перспективу.  

Еволюційний розвиток рейтингової оцінки підприємств 
переконує у доцільності виділення таких етапів, при яких 
мають місце достатність, надійність і інформативність оцінки.  

Зважаючи на зазначене, ми пропонуємо методику 
визначення кредитного рейтингу сільськогосподарських 
підприємств для довгострокового кредитування, яка включає 
наступні етапи: 

збір інформації про підприємство та показники його 
діяльності; 

формування набору критеріїв для оцінки 
кредитоспроможності підприємства та оцінки проекту; 

визначення значущості показників; 
аналіз прибутковості проекту та ризику кредитування; 
оцінка якості, вартості і надійності забезпечення; 
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визначення фінансово-господарського стану 
підприємства з точи зору ефективного розміщення і 
використання власних і залучених коштів; 

оцінка особистих якостей керівників і засновників 
підприємства, їх спроможності адекватно реагувати на 
ситуацію залежно від бізнес-циклів; 

оцінка менеджменту підприємства; 
експертиза можливості і готовності підприємства 

здійснювати платежі і погашати позики відповідно до умов 
кредитного договору, життєвого циклу виробництва основних 
видів продукції,  збутової стратегії,   здатності виробляти та 
продавати товари за цінами, які компенсують витрати й 
генерують прибуток; 

діагностика впливу зовнішнього середовища на 
кредитоспроможність підприємства на основі вивчення його 
стану в галузі та загальну економічну ситуацію у країні, яка 
визначає діловий клімат і впливає на становище як банка-
кредитора, так і підприємства-позичальника (маркетинг): 
економічної кон¢юнктури, конкуренції з боку інших виробників 
аналогічного товару, податків, цін на сировину тощо, 
залежності припливу готівки від зовнішніх факторів; 

побудова рейтингу та його встановлення для 
підприємства. 

Хотілося б підкреслити, що рейтингова система - 
стандартний засіб зі всіма похідними обмеженнями, 
стратегічний успіх в банківському бізнесі є поєднання як 
стандартних засобів, так і досвіду кредитних працівників за 
наявності адекватних систем контролю. Все це складові 
частини однієї з найважливіших банківських технологій. 

Впровадження системи рейтингів при 
довгостроковому банківському  кредитуванні 
сільськогосподарських підприємств дозволить точніше 
визначити якість активів і структуру ризиків,  а також зробити 
адекватні заходи по ліквідації дисбалансів, можливого 
негативного розвитку подій, сегментації кредитного 
портфеля банку та раціоналізації процесу кредитування. 

 
 

УДК 336.2:338.2 
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД ПРЯМОГО 

ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В 
АГРАРНОМУ СЕКТОРІ  

 
    Запровадження фіксованого 

сільськогосподарського податку мало як позитивні, так і 
негативні наслідки для підприємств аграрного сектору 
економіки, в тому числі і малих підприємств. До числа 
найважливіших позитивних наслідків функціонування цієї 
податкової форми  слід віднести зменшення кількості 
сплачуваних податків і обов’язкових платежів, що значною 
мірою зменшує обсяг облікової та звітної роботи.  

Перевагами ФСП є також простота визначення 
податкових зобов’язань та стабільність їх розмірів протягом 
визначеного періоду, що забезпечує прогнозованість 
розвитку підприємств. Крім того, позитивним наслідком 
запровадження ФСП є суттєве спрощення механізму 
нарахування і сплати податків для сільськогосподарських 
підприємств.  

Проте, поряд з позитивними наслідками, 
функціонування цього податку спричинило також виникнення 
окремих негативних моментів. Основний недолік фіксованого 
сільськогосподарського податку закладено в 
методологічному підході до визначення бази оподаткування, 
оскільки його функціонування виключає можливість 
застосування в ролі об’єктів оподаткування прибутку, майна 
та інших ресурсів. На нашу думку, при цьому втрачається 
регулююча функція системи оподаткування, адже це 
зумовлює відсутність диференціації податкового 
навантаження та недотримання  принципу соціальної 
справедливості в оподаткуванні. Закономірним наслідком 
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такого підходу стало виключення з 2005 року зі складу ФСП 
соціальних внесків, які за своєю природою є страховими 
платежами, що мобілізуються з метою фінансового 
забезпечення державних соціальних гарантій.  

З іншого боку, законодавством, яке регулює відносини 
в сфері пенсійного страхування передбачено, що ставки 
внесків до Пенсійного фонду України, які нині сплачуються  
підприємствами аграрної галузі, в найближчому майбутньому 
будуть поетапно підвищуватись, поки не досягнуть 
стандартного розміру для інших підприємств. 

На перший погляд, це явище є позитивним, адже 
внаслідок нього зросте рівень доходів Пенсійного фонду 
України, що дозволить покращити пенсійне забезпечення 
сільськогосподарських працівників. З іншого боку, внаслідок 
цього зросте податкове навантаження на фонд оплати праці, 
що буде суттєво стримувати підвищення рівня заробітної 
плати та, за своєю суттю, є поверненням до фіскальних 
тенденцій розвитку фінансової політики в галузі, що 
спостерігались до введення в дію ФСП.  

З іншого боку, анкетування керівників, головних 
бухгалтерів малих підприємств сільськогосподарського 
профілю та фермерів Бердичівського району Житомирської 
області засвідчило, що всі вони схвально ставляться до 
пільгового режиму прямого оподаткування 
сільськогосподарських підприємств, який нині представлено 
фіксованим сільськогосподарським податком. Проте, 
переважна більшість респондентів заявили, що внески до 
соціальних фондів не слід було виключати із переліку 
платежів, які замінив цей податок, та не варто було при 
цьому зменшувати ставки ФСП. Крім того, близько 3/4 
опитуваних згодились, що платники ФСП повинні сплачувати 
також земельний податок, за умови, якщо це забезпечить 
сільські громади ресурсами, необхідними для проведення 
заходів із відновлення родючості ґрунтів. Біля 2/3 
респондентів погоджуються, що навіть ті ставки ФСП,  які 
діяли в період до 2005 року, є вкрай низькими та близько 
половини опитуваних визнають, що, не дивлячись на певне 
зменшення рівня доходів сільськогосподарських підприємств, 
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яке відбудеться внаслідок цього, ставки ФСП, які діяли до 
2005 року доцільно було б підвищити хоча б вдвічі.   

Враховуючи викладене, ФСП в ролі пільгового 
податкового режиму для аграрних підприємств з метою 
підвищення їх конкурентоспроможності та в контексті 
світових інтеграційних процесів необхідно зберегти. Таке 
рішення дозволить знизити соціальну напругу на селі. При 
цьому необхідно реформувати цей пільговий режим прямого 
оподаткування в напрямку  запровадження більш жорстких 
критеріїв перебування на його сплаті та унеможливлення 
зловживань, які набули поширення останнім часом. Зокрема, 
основними напрямками його вдосконалення має стати зміна 
бази оподаткування – з грошової оцінки угідь на виручку від 
реалізації товарів, робіт та послуг та суттєвий перегляд 
складових обов’язкових платежів, в рахунок яких сплачується 
даний податок. 

Збереження ФСП сприятиме підвищенню рівня 
фінансової стійкості аграрних товаровиробників, в тому числі 
і малих підприємств аграрного сектору, що є вкрай 
необхідним в перші роки членства України в СОТ. 

 
 

УДК: 336.77 
Зуєва О.І., 
здобувач,  

ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН, м. Київ 
 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ 
ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ В 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ  

 
На сучасному етапі економічних перетворень одним з 

актуальних завдань економічного розвитку суб’єктів 
господарювання є вдосконалення процесів формування та 
використання фінансових ресурсів. Необхідно зазначити, що 
фінансовий стан великої кількості сільськогосподарських 
підприємств можна охарактеризувати як кризовий. Типовим 
наслідком кризових явищ економічного розвитку цих 
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підприємств стала гостра нестача фінансових ресурсів, що 
істотно позначилося на ефективності господарювання. Крім 
того, низька забезпеченість підприємств фінансовими 
ресурсами супроводжується незначним рівнем їх 
використання. Становище, що склалося, об’єктивно вимагає 
нових підходів до вирішення комплексу проблем, пов’язаних 
із забезпеченням високих темпів зростання прибутку, 
мінімізації фінансових ризиків, забезпечення необхідної 
ліквідності та  підвищенням ефективності використання 
фінансових ресурсів. Вирішення цих питань в період 
ринкових трансформацій є однією із основних умов 
виживання сільськогосподарських підприємств, досягнення 
стійкого і  збалансованого їх розвитку. 

Теоретичні та практичні аспекти формування і 
використання фінансових ресурсів сільськогосподарських 
підприємств розглядались у працях відомих  економістів-
аграрників: Гудзь О.Є., Дем’яненка М.Я., Заіки І.В., Саблука 
П.Т., Стецюка П.А. та ін. Високо оцінюючи результати 
досліджень цих авторів, необхідно зазначити, що існує ряд 
теоретичних і практичних проблем, які все ще залишаються 
невирішеними як на рівні аграрного сектору в цілому, так і на 
рівні сільськогосподарських підприємств. Зокрема, це 
стосується методичних підходів щодо оцінки ефективності 
використання фінансових ресурсів. 

Існують різні підходи до показників, за допомогою яких 
можна оцінити ефективність використання фінансових 
ресурсів. Деякі автори критерієм ефективності вважають 
прибуток в різних його модифікаціях, тому що прибуток є 
кінцевою метою діяльності будь-якого підприємства. Але ми 
вважаємо, що цей підхід характеризує лише одну із сторін 
загальної результативності використання фінансових 
ресурсів.  

На думку інших авторів, цим показником може бути 
обсяг валової (товарної, реалізованої) продукції в оптових 
цінах підприємства. Ми згодні, що ефективність діяльності 
сільськогосподарських підприємств значною мірою залежить 
від обсягу виробництва та реалізації продукції. Але практика 
свідчить, що не завжди збільшення обсягів виробництва 
забезпечує підприємству ефективність його розвитку. В 
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цьому можна переконатися, якщо звернутися до показників 
діяльності сільськогосподарських підприємств Луганської 
області. Так, за підсумками роботи за 2006 рік загальний 
обсяг реалізації продукції сільськогосподарськими 
підприємствами зріс на 20 відсотків у порівнянні з 2004 
роком, а рівень рентабельності від реалізації 
сільськогосподарської продукції за 2006 р. складав 4,2% (у 
2004р. – 6,1%). Високого рівня рентабельності в 2006 році 
досягнуто лише у господарствах Новопсковського району – 
24,5%, Білокуракінського – 18,7%, Біловодського – 14,3%, 
Кремінського – 10,6%. Тому цей показник, на нашу думку, 
може бути використаний як допоміжний, за допомогою якого 
можна розрахувати інші показники.  

Деякі автори показником ефективності використання 
фінансових ресурсів вважають фінансовий стан 
підприємства. Але, на нашу думку, це дуже загальний підхід, 
тому що фінансовий стан підприємства – результат 
ефективного використання і управління всіма видами 
ресурсів, у тому числі і фінансових. Він також характеризує 
результативність всіх напрямків діяльності підприємства.  

Зазначене дає підстави сформулювати такі основні 
методологічні підходи до оцінки ефективності використання 
фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств: 

1. Для оцінки ефективності використання фінансових 
ресурсів сільськогосподарських підприємств потрібно 
враховувати форму власності підприємств. Підприємства, які 
належать до різних форм власності  створюються і 
функціонують виходячи із економічних інтересів їх власників.  

2. В оцінці ефективності використання фінансових 
ресурсів сільськогосподарських підприємств необхідно 
враховувати кінцеву мету їх діяльності. Тобто, система 
оцінки ефективності використання фінансових ресурсів 
сільськогосподарських підприємств має бути узгоджена із 
системою оцінки загальних результатів їх діяльності.  

3. В оцінці ефективності використання фінансових 
ресурсів сільськогосподарських підприємств слід 
враховувати особливості функціонування цих підприємств, 
тобто особливості виробничого процесу, їх організаційно-
правову структуру та ін.  



60 

4. Оцінка ефективності використання фінансових 
ресурсів сільськогосподарських підприємств повинна бути 
співвіднесена із системою оцінки загальних результатів їх 
діяльності і не суперечити їй. Тобто, оцінка ефективності 
використання фінансових ресурсів сільськогосподарських 
підприємств повинна бути узгоджена з оцінкою ефективності 
їх діяльності в цілому. 

5. Оцінку ефективності використання фінансових 
ресурсів сільськогосподарських підприємств доцільно 
здійснювати за допомогою економічних критеріїв та 
показників.  

6. Система показників, за допомогою яких 
здійснюється аналіз ефективності використання фінансових 
ресурсів сільськогосподарських підприємств залежить від 
користувачів аналізу, а саме: керівників, власників 
підприємства,  державних органів,  кредитних установ. 

Ефективна діяльність підприємства значною мірою 
залежить від ступеня його забезпечення фінансовими 
ресурсами. Тому для досягнення ефективного використання 
фінансових ресурсів повинна бути визначена загальна 
потреба у фінансових ресурсах відповідно до запланованих 
показників економічного розвитку сільськогосподарських 
підприємств та ступеня їх фактичного залучення. Необхідно 
також враховувати можливості генерування 
сільськогосподарськими підприємствами власних фінансових 
ресурсів, насамперед, за рахунок внутрішніх джерел, його 
кредитний рейтинг, що визначає залучення позикового 
капіталу відповідно до потреб. Проте залучення необхідного 
обсягу фінансових ресурсів ще не гарантує стабільний 
економічний розвиток підприємства. Тому використання 
фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств 
повинне характеризуватися не тільки обсягом, а й 
структурою джерел залучення цих ресурсів.  

При оцінці ефективності використання фінансових 
ресурсів, потрібно не тільки враховувати результати, 
досягнуті у звітному періоді, але і те, як використання 
фінансових ресурсів може вплинути на результати діяльності 
підприємств в майбутньому, тобто оцінювати ефективність їх 
використання на перспективу. Наприклад, якщо фінансові 
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ресурси у звітному періоді були використані для того, щоб 
підприємство мало можливість отримувати в наступних 
періодах додатковий доход і прибуток, то навіть якщо ці 
показники невисокі, можна позитивно оцінити результати їх 
використання. 

Підвищення рівня стабільності фінансового стану і 
конкурентоспроможності підприємства є результатом 
ефективного використання фінансових ресурсів 
сільськогосподарських підприємств. В той же час і 
фінансовий стан, і рівень конкурентоспроможності тісно 
пов’язані з обсягами виробництва конкурентоспроможної 
продукції і рівнем рентабельності як окремих видів продукції, 
так і всього капіталу. Тому фінансовий стан підприємства і 
рівень конкурентоспроможності продукції також 
характеризують ефективність використання фінансових 
ресурсів підприємства. 

Отже, запропонована нами система показників може 
застосовуватися для всебічної оцінки ефективності 
використання фінансових ресурсів сільськогосподарських 
підприємств.  

 
 

Іванченко В.О.,  
асистент кафедри “Бухгалтерський облік”,  

Кіровоградський Національний Технічний Університет 
 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ 

 
Фермерські господарства виникли у процесі 

становлення в Україні ринкових засад аграрної економіки, 
відповідно до Законів України “Про фермерське 
господарство” і “Про пріоритетність соціального розвитку 
села і агропромислового комплексу в народному 
господарстві України”, а також Земельного та Водного 
кодексів України, Указів Президента України: “Про оренду 
землі”, декрету Кабінету Міністрів “Про приватизацію 
земельних ділянок” та інших нормативно законодавчих актів.  
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Становлення фермерських господарств пройшло 
декілька етапів: 

Перший етап – це 1992-1994 рр. – масове створення 
фермерських господарств, виділення земель.  

Другий етап – це 1995-1999 рр. ріст кількості 
фермерських господарств припиняється, вичерпуються землі 
запасу.  

Третій етап – 2000-2003 рр. – кількість фермерських 
господарств знову росте, цьому сприяє реорганізація КСП, 
використання оренди земельних п’яв.  

Останній етап, четвертий – 2004-2006 рр. – вихід 
закону про особисте підсобне господарство, часткове 
перетворення фермерських господарств в особисті з метою 
зменшення податкового навантаження. 

В процесі земельної реформи, суттєво зменшилась 
кількість земель запасу, і тому заяви більшості бажаючих на 
надання земельної частки для ведення фермерського 
господарства земельні комісії не змогли задовольнити. 

Зменшення кількості фермерських господарств 
обумовлено зниженням кількості бажаючих стати 
фермерами, так, як вже завершився процес розпаювання 
земель, і тому переважна кількість громадян має наділ землі 
та працює на ньому. 

Але незважаючи на зменшення темпів росту кількості 
фермерських господарств, їхня частка у виробництві 
продукції сільського господарства зростає.  

Виробництво валової продукції фермерськими 
господарствами прямо залежить від наявних у них 
виробничих ресурсів та джерел інвестицій. Виходячи із 
економічної сутності інвестування як вкладення капіталу з 
метою його збереження та примноження, можна вважати, що 
виробництво валової продукції залежить від наявного у 
господарстві капіталу. У фермерських господарствах капітал 
складається з: 

§ земельного капіталу. Більшість фермерських 
господарств є аграрними, тому їх діяльність залежить від 
наявної земельної ділянки та можливостей збільшення 
орендованих сільськогосподарських угідь; 
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§ основного капіталу в необоротних активах. У 
процесі виробництва продукції фермери застосовують 
основні засоби, нематеріальні й інші активи, які складають 
важливу частину капіталу; 

§ оборотного капіталу – для розвитку 
виробництва фермерські господарства використовують 
поряд із основним капіталом - оборотний, дуже часто це є 
залучені оборотні кошти у вигляді банківських кредитів, 
різноманітних позик; 

§ людського капіталу. Сільськогосподарське 
виробництво потребує застосування сукупності знань, 
професійності, фізичного здоров’я та енергійності фермерів; 

Для більшості фермерських господарств головну роль 
в товарному виробництві відіграють особливості динаміки 
ріллі господарства.  

Розмір ділянки відіграє важливу роль в процесі 
функціонування господарства. Ділянка не повинна бути 
малою для вирощування відповідної сільськогосподарської 
продукції, та ведення культури сівозмін, і в той же час, не 
бути надмірно великою і не повинна перевищувати 
можливості господарства в її обробітку. У останньому 
випадку господарство не встигає виконати всі потрібні 
агротехнічні роботи і виникає загроза втрати частини 
врожаю.  

Селяни більше довіряють фермерським 
господарствам як орендарям, а тому передають їм в оренду 
земельні паї на тривалий строк. Фермерські господарства, в 
свою чергу, підвищують процент орендної плати за 
довгостроковий договір.  

Аналіз показав фінансового забезпечення діяльності 
фермерських господарств, дає уявлення, що вартість землі 
становить більше 80% сукупного капіталу, і її розмір росте. 
Це свідчить про випереджаючі темпи збільшення земляних 
площ господарства. Низький рівень інтенсивності 
виробництва та нижчі темпи збільшення необоротних і 
оборотних активів господарства. 

Кожне фермерське господарство ефективно працює 
коли є забезпечене кваліфікованим, професійним 
персоналом. Забезпеченість характеризується абсолютним 
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показником — середньообліковою кількістю працівників і 
питомим показником — працезабезпеченістю виробництва, 
що визначається як частка від ділення середньооблікової 
кількості працівників на площу сільськогосподарських угідь 
відповідного господарства. За сучасного недостатнього рівня 
механізації та автоматизації виробництва, високого ступеня 
зношеності машинно-тракторного парку в багатьох 
підприємствах, гостра нестача окремих видів техніки для 
своєчасного та якісного виконання технологічних операцій 
зумовлює істотну залежність результатів господарської 
діяльності підприємств від рівня працезабезпеченості 
виробництва. 

На ефективність сільськогосподарського виробництва 
впливає не лише його загальне забезпечення трудовими 
ресурсами, а й якісний склад. За інших однакових умов 
вищих результатів праці досягають ті господарства, які 
краще забезпечені механізаторами (трактористами-
машиністами, комбайнерами, водіями), майстрами 
рослинництва і тваринництва І і II класів, спеціалістами з 
вищою та середньою спеціальною освітою. 

Власний персонал фермерського господарства не 
завжди задовольняє всі його потреби у робочій силі та 
науковому потенціалі. Більшість фермерських господарств – 
це господарства, які складаються з однієї особи. Фермер, в 
господарствах з однією працюючою особою, поєднує в собі 
функції голови господарства, головного бухгалтера, 
інженера, агронома, тракториста та інших категорій 
працівників.  
 

УДК 303.04 + 631.164.23. 
Кісіль М.І.,  

канд. екон. наук,  
завідувач відділу інвестицій 

ННЦ “Інститут аграрної економіки” 
 

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ 
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ В АГРАРНІЙ 

СФЕРІ 
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Успішний розвиток аграрної сфери України у 

перспективі можливий лише на основі інвестицій. З метою їх 
активізації в більшості держав світу розробляється та 
реалізується відповідна державна інвестиційна політика. У 
зв’язку з вступом до СОТ і зміною економічних, соціальних, 
демографічних, кліматичних й інших умов інвестиційної 
діяльності  при розробці такої політики в аграрній сфері слід 
враховувати принципи і орієнтири, що у перспективі будуть 
визначати інвестиційну активність суб’єктів господарювання 
та темпи інноваційних процесів і соціального  розвитку села, 
рівень продовольчої безпеки тощо. 

В аграрній сфері переважає недержавна власність, 
тому основна роль держави полягає у регулюванні 
інвестиційних процесів. Так як сучасні обсяги інвестицій поки 
що недостатні навіть для забезпечення процесів простого 
відтворення капіталу, зазначене регулювання має 
стимулювати інвестиційну активність всіх суб’єктів 
господарювання. 

Інвестиційну політику держави в аграрній сфері 
України у перспективі слід здійснювати через систему 
прямих і непрямих важелів економічного регулювання, 
зокрема механізми прямого інвестування, кредитування, 
оподаткування, амортизації, цінового та митного 
регулювання, а також організаційні та інші заходи. 

В інвестиційній політиці необхідно враховувати 
доцільність збереження  в аграрній сфері України державних 
сортовипробувальних, сортодослідних, племінних, учбових, 
лісових, водогосподарських та інших підприємств і 
організацій, більшість з яких здійснює інноваційну діяльність. 
Забезпечення їх розвитку потребує збільшення частки 
бюджетних коштів до 6-7% загального обсягу інвестицій за 
рахунок всіх джерел фінансування. Більшість підприємств 
державної власності здійснює діяльність на безприбутковій 
основі, а тому державні витрати на їх  розвиток не повинні 
враховуватися в обмеженнях, передбачених вимогами СОТ. 
З метою підвищення ефективності державної підтримки 
аграрної сфери слід посилити персональну відповідальність 



66 

за використання коштів, виділених на конкретну програму та 
надавати  їх на поверненій основі. 

У перспективі необхідно реалізувати інвестиційно-
інноваційну модель розвитку сільського господарства, 
зокрема,  шляхом: комплексного розроблення та виконання 
державних, регіональних та інших програм розвитку галузі; 
досягнення випереджувальних темпів приросту інвестицій за 
рахунок внутрішніх та зовнішніх джерел; розвитку ринку 
інноваційної продукції; створення інноваційних парків на базі 
існуючих аграрних науково-дослідних установ та навчальних 
закладів; формування інвестиційної підтримки фермерських 
господарств з першочерговим її спрямуванням на реалізацію 
інноваційних проектів; використання на конкурсних засадах 
бюджетних коштів для інвестиційних проектів соціально-
економічного розвитку села; спрямування однієї третини 
надходжень до дорожніх фондів на інноваційний розвиток 
шляхової мережі у сільській місцевості; створення 
економічних умов для розвитку органічного землеробства; 
фінансування розвитку матеріально-технічної бази наукових 
установ агропромислового комплексу в обсягах не менше  
6% вартості основних засобів; удосконалення системи 
державного замовлення на об'єкти інтелектуальної 
власності; надання переваги сільськогосподарським 
товаровиробникам у процесі конкурентного відбору 
інноваційних проектів для їх фінансової підтримки за рахунок 
коштів держави; урегулювання амортизаційної політики в 
господарствах, що орендують майно; поглиблення 
міжнародного співробітництва в інноваційній сфері; 
підвищення рівня комерціалізації результатів наукових 
досліджень та інновацій; формування та розвитку 
інфраструктури дорадчої діяльності, здійснення заходів щодо 
підвищення ефективності функціонування дорадчих служб.  

Необхідно також суттєво посилити пряму і непряму 
підтримку держави заходів щодо: розвитку водних 
меліорацій, особливо крапельного зрошення, відновлення 
частини міжгосподарських меліоративних каналів і місцевого 
зрошення; збереження сільського укладу та розвиток 
сільського туризму; створення відокремлених фермерських 
садиб та їх автономного ресурсного забезпечення на 
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обезлюднених територіях, формування систем кредитування 
особистих селянських господарств; поширення мало 
витратних та екологічних No - till технологій і органічного 
землеробства; підготовки фахівців і підвищення їх 
кваліфікації, перепідготовки кадрів; заліснення земель, що 
виводяться із сільськогосподарського обороту; 
впровадження ґрунтозахисних систем обробітку ґрунту з 
контурною організацією території; виробництва 
енергоресурсів з продукції сільського та лісового 
господарств; вирішення проблеми високих ставок кредиту та 
обмежень СОТ щодо неринкового важеля кредитної 
підтримки. 

Слід очікувати, що у довгостроковій перспективі 
аграрний сектор економіки України буде представлений 
надвеликим бізнесом, який нині вже контролює більше 25% 
аграрного бізнесу і здатний створити конкурентноздатне 
виробництво та захистити свої інтереси від посередників на 
продуктових та інвестиційних ринках. Інвестиційна 
привабливість сільського господарства та переробної 
промисловості для великих інвесторів  посилюється у зв’язку 
з посиленням дефіцитності продовольства у світі. 

Важливим стратегічним орієнтиром інвестиційної 
політики держави є створення та  облаштування доріг у 
сільській місцевості. У зв’язку з прийняттям Закону України “ 
Про автомобільні дороги” сільські дороги набули статусу 
державних доріг районного значення. Загальна потреба у 
дорогах районного значення, а також у  сільських населених 
пунктах і відомчих технологічних доріг перевищує 200 тис.км. 
Нагальну проблему сільських доріг можна вирішити лише у 
віддаленій перспективі.  
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ОБ’ЄКТИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ 
СТАНДАРТИЗАЦІЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 
Сучасна фінансова діяльність підприємства є 

системою форм і методів, які використовуються для 
фінансового забезпечення функціонування підприємств та 
досягнення ними поставлених цілей [3].  

Основною місією ефективної фінансової діяльності є 
одержання власниками максимальної економічної вигоди в 
результаті функціонування підприємства. Реалізації цієї місії 
сприяють одержання приросту рентабельності власного 
капіталу, підтримання належного рівня платоспроможності 
(ліквідності) як на поточну дату, так і на перспективу, 
забезпечення розширеного відтворення внаслідок 
ефективного використання фінансових ресурсів тощо. 

Формування та управління фінансовими ресурсами 
підприємства визначається як політикою управління 
діяльністю суб’єкта господарювання, так і соціально-
економічними і політичними умовами розвитку економіки 
країни. Одночасно обмеженість матеріальних, фінансових, 
трудових ресурсів в умовах недосконалості правового поля 
та серйозних політичних перетворень потребують нових 
підходів до управління фінансовою діяльністю [2, 3].  

Фінансова діяльність - діяльність, яка призводить до 
змін розміру і складу власного та позикового капіталу 
підприємства. В умовах вступу України у СОТ, необхідно 
упорядкувати об’єкти обліку цієї сфери, для формування 
порівнянності результатів. 

Місія СОТ виходить з того, що для всіх учасників 
потрібно встановити загальні правила. Одночасно, навіть 
будучи членом СОТ, окремим країнам сформулювати які-
небудь фінансово відчутні переваги від такого членства поки 
скрутно. Напрошується висновок – членство у СОТ прямо 
пропорційне рівню розвитку економіки, а відтак 
інформаційного забезпечення управління нею  [1]. 

Тому актуальним завданням для суб’єктів 
господарювання постало удосконалення форм і методів 
фінансового забезпечення функціонування підприємства, 
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тобто пошук нових ефективних шляхів фінансової діяльності. 
Значний вклад в теорію та методологію фінансової 
діяльності внесли Білик Л.Д., Буряк Л.Д., Нам Г.Г., Бланк І.А., 
Василик О.Д., Зарєчннєв А.М., Ковальов Т., Коробов М.Я., 
Мец В.О., Павловська О.В., Поддєрьогін А.М., Сухорукова Т., 
Терещенко О.О. та інші українські та зарубіжні науковці. 
Віддаючи належне науковим напрацюванням вітчизняних та 
зарубіжних вчених, слід відзначити, що проблема пошуку 
нових шляхів удосконалення фінансової діяльності 
підприємства в умовах стрімких ринкових перетворень 
потребує подальшого науково-практичного дослідження. В 
значній мірі це зумовлено трансформаційними процесами в 
Україні, на направленими на досягнення міжнародних 
стандартів економічної діяльності.  

Передбачається, що вступ України до СОТ стане 
стимулюючим чинником нарощування іноземних інвестицій. 
Відповідно, особливо важливим об’єктом стане облік 
фінансової діяльності.  Разом з тим найближчим часом для 
України необхідно буде вирішити низку питань, які мають 
поєднати поглиблення участі в міжнародному ринку капіталу 
з завданнями забезпечення конкурентоспроможності 
національної економіки [1]:  

• збільшення обсягів залучення довгострокового 
капіталу неспекулятивного характеру в національну 
економіку; 

• регулювання потоків портфельних інвестицій з 
метою запобігання фінансовій дестабілізації; 

• стимулювання припливу іноземного капіталу в 
стратегічні для України галузі; 

• підвищення ефективності залучених іноземних 
інвестицій; 

• збільшення рівня реінвестування прибутків ПІІ на 
території України; 

• недопущення знецінення вартості робочої сили на 
підприємствах з іноземними інвестиціями; 

• розширення національних можливостей 
капіталотворення та інвестиційних можливостей українських 
підприємств. 
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Основними факторами, що впливають на 
конкурентоспроможність української продукції є: природні, 
трудові, наукові і виробничі ресурси, умови попиту на 
внутрішньому ринку, наявність споріднених галузей, 
пов'язаних з потенційно конкурентоспроможними галузями, 
стратегія підприємств щодо досягнення конкурентних 
переваг і характер конкурентної боротьби на внутрішньому 
ринку.  Ще одним вагомим фактором впливу на формування 
конкурентоспроможності української економіки є роль уряду. 
Вагомість цього фактора суттєво підвищується на 
перехідному етапі формування державної економічної 
політики, спрямованої на подолання кризи, і подальший 
економічний зріст.   

Не відповідає критеріям розвиненого суспільства і 
інфраструктура України, зокрема, недостатня 
розгалуженість, низька якість і незадовільний стан 
транспортних і інформаційних комунікацій.  Продовжує 
скорочуватись чисельність наявного населення України. У 
структурі населення зберігається високий рівень 
непрацездатного населення, зокрема, пенсіонерів, інвалідів, 
дітей. Процес “відлучення” вітчизняних виробників від 
українського ринку поглиблюється внаслідок 
неплатоспроможності населення і підприємств. Це створює 
ситуацію, коли експорт продукції стає єдиним фактором 
забезпечення конкурентоспроможності для підприємств. У 
свою чергу, залежність від зовнішніх ринків при загальній 
політичній і економічній слабкості  

В організаційній та управлінській роботі підприємств 
фінансова діяльність займає особливе місце. Від неї багато в 
чому залежить своєчасність та повнота фінансового 
забезпечення виробничо-господарської діяльності та 
розвитку підприємства, виконання фінансових зобов'язань 
перед державою та іншими суб'єктами господарювання. 
Фінансова діяльність - це система використання різних форм 
і методів для фінансового забезпечення функціонування 
підприємств та досягнення ними поставлених цілей, тобто це 
та практична фінансова робота, що забезпечує 
життєдіяльність підприємства, поліпшення її результатів.  
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Фінансову діяльність підприємства спрямовано на 
вирішення таких основних завдань:  фінансове забезпечення 
поточної виробничо-господарської діяльності; пошук резервів 
збільшення доходів, прибутку, підвищення рентабельності та 
платоспроможності; виконання фінансових зобов'язань 
перед суб'єктами господарювання, бюджетом, банками; 
мобілізація фінансових ресурсів в обсязі, необхідному для 
фінансування виробничого й соціального розвитку, 
збільшення власного капіталу; контроль за ефективним, 
цільовим розподілом та використанням фінансових ресурсів. 
Фінансова робота підприємства здійснюється за такими 
основними напрямками:  фінансове прогнозування та 
планування; аналіз та контроль виробничо-господарської 
діяльності; оперативна, поточна фінансово-економічна 
робота. 
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ФІНАНСОВІ РИЗИКИ ТА ЇХ МОНІТОРИНГ В   УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 
 

Забезпечення стабільних темпів економічного 
зростання на сьогодні - це ключова стратегічна мета еконо-
мічної політики України. Досвід зарубіжних країн вказує на те, 
що найефективнішим напрямом швидкого економічного 
зростання є розвиток відкритої ринкової економіки. Сучасний 
стан світової економіки характеризує феномен глобалізації. 
Відкриваючи економіку зовнішньому світу, країни активізують 
свою участь в процесі інтеграції в світову економічну 
систему, внаслідок чого підвищується ступінь їх взаємної 
залежності. Процесу формування глобальної економіки 
уникнути неможливо, але при цьому важливо враховувати 
національні інтереси держави. Для країн, що розвиваються,  
процес глобалізації пов'язаний не тільки з позитивними 
моментами, але і з ризиками. Це обумовлено тим, що рівень 
розвитку їх національної фінансової системи поступається 
розвинутим країнам світу.  

Більшість науковців, вважає, що інтегруватися в світову 
фінансову спільноту можливо тим країнам, які:  

а) знаходяться в групі середнього доходу на душу 
населення;  

б) мають достатній ступінь розвитку внутрішньої 
фінансової системи до виходу на світові ринки. 

Країни, що не досягли цих показників,  при зміні світової 
фінансової кон'юнктури можуть бути схильні до системних 
криз.  

Ризик є необхідним елементом будь-якої сфери 
діяльності суспільства. Це пов’язано з тим, що займаючись 
будь-якою справою неможливо передбачити майбутнє, і 
навіть виконуючи свою роботу бездоганно можна зіткнутися з 
неприємностями та труднощами, що зумовлені певними 
незалежними та об’єктивними факторами. Постійні зміни та 
нестабільність притаманні будь-якій системі, чи то організм 
людини, чи клімат планети або економіка держави чи 
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фінансовий стан окремого господарства. І основна проблема 
полягає в тому, що більшість змін є непередбачуваними.  

У сучасній науково-практичній літературі натрапляємо 
на досить суперечливе розуміння терміну “ризик”, і в його 
визначенні немає одностайних підходів. Проте загальним в 
усіх цих уявленнях є те, що ризик – це невпевненість,  чи 
виникне небажана подія та чи виникне несприятливе 
становище. 

Фінансовий ризик - це специфічна риса 
підприємницької діяльності, пов'язана з подоланням 
невизначеності у фінансовій ситуації, в якій не виключається 
ймовірність виникнення непередбачуваних наслідків 
(можливого відхилення від цілей, бажаного результату; 
втрати суб'єктом господарювання частини своїх прибутків 
тощо). Його слід вважати об’єктивним явищем 
функціонування будь-якого підприємства, так як він 
супроводжує практично всі види фінансово-господарських 
операцій бізнесу і повний спектр напрямів фінансової 
діяльності підприємницьких структур. Фінансові ризики 
господарюючого суб'єкта доцільно класифікувати за 
розширеною системою ознак і властивостей, зокрема: за 
видами фінансового ризику; за об'єктами; за сукупністю 
досліджуваних інструментів; за джерелами виникнення; за 
фінансовими наслідками; за характером прояву в часі; за 
можливістю передбачення; за рівнем втрат, за можливістю 
страхування тощо. 

Найбільш поширені методи моніторингу фінансового 
ризику: аналітичний; експертних оцінок; доцільності витрат; 
статистичний; використання аналогів. Аналітичний метод 
використовує чотири основних показники ефективності 
інвестицій: період окупності; чистий приведений дохід; 
внутрішню норму дохідності; рентабельність. Метод 
експертних оцінок дає змогу розділити досить складний 
комплекс ризиків на певні складові частини, якими можна 
управляти, дозволяє зробити реальні обґрунтовані висновки 
про ймовірність прояву та ступінь наслідків досліджуваних 
ризиків. Моніторинг доцільності витрат варто орієнтувати на 
ідентифікацію потенційних зон ризику. Перевищення 
допустимого рівня витрат зумовлюється одним із чотирьох 
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факторів або їх комбінацією: первісним недооцінюванням 
вартості, змінами меж проектування, різницею в 
продуктивності, збільшенням первісної вартості. Фінансово-
аналітичний зміст статистичного методу полягає в тому, що 
для розрахунку ймовірностей виникнення втрат аналізуються 
статистичні дані, що стосуються безпосередньо 
результативності здійснення фірмою досліджуваних 
операцій. Суть методу аналогів полягає у використанні бази 
даних про ризик аналогічних проектів із метою врахування 
потенційного ризику при реалізації нових проектів. 

Високий ступінь ризику інвестиційного проекту 
спричинює необхідність і доцільність пошуку шляхів його 
зниження. Міжнародна практика моніторингу ризиків виділяє 
наступні способи зниження фінансового ризику: 
резервування коштів на покриття непередбачених витрат; 
розподіл ризику між учасниками проекту; страхування. 
Резервування коштів на покриття непередбачених витрат є 
способом боротьби з ризиком, який передбачає 
встановлення співвідношення між потенційними ризиками, 
що впливають на вартість проекту, і розмірами витрат, 
необхідних для подолання збоїв у процесі виконання 
конкретного проекту. Розподіл ризику реалізується при 
розробці фінансового плану проекту та конкретних 
документів, і буває кількісним (між замовником і виконавцем) 
і якісним (учасники проекту приймають ряд рішень, які 
розширюють або звужують діапазон потенційних інвесторів: 
чим більший ступінь ризику учасники мають намір покласти 
на інвесторів, тим складніше залучити досвідчених інвесторів 
до фінансування проекту). Страхування ризику з фінансово-
економічної точки зору є передачею частини потенційних 
ризиків страховій компанії. При цьому складається договір 
страхування.  

Вище наведений підхід до системи моніторингу 
фінансових ризиків дозволяє забезпечити дієвий контроль за 
непередбаченими витратами. Проте необхідність 
використання для його здійснення великої кількості даних і 
оцінок обумовлює застосування його лише до відносно 
невеликих проектів. 
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Підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити, що 
Україна поступово інтегрується до міжнародних фінансових 
ринків і наслідки глобалізаційних процесів стають дедалі 
відчутнішими для української фінансової системи. Саме тому 
фінансову політику держави необхідно формувати з 
урахуванням факторів розвитку глобалізації. 
 

Корінець Р. Я., 
заступник директора 

Інституту розвитку аграрних ринків 
 

ОПТОВІ ПРОДОВОЛЬЧІ РИНКИ ЯК ІННОВАЦІЯ 
 

Політики, чиновники, науковці, представники 
аграрного бізнесу  дійшли до спільної думки, що додаткові 
витрати для виробників, переробників і споживачів 
сільськогосподарської продукції спричинюються відсутністю 
цивілізованих прозорих каналів просування 
сільськогосподарської продукції від виробника до кінцевого 
споживача на вигідних для всіх учасників процесу умовах, а 
при їх формуванні не обійтися без оптових продовольчих 
ринків. Дискусія точиться навколо питання, як за відсутності 
спеціального законодавства, яке б передбачало державну 
підтримку таких ринків, знайти легальні канали для такої 
підтримки. І видається цілком резонною думка про те, щоб 
розглядати оптові ринки як інновації і застосувати до них 
механізми підтримки, передбачені законодавством.  

Постановою Кабінету міністрів України "Про оптові 
продовольчі ринки" від 09.06.1999 №997 оптовий 
продовольчий ринок визначається як суб'єкт підприємницької 
діяльності, який утворено згідно із законодавством і метою 
діяльності якого є створення необхідних умов для здійснення 
операцій з продажу і купівлі наявних видів 
сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, 
укладення відповідних торгівельних угод. 

За Законом України "Про інноваційну діяльність",: 
інновації - новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені 
конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також 
організаційно-технічні рішення виробничого, 
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адміністративного, комерційного або іншого характеру, що 
істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) 
соціальної сфери. 

Відповідно до згадуваної Постанови Кабінету 
Міністрів України, створення оптових продовольчих ринків 
відповідає інтересам усіх суб'єктів ринку:  

для споживачів - своєчасне забезпечення 
дешевшими та якісними продуктами харчування, ринковою 
інформацією;  

для товаровиробників - створення рівних умов для 
виходу на конкурентний ринок, прискорення чи спрощення 
порядку просування продукції до споживача, забезпечення 
попиту на продукцію, збереження робочих місць, 
концентрації підприємницької діяльності в зазначеному місці;  

мінімізація комерційного ризику, маркетингове 
обслуговування, а для фермерів та особистих підсобних 
господарств - надання можливості продавати дрібні партії 
через оптового покупця;  

для оптового торгівця - збільшення числа покупців; 
робота на ринку без додаткових капітальних витрат; 
зниження ризику; можливість спеціалізації без загрози втрати 
споживача; можливість порівняння цін і якості товарів, що 
пропонуються конкурентами; налагодження торгових зв'язків 
із крупними торговельними компаніями;  

для інвесторів - сприяння вкладенню інвестицій під 
гарантії місцевих органів влади;  

для держави - розвиток вітчизняного продовольчого 
ринку, що сприятиме забезпеченню продовольчої безпеки 
країни;  

для регіонів - створення нових робочих місць за 
рахунок розвитку ринкової інфраструктури та притоку 
інвестицій. 

Виходячи з викладеного та того, що  оптових 
продовольчих ринків у сучасному розумінні в Україні не існує, 
хоча такі ринки успішно працюють у більшості країн світу,  
вони є новоствореним продуктом, отже, їх можна розглядати 
як застосовані організаційно-технічні рішення надання послуг 
учасникам продовольчого ринку, що істотно поліпшують 
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структуру та якість аграрного виробництва та соціальної 
сфери, насамперед - села. 

Державною цільовою програмою розвитку 
українського села на період до 2015 року, що затверджена 
постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. 
№1158, передбачається, що в результаті її реалізації буде 
створено інфраструктуру внутрішнього аграрного ринку, 
збільшено обсяги біржової торгівлі, а також сформовано 
національну мережу оптових сільськогосподарських ринків, 
що дозволило б сформувати прозорі та ефективні канали 
надходження продукції від виробника до споживача. А також 
передбачається фінансова участь держави на 
загальнодержавному і місцевому рівні у створенні мережі та 
інфраструктури оптових сільськогосподарських ринків. 
Програма визначає як необхідний захід державної бюджетної 
політики надання послуг з маркетингу і просування товарів 
на ринок, звичайно, задля забезпечення продовольчої 
безпеки держави та конкурентоспроможності аграрного 
виробництва.  

У Програмі зроблено також акцент на інвестиційно-
інноваційну модель розвитку сільського господарства, що 
зумовлено посиленням конкурентної боротьби на ринку 
сільськогосподарської продукції та інтеграції України у 
міжнародний економічний простір. Серед шляхів 
забезпечення формування такої моделі: 

розроблення та виконання державних,  регіональних 
та інших програм розвитку галузі; 

розвитку ринку інноваційної продукції; 
формування інвестиційної підтримки фермерських 

господарств з першочерговим її спрямуванням на реалізацію 
інноваційних проектів; 

використання на конкурсних засадах бюджетних 
коштів для інвестиційних проектів соціально-економічного 
розвитку села; 

удосконалення системи державного замовлення на 
об’єкти інтелектуальної власності. 

Отже, на часі прийняття Державної програми 
розвитку оптових ринків сільськогосподарської продукції, 
закону, який би прискорив створення мережі таких ринків. 
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Водночас, до гуртових ринків, які істотно поліпшують 
структуру та якість сільськогосподарського виробництва, 
мають значний соціальний ефект вже сьогодні слід 
відноситися як до інновації. І діяти відповідно, застосовуючи, 
насамперед, положення статті 17 Закону України "Про 
інноваційну діяльність". Існуюче законодавство не накладає 
якихось обмежень у цій справі. Потрібні лише швидкі та 
рішучі дії як уряду , так і місцевих органів влади, якщо 
Україна хоче реалізувати амбітні плани лідерства на світових 
аграрних ринках. 

 
 

УДК 333.98 
Кравчук С.В., 
м.н.с. відділу 

фінансово-кредитної та податкової політики 
ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН 

 
 

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ 
АГРАРНОГО СЕКТОРА  

В УМОВАХ ЧЛЕНСТВА УКРАЇНИ СОТ 
 
Аграрний сектор економіки практично у всьому світі 

має державну підтримку в тій або іншій формі, що зумовлено 
як специфікою аграрного виробництва, так і його 
надзвичайно важливим значенням для національної безпеки 
будь-якої країни. Зокрема, країни Європейського Союзу, 
США, Японії мають довготривалий історичний досвід 
функціонування системи державної підтримки аграрного 
сектору.  

Нині для національної системи державної підтримки 
аграрного сектору України практично настав переломний 
період: вона має якісно змінитися – за суттю, структурою і 
механізмами. До цього змушують як внутрішні потреби, так і 
зобов’язання, взяті на себе з набуттям членства в СОТ (з 5 
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лютого 2008 року) 1. 
За вимогами Світової організації торгівлі, державна 

підтримка не повинна перевищувати рівень сукупної 
внутрішньої підтримки (СВП), яку можна надавати 
національним виробникам. Угодою зі СОТ для України 
встановлено верхню межу сукупного рівня внутрішньої 
підтримки (СВП) - 609,2 млн. дол. або 3043,4 млн. грн.2 
(базовим періодом є 2004-2006 рр.).  

Проте, у 2007 році рівень державної підтримки сягнув 
верхньої межі СВП (так, тільки пряма бюджетна підтримка 
склала 5145,1 млн. грн.). Зважаючи на дану ситуацію, 
виникає потреба у реформування національної системи 
державної підтримки аграрного сектору економіки. 

Протягом 2003-2007 рр. у структурі витрат аграрного 
сектору відбулися істотні зміни. За даний період чітко 
визначилися основні бюджетні програми, на які 
спрямовувалися державні кошти. В 2003-2007 рр., в першу 
чергу, відбулося суттєве збільшення фінансування у 
абсолютному виразі аграрного сектору економіки України, і, 
також, був змінений акцент у фінансуванні бюджетних 
програм. Видатки бюджету на Міністерство аграрної політки у 
2007 році порівняно з 2003 роком зросли у 2,5 рази. 
Найбільшого приросту у фінансуванні отримали такі 
бюджетні програми, як фінансова підтримка виробництва 
продукції тваринництва та рослинництва (ріст відбувся у 9,3 
рази) та здійснення фінансової підтримки підприємств через 
механізм здешевлення кредитів (8,7 разів). По іншим 
бюджетним програмам збільшення відбулося до 2,5 разів. 
Для порівняння у 2000–2001 рр. найбільше коштів 
виділялося по програмах часткової компенсації ставок по 
кредитах комерційних банків, селекцію та протиепізоотичні 
заходи. 

Найбільшу питому вагу у видатках по загальному 
фонду – 30% від всіх виділених коштів у 2007 р. – займає 
                                                             
1 http://www.apk-inform.com/showart.php?id=55054 
2 Протокол про вступ України до Світової організації торгівлі // Офіційний сайт Верховної 
Ради України: Законодавство України. – Режим доступ: – http:// zakon1.rada.go.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=981_049 
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програма «Фінансова підтримка виробництва продукції 
тваринництва та рослинництва», тоді як у 2003 році на неї 
припадало тільки 8,4 % коштів. 

Не менш важливою програмою залишається 
бюджетна програма «Здійснення фінансової підтримки 
підприємств через механізм здешевлення кредитів», на 
фінансування якої було виділено у 2007 році 9 % від 
загального фонду (для порівняння у 2003 році ця програма 
отримувала тільки 2,6 % коштів).  

За умовами СОТ, фінансування таких програм як 
підтримка виробництва продукції рослинництва та 
тваринництва, часткова компенсація вартості техніки, 
відсотків за кредити можливе або на мінімальному рівні, 
тобто не більше 5 % вартості відповідної валової продукції 
(умова de minimis 5 %), або за умови, якщо це не 
справлятиме спотворюючого впливу на торгівлю чи 
виробництво. 

Фінансування у межах зазначених розмірах не 
включається до СВП. 

У разі перевищення рівня підтримки зазначених 
прогнозних показників (по програмах «жовтої скриньки» 
тваринництва і рослинництва), вся сума дотації включається 
до СВП, яка по всіх програмах підтримки розвитку сільського 
господарства становить 3043 млн. грн. (СВП базового 
періоду продуктової та непродуктової підтримки). 

По програмах «зеленої скриньки» є можливість 
збільшення асигнувань оскільки вони не обмежуються 
вимогами СОТ. 

У зв’язку з цим одним з найважливіших питань 
держпідтримки в умовах СОТ є переорієнтація програм 
державної підтримки із так званої «жовтої скриньки» на 
«зелену скриньку». Ці програми стануть пріоритетними 
оскільки за правилами СОТ вони класифікуються як такі, що 
не підлягають обмеженню.  

Необхідно також внести зміни до бюджетного 
законодавства щодо моніторингу ефективності бюджетних 
витрат на регулярній основі та можливості внесення змін до 
бюджету за результатами моніторингових перевірок, 
уведення санкцій до порушників встановленого порядку 
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використання бюджетних коштів. 
Основний недолік бюджетного законодавства, як 

показує практика, полягає у порівняно низькій ефективності 
використання коштів, що виділяються з Державного 
бюджету. Основна причина цього – особливість бюджетного 
фінансування, яка полягає в його безкоштовності й 
безповоротності. 

Отже, удосконалення системи фінансової підтримки, з 
врахуванням вимог СОТ, вимагає визначення методів та 
нормативів розподілу (виділення) бюджетних коштів в межах 
допустимих розмірів, передбачає розробку, ведення 
конкурсного відбору інвестиційних проектів, що частково або 
повністю фінансуються за рахунок коштів державного 
бюджету з становленням критеріїв ефективності 
використання бюджетних коштів на ці цілі; встановленням 
нормативів державної підтримки за кожним із визначених 
пріоритетів, у тому числі визначення напрямів підтримки, які 
можуть мати прямий цільовий характер. 

 
 

Крячко В.Г. 
Кіровоградський національний технічний університет 

РИНОК КАПІТАЛУ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 
 

В умовах входу до СОТ ще більше посилюється 
необхідність функціонування ринку капіталу. 

Функціонування ринку капіталу означає, що існує 
постійний рух земельних, матеріальних, фінансових, 
інформаційних, трудових та інших ресурсів у виробництво. 
Формування ринку капіталу здійснюється за умови 
довгострокових нагромаджень. Особливо актуально це для 
сільського господарства, де витрати на поліпшення землі 
окуповуються протягом тривалого часу.  Повноцінним можна 
вважати ринок виробничого капіталу в сільському 
господарстві, якщо сформовані й ефективно функціонують 
ринки усіх його складових.  

Невід’ємним від формування ринку виробничого 
капіталу є його ліквідність. У функціонуванні ринку 
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виробничого капіталу  в сільському господарстві ліквідність 
означає можливість вільного і швидкого переходу  реального 
капіталу (основного, оборотного, земельного, людського) у 
фінансовий і навпаки. За таких умов буде забезпечуватися 
міжгалузевий перелив капіталу.  

У реалізації ліквідності виробничого капіталу 
важливим є період, протягом якого може відбутися зміна 
форм капіталу. Чим швидше відбувається процес 
конвертування, тим ефективнішими будуть інвестиції в 
капітал. У формуванні ринку виробничого капіталу в 
сільському господарстві не повністю наявні умови реалізації 
ліквідності капіталу. 

Функціонування ринку виробничого капіталу на 
початковому етапі потребує здійснення заходів щодо 
формування співвідношення між попитом і пропозицією, які є 
основними регуляторами ринкових цін. Нині попит і 
пропозиція поки що не повністю виконують свої регулятивні 
функції, а отже, процес становлення ринку не завершено.  

З метою підвищення ефективності функціонування 
ринку основного і оборотного виробничого капіталу слід 
здійснити заходи щодо усунення міжгалузевих диспропорцій, 
обмеження монополізму на ринках сільськогосподарської 
продукції та інвестиційних ресурсів, сформувати систему 
державної підтримки сільськогосподарських 
товаровиробників на рівні, аналогічному сусіднім країнам, 
відновлення механізмів простого відтворення основного 
капіталу на основі раціонального використання амортизації, 
формування та використання фонду відтворення майна 
спільної часткової власності селян; підвищення ставок 
орендної плати за майнові об’єкти; поліпшення використання 
потужностей ремонтно-транспортних та інших 
агротехсервісних підприємств, підвищення рівня ліквідності 
майна, проведення суцільної інвентаризації та 
удосконалення обліку основних засобів. 

Підвищенню ефективності функціонування ринку 
земельного капіталу в сільському господарстві будуть 
сприяти заходи щодо завершення формування ринку землі, 
введення обмежень на операції із земельними ділянками з 
метою упередження спекуляції ними та нецільового 
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використання, підвищення рівня ставок орендної плати за 
землю, реалізації регіональної програми щодо збереження і 
підвищення родючості ґрунтів, меліорації земель і 
впровадження ґрунтозахисної системи землеробства з 
контурною організацією території.  

Формування та ефективне використання ринку 
людського капіталу потребує підвищення рівня зайнятості 
сільського населення шляхом створення додаткових робочих 
місць у тваринництві, підвищення рівня оплати праці, 
збільшення витрат на соціальний розвиток села, підготовку і 
перепідготовку кадрів, розробки і запровадження методики 
оцінки людського капіталу тощо. 
 
 
УДК 631.11:339.727.22 

Мазур Н.А. 
канд. екон. наук., доцент  

Подільського державного аграрно-технічного університету 
 

МОЖЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ 
ІНВЕСТИЦІЙ В  
АПК УКРАЇНИ 

 
Досвід багатьох країн світу свідчить про те, що аграрна 

політика переповнена труднощами. Інтереси виробників 
сільськогосподарської продукції, власників землі, 
постачальників матеріально-технічних ресурсів і врешті-решт 
споживачів продукції аграрної сфери сконцентровуються на 
реформі аграрної політики. Але досвід багатьох 
європейських країн показує, що реформа аграрної політики 
майже завжди пояснюється чи обмеженістю бюджетних 
коштів, чи необхідністю виконувати міжнародні зобов’язання. 
Не є винятком в цьому аспекті і наша держава, і СОТ є одним 
із таких джерел міжнародних зобов’язань. 

Результатом вступу України до цієї організації є певна 
лібералізація та відкриття ринку, але сільське господарство 
нашої держави лише почало виходити із затяжної кризи, і 
приєднання до СОТ може мати як негативні, так і позитивні 
наслідки. 
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Так, прихильники вступу наголошують на тому, що у 
реформі Спільної аграрної політики ЄС (затвердженій Радою 
Міністрів ЄС у 2004 р.) наголос робиться на подальшому 
скороченні цінової підтримки та переході до прямих платежів, 
що не залежать від обсягів виробництва. І Україна поступила 
би мудро, якби, передбачаючи результати цієї тенденції, 
планувала аграрну політику з орієнтацією на майбутнє, не 
повторюючи витратних помилок інших країн. Важко не 
погодитись і з таким аргументом, як полегшення змагання 
нашої аграрної продукції на світових ринках в зв’язку із 
зменшенням використання експортних субсидій іншими 
членами СОТ.  

Досить важливим питанням залишається питання 
клімату для залучення закордонних інвестицій, що з початку 
2000 р. суттєво покращився. Ще декілька років тому 
український агарний бізнес був одним з найменш 
привабливих напрямків інвестування, поступаючись за 
популярністю енергетиці, харчовій промисловості та 
нерухомості. Але сьогодні ситуація змінюється: інвестори в 
зв’язку із прогнозами світової продовольчої кризи все 
частіше звертаються до компаній, що зуміли консолідувати 
значні земельні ресурси. Україна в цьому аспекті є чи не 
найпривабливішою країною. 

Серед закордонних інвесторів спостерігається значне 
збільшення зацікавленості українськими аграрними 
компаніями. Останні ж високо оцінюються інвесторами не 
дивлячись на світову кризу ліквідності. Так, за словами 
директора з корпоративних фінансів ІК "Арта інвестиційні 
партнери" Сергія Трифонова, всі українські компанії 
отримали високі оцінки інвесторів: співвідношення EV/ha 
(вартість компанії до площі орендованої землі) в них склало 
4,3-4,7 тис.1 Це ненабагато менше, ніж в Росії (5 тис.), де, на 
відміну від України, продаж земель сільськогосподарського 
призначення дозволено. 

Насамперед зацікавленість закордонних інвесторів 
українськими компаніями аграрного сектора пояснюється 
бажанням отримати доступ до земельних ресурсів у 
розрахунку на зростання її вартості найближчим часом. На 
сьогодні ціни на землю за темпами росту перевищують 
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темпи росту вартості квартир в найбільш дорогих містах 
світу. Причина такого подорожчання – світова продовольча 
криза. Як повідомляється у звіті Організації з питань 
продовольства та сільського господарства ООН (FAO), на 
початку 2008 року світові ціни на більшість продовольчих 
товарів досягли найвищого за останні 50 років рівня. Тільки 
за три місяці цього року середні ціни на продукти харчування 
перевищили показник попереднього року на 53%. За даними 
агентства Bloomberg, в середньому ціна на пшеницю в світі 
зросла з $91 в 2005 році до $233 в минулому році, ріпаку – з 
$208 до $483. Експерти служби економічних досліджень 
Департаменту сільського господарства США (ERS/USDA) 
прогнозують, що тенденції росту цін на сільгосппродукцію та 
збільшення обсягів її споживання зберігатимуться мінімум до 
2017 року2. 

Україна традиційно є одним з найбільш привабливих 
регіонів для інвестицій в сільськогосподарське виробництво. 
Країна займає місце лідера у Європі за кількістю 
сільськогосподарських земель: в Україні зосереджено більше 
30% світових запасів чорнозему. З цього обсягу 69%, або 32 
млн. га, складає рілля, що знаходиться в обробітку. Для 
порівняння: у Франції – менше 20 млн. га ріллі, в Іспанії, 
Німеччині та Польщі – менше 15 млн. га, в Британії та Італії – 
менше 10 млн. га.  

Таблиця 1 
Обсяг коштів, залучених компаніями аграрного сектора 

Рік Сума, млн. дол. 

2006 32 

2007 581 

2008 (5 місяців)  485 
 
Земля в Україні ще значно недооцінена. І хоч говорити 

про її вартість сьогодні складно в зв’язку з мораторієм на 
продаж сільськогосподарських земель, аналітики впевнені, 
що після його відміни вартість значно зросте. Для прикладу, 
в Польщі після відміни аналогічної заборони ціна гектара 
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зросла в 14 раз – з $250 до $3,6 тис./га. При цьому в інших 
країнах вона  значно перевищує цей показник: у Франції 
вартість гектара сільськогосподарських угідь складає біля $5 
тис., в Австралії – $13,4 тис., Італії – $17,7 тис., Німеччині – 
$21,3 тис., Бельгії – $25,9 тис. Потенціал українських земель 
значний ще й тому, що до цих пір не дивлячись на високу 
якість ґрунту, урожайність в зв’язку з відсталими 
технологіями обробітку є  однією з найнижчих в Європі – біля 
2,5 т/га. Так, у Польщі цей показник складає 3,2 т/га; в 
країнах Євросоюзу – 4,8 т/га; в США – 6,2 т/га. 

Зацікавленість інвесторів українськими землями буде 
підштовхувати українські компанії до консолідації 
орендованих земель під управління аграрними холдингами. 
Саме вони після відміни мораторію на продаж стануть 
першими претендентами на купівлю угідь. "Найближчим 
часом компанії агросектора, що обробляють понад 50 тис. га 
землі, скористаються сприятливою ситуацією і продадуть 
частину акціонерного капіталу", – вважає С.Трифонов. 
Продаж частини капіталу на сьогодні більш вигідний спосіб 
залучення коштів, ніж дорогі кредитні засоби та боргові 
інструменти. 

_________________________ 

1 – А. Голубева. Сельское хозяйство становится 
популярным у инвесторов // «Коммерсант-Украина».- 1 липня 
2008р. 

2 - Concorde Capital 
  
 
УДК-334.012.64:338.43 

 М’яка С.І., 
Здобувач, 

Полтавська державна аграрна академія 
 

РОЛЬ ТА МІСЦЕ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В 
АГРАРНІЙ СФЕРІ 

 
Україна, з моменту визнання її незалежності, постійно 

знаходиться в стадії реформування. Ці процеси не оминули 
жодного її сектору. Аграрний комплекс, сьогодні, переживає 



87 

складний період реформування власності, перебудови 
підприємств, переходу до нових виробничих відносин, нових 
форм і методів господарювання.  

Розвиток малих підприємств є питанням досить 
актуальним з кількох причин. 

По-перше, реформаційні процеси супроводжуються 
зростанням рівня безробіття, а, як свідчить практика, 
зарубіжний досвід і твердження науковців, малі та середні 
підприємництва, створюючи додаткові робочі місця, 
знижують рівень безробіття та забезпечують добробут 
громадян України. 

По-друге, за умов дестабілізації економіки, дрібне 
виробництво усуває диспропорцію на товарному ринку, чим 
сприяє розвитку здорової конкуренції. Мале підприємництво 
допомагає утвердженню конкурентних відносин, бо воно є 
антимонопольним за своєю природою, що проявляється в 
різноманітних аспектах його функціонування. 

По-третє, оскільки малий бізнес, заснований на 
приватній власності, та базується, як правило, на постійному 
ризику, то мале підприємництво формує новий соціальний 
прошарку підприємців-власників, що в своя чергу складають 
основу середнього класу. 

По-четверте, дрібне підприємництво в період 
обмеження фінансових ресурсів, не потребують великих 
стартових інвестицій та характеризується швидкою окупністю 
капіталу і швидким обертання ресурсів, сприяє інвестиційній 
діяльності, акумулюванню фінансових ресурсів в певній 
галузі економіки, що в подальшому сприяє її розвитку. 

Отже підкреслимо, що мале підприємництво - це 
багатогранне явище, де кожний з його внутрішніх учасників 
має можливість знайти своє місце в економіці країни і діючи 
на свій страх і ризик покращити своє фінансове становище, а 
зовнішні учасники - отримати позитивні результати: держава 
– приріст внутрішнього валового продукту, зниження рівня 
безробіття, розвитку ринкової конкуренції, насичення 
споживчого ринку продукцією, товарами та послугами; 
місцеві органи – податки; економічні партнери – фінансово-
стійких товаровиробників. 

Незважаючи на наявні позитивні тенденції розвитку 
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малих підприємств в аграрній сфері, слід звернути увагу на 
головних причин, які стримують їх розвиток. На думку 
провідних науковців, можна виділити такі: 

· відсутність дієвого механізму реалізації 
державної політики щодо підтримки малого підприємництва; 

· неймовірно важкий тягар оподаткування; 
· адміністративний тиск; 
· відсутність належного нормативно-правового 

забезпечення розвитку малого підприємництва; 
· недостатність фінансово-кредитної підтримки 

малого підприємництва; 
· недосконалість механізмів обліку та звітності; 
· недостатня виробнича та обслуговуюча 

матеріально-технічна база; 
· низький рівень цін на сільськогосподарську 

продукцію; 
· низький рівень знань і професійних навичок 

працівників сфери малого підприємництва; 
· брак підприємницької ініціативи; 
· нерозвиненість інфраструктури, необхідної для 

підтримки та розвитку малого підприємництва тощо. 
На тенденції розвитку малого бізнесу в Україні 

безпосередньо впливає негативна динаміка основних 
макроекономічних показників, насамперед: обмеженість 
попиту та криза збуту на внутрішньому ринку, незначна 
інвестиційна активність, обмеженість кредитів, постійний ріст 
інфляції та цін на оборотні та необоротні активи. 
Найболючішою проблемою малого бізнесу аграрного сектору 
сьогодні є його незабезпеченість ресурсами.  

Тож, поступова інтеграцією України у світовий 
економічний простір розширить можливості нашої країни. В 
першу чергу, як видно з досвіду країн, що вступили до СОТ, 
збільшуються обсягів міжнародної торгівлі. Під впливом 
нових торгівельних можливостей та конкуренції з-за кордону 
зростатиме економічна активності господарюючих суб’єктів, в 
тому числі і малих підприємств. Виробництво матиме 
широкий доступ до імпортованих ресурсів, що сприятиме 
зниженню цін. Використання імпортованих ресурсів 
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дозволить розширити асортимент нашої продукції, 
спонукатиме, товаровиробників, до підвищення її якості. Слід 
відмітити, що членство в СОТ сприятиме урівноваженню цін 
у відповідності до світових. 

Вступ до СОТ забезпечить лібералізацію доступу 
українських товарів на ринок світу шляхом зменшення 
тарифних і нетарифних обмежень доступу українських 
товарів практично на всі найважливіші товарні ринки 
розвинених країн світ. Асе, в свою чергу, сприятиме 
зростанню валютних надходжень від експорту вітчизняної 
продукції. Також, Україна є привабливою структурою для 
іноземних інвестицій, що сприятиме організації виробництва 
з передовими технологіями. 

 
 

Нужна О.А.,  
доцент кафедри обліку і аудиту ЛНТУ 

 
КРЕДИТНІ РЕСУРСИ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК УСПІШНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
За період дії програми фінансування здешевлення 

кредитів суттєво поліпшилось кредитування 
сільськогосподарських товаровиробників, але проблема 
кредитного забезпечення сільського господарства повністю 
не вирішена. 

Тому на державному рівні слід здійснити перехід від 
несистемного кредитування до системного забезпечення 
сільськогосподарських товаровиробників кредитними 
ресурсами на ринкових принципах з елементами державного 
регулювання. 

Дослідженням проблеми розвитку та удосконалення 
кредитних відносин в аграрній сфері займаються Андрійчук 
В.Г., Алексійчук В.М., Гончаренко В.В., Дем’яненко М.Я., 
Доманчук Т.Г., Дудар Т.Г., Дусановський С.Л., Зіновчук В.В., 
Коваленко Ю.С., Крисальний О.В., Лайко П.А., Малік М.Й., 
Месель-Веселяк В.Я., Мороз А.М., Паламарчук В.О., 
Поплавський В.Г., Примостка Л.О., Саблук П.Т., Стельмащук 
А.М., Чухно А.А., Яремчук І.Г. та інші вчені. 
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Здешевлення кредитів шляхом часткової компенсації 
відсоткових ставок за рахунок бюджетних коштів [2] 
розблокувало кризову ситуацію на кредитному ринку, в 
результаті чого збільшилось надходження кредитних 
ресурсів в аграрний сектор економіки України. 

Аналіз динаміки кредитування сільськогосподарських 
підприємств Волинської області протягом 2000-2007 років 
показав, що питома вага сільськогосподарських підприємств, 
які залучали короткострокові кредити, у загальній кількості 
сільськогосподарських підприємств області протягом 
зазначеного періоду була досить високою (а у 2001 році 
навіть перевищила 100% через те, що кредиторами окремих 
підприємств виступали декілька банків): 39,1% у 2000, 
128,0% у 2001, 70,6% у 2002, 68,1% у 2003, 51,4% у 2004, 
99,6% у 2005 році. 

В той же час, аналогічні показники для довгострокового 
кредитування сільськогосподарських підприємств Волинської 
області був значно нижчим. Зокрема, за даними Волинського 
обласного управління статистики; головного управління 
сільського господарства і продовольства Волинської 
облдержадміністрації у 2004 році 52 сільськогосподарські 
підприємства із 282 (18,4%) залучали довгострокові кредити, 
а у 2005 році - 84 підприємства із 250 (33,6%). 

Серйозною проблемою в кредитному забезпеченні 
сільськогосподарських товаровиробників були і залишаються 
досить високі відсоткові ставки за кредитами, незважаючи на 
їх щорічну динаміку до зменшення. Адже рівень 
рентабельності усієї діяльності сільськогосподарських 
підприємств України протягом всього періоду дії механізму 
пільгового кредитування був нижчий за відсоткову ставку 
комерційних банків за кредитами [1], що ускладнює процес 
повернення кредитних коштів для позичальників. Однак, у 
Волинській області ситуація дещо краща: починаючи з 2003 
року, рівень рентабельності усієї діяльності 
сільськогосподарських підприємств області перевищує 
відсоткову ставку комерційних банків за короткостроковими 
кредитами в національній валюті. 

Аналіз застосування механізму компенсаційного 
кредитування дає підстави зробити висновок про те, що 
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фактично було відновлено дію фінансово-кредитного 
механізму з метою задоволення потреби в обігових коштів 
сільськогосподарських товаровиробників, а це в свою чергу 
сприяло відмові від схем товарного кредитування та прямої 
бюджетної підтримки галузі. Разом з тим він, на думку 
багатьох вчених і на нашу думку, має тимчасовий характер. 

Зокрема, існуючий механізм не усунув загальних 
перешкод у налагодженні системи кредитування сільського 
господарства: нерозвиненість ринку страхових послуг, 
відсутність кредитної історії у новостворених аграрних 
формувань, невідповідність фінансово-економічних 
показників сільськогосподарських підприємств вимогам 
комерційних банків, перебування значної частини ліквідного 
майна сільськогосподарських підприємств в податковій 
заставі та інше. До того ж, за умови подальшої стабілізації 
макроекономічної ситуації недоцільно використовувати 
кошти державного бюджету для підтримання кредитної 
привабливості галузі. 

На державному рівні робляться кроки для покращення 
кредитування аграрного сектора. Зокрема, на переговорах із 
Всесвітнім Банком наприкінці 2006 року остаточно узгоджено 
структуру та вартість проекту «Розширення доступу до ринків 
фінансових послуг», спрямованого на кредитування 
позичальників у сільській місцевості, а також період його 
реалізації. 

Важливою складовою проекту є технічна допомога на 
розвиток важливих сегментів фінансового ринку, таких як 
іпотечне фінансування, страхування, кооперативне 
кредитування, лізинг, мінімізація ризиків у аграрному секторі 
та розвиток бюро кредитних історій. 

Планується, що Всесвітній Банк надасть Україні кредит 
на суму близько 150 млн. дол. США терміном на 20 років, 
включаючи п’ятирічний пільговий період. 

Таким чином, програму пільгового кредитування 
аграрного сектора доцільно не припиняти, а удосконалювати. 
На нашу думку, державна аграрна політика в сфері 
кредитного забезпечення аграрного сектора має 
спрямовуватись на розвиток фінансового ринку та його 
інфраструктури в сільській місцевості, запровадження 
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системи іпотечного кредитування, удосконалення системи 
кредитування під заставу сільськогосподарської продукції, 
створення гарантійних установ щодо повернення кредитів 
товаровиробниками, формування ділової атмосфери, за якої 
своєчасність і повнота розрахунків за одержані кредити 
стане нормою поведінки керівників і спеціалістів підприємств 
сільськогосподарської галузі. 
 
Список використаних джерел:  
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розвитку аграрного ринку // Економіка АПК. – 2007. - №5. – С. 
4-13. 

2. Про додаткові заходи щодо кредитування комплексу 
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ОПРЯ Є.А.,  
молодший науковий співробітник 

 ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН 
 

ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ 
ПОДАТКОВИХ РЕЖИМІВ  

 
Спеціальні режими оподаткування, як один із засобів 

державного регулювання, набули розповсюдження з 
моменту переходу до ринкових методів управління. Ринкова 
модель управління економікою принципово відрізняється від 
адміністративно-планової – як за змістом, так і у підходах та 
методах розв’язання проблем, що виникають. 

До головних завдань, які ставить держава при 
запровадженні спеціальних режимів оподаткування 
належать: 

1) зниження рівня “тінізації” підприємницької 
(економічної) діяльності; 

2) вирішення проблеми безробіття (часткове його 
розв’язання); 
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3) непряма підтримка економічного функціонування 
окремих регіонів і галузей національного господарства; 

4) стимулювання розвитку інновацій; 
5) заохочення приватної ініціативи до здійснення 

підприємницької діяльності; 
6) отримання додаткового джерела надходжень до 

державного та місцевого бюджетів. 
Як правило, спеціальні режими оподаткування 

формуються під розв’язання декількох завдань одночасно. 
При цьому, попередньо, аналізується стан проблеми, умови 
за яких вона виникла та можливі її наслідки. Після цього 
формується відповідний податковий інструментарій, який 
базується на економічних особливостях проблеми і має 
відповідну свою спрямованість. Відповідно до спрямованості 
вирізняють декілька форм побудови спеціальних режимів 
оподаткування, головними з яких є: на основі єдиного 
(інтегрованого) податку; звільнення від сплати (або 
пониженні ставок) окремих податків; фіксованої суми 
платежу. 

Кожна з форм, являє собою спеціальну фінансово-
податкову конструкцію, яка визначає і характеризує найбільш 
прийнятний фіскальний механізм щодо оподаткування 
окремих господарюючих структур. 

Форма спеціального оподаткування на основі єдиного 
(інтегрованого) податку ґрунтується на підході, за якого 
більшість обов’язкових платежів державі поєднуються 
(формально) і приводяться до спільної податкової бази. При 
цьому суб’єкт господарювання сплачує один інтегрований 
(його ще називають комплексним) податок, який і 
характеризує увесь обсяг податкових відносин платника з 
державою (наприклад фіксований сільськогосподарський 
податок, єдиний податок при спрощеній системі 
оподаткування малого підприємництва). 

Наступна форма спеціального оподаткування має 
більш загальний характер і конструюється шляхом 
тимчасового звільнення від сплати або пониженні ставок 
окремих податків. Суть форми полягає у функціонуванні 
законодавчо-закріпленого переліку податків, які, відповідно 
до умов спецрежиму тимчасово перестають діяти або ставки 
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по яких є нижчими від загальних. Як правило, ці дві умови 
діють одночасно. Тобто, від одних податків платники 
звільняються взагалі, а по інших передбачається сплата за 
нижчими ставками. Особливим підходом при даній формі є 
те, що частина коштів, перерахованих по окремих податках, 
повертається або акумулюється на спеціальних рахунках для 
цільового (внутрішнього) використання платниками. 
Найбільше це стосується податку на прибуток і ПДВ. Серед 
прикладів такої форми спеціальних режимів оподаткування 
можна навести: СЕЗ, ТПР, технопарки, особливий режим 
оподаткування податком на додану вартість. 

Наступна форма спеціальних режимів оподаткування 
– на основі сплати фіксованої суми платежу, ґрунтується на 
засадах розкладного оподаткування. У таких умовах держава 
попередньо визначає (прораховує) обсяг бюджетних 
надходжень, що отримують від групи платників, яку у 
перспективі планують перевести на спеціальний податковий 
режим. На основі таких даних встановлюється розмір 
податкової ставки, яка, в свою чергу, формується 
(визначається) на базі фактичних зовнішніх ознак потенційної 
групи “платників-спецрежимників” (площі виробничого 
(господарського) приміщення, його місця розташування, 
чисельності працюючих, виду економічної діяльності, 
асортименту продукції, тощо). Характерними прикладами 
даної форми спеціального оподаткування є спеціальний 
торговий патент, сплата прибуткового податку у фіксованому 
розмірі з придбанням патенту. 

Описаний перелік форм спеціальних режимів 
оподаткування не є сталим. В одних країнах (особливо – з 
перехідною економікою) він є більш розгалуженим, у той час 
як у інших – з належним рівнем становлення ринкових 
відносин, кількість форм спеціального оподаткування є 
мінімальною, як правило, їх запровадження пов’язане із 
виникненням певних “форс-мажорних” обставин. Вважається, 
що податкова система ринкового типу, за принципом рівності 
в оподаткуванні, не повинна створювати для одних платників 
більш привілейовані умови порівняно з іншими.  

При конструюванні форм спеціального оподаткування, 
між країнами з перехідною податковою системою та 
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ринковою, суттєва різниця полягає в тому, що при останній 
спеціальні режими будуються виключно на засадах 
прибуткового оподаткування, при якому об’єктом 
оподаткування є валовий дохід, виручка, прибуток. Водночас 
країни з перехідною моделлю податкових відносин віддають 
перевагу спеціальним режимам, побудованим на засадах 
реального оподаткування. 

 
 

УДК 336.22 
Рудая 
М.І.,  

 аспірант 
ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН 

 
АДАПТАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ 

ФІЗИЧНИХ ОСІБ  
У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ДО ПРАКТИКИ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
 

Сучасна податкова система України за своєю 
структурою є подібною до податкових систем європейських 
країн. На сьогодні правова база, що регулює питання 
оподаткування доходів громадян в нашій державі повинна 
вдосконалюватись з врахуванням податкових аспектів права 
ЄС та вимог міжнародних економічних організацій. 

Чинній системі оподаткування доходів фізичних осіб в 
Україні притаманний переважно фіскальний характер, а 
регулюючі властивості ПДФО використовуються неналежним 
чином. Напрями вдосконалення законодавства з питань 
справляння даного податку в Україні поки ще не 
відповідають повною мірою сучасним тенденціям розвитку 
світового механізму прибуткового оподаткування. Водночас, 
доцільно використати досвід країн ЄС при подальшому 
реформуванні прибуткового оподаткування в Україні, 
особливо при подальшій інтеграції України у європейське 
співробітництво.  

Питанням гармонізації вітчизняного механізму 
оподаткування доходів фізичних осіб до європейських норм 
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присвячені роботи В.Т. Білоуса, В.С. Загорського, А.І. 
Кредисова, А.М. Соколовської, В.М. Суторміної, Д.Г. Черника, 
Г.П. Толстопятенко та інших. Проте, незважаючи на 
наявність публікацій з даної теми, це питання не втратило 
своєї актуальності й донині та потребує подальшого 
поглиблення наукових досліджень. Особливо це стосується 
визначення рівня відповідності вітчизняного механізму 
оподаткування доходів громадян європейській практиці та 
обґрунтування напрямів його адаптації до податкового 
законодавства країн-членів ЄС. 

В Україні поступово впроваджуються європейські норми 
оподаткування, завдяки чому відбувається поетапна 
адаптація вітчизняного законодавства до міжнародних 
податкових норм. Зокрема, ставка ПДФО в Україні 
знаходиться практично на одному рівні з країнами ЄС. При 
цьому, не слід забувати, що податки на працю (соціальні 
податки) в Україні є надто високими – сукупний їх розмір 
перевищує 40 %, що і призводить до тінізації доходів, 
виплати зарплат у «конвертах», системного ухилення від 
оподаткування. Адже слід пам’ятати, що соціальні податки та 
ПДФО мають однакову базу нарахування, тому їх ставки 
мають взаємоузгоджуватись. Варто зазначити, що у країнах 
ЄС нарахування на фонд заробітної плати в середньому 
становлять близько 24-25 %. 

Платниками прибуткового податку є фізичні особи, але 
кожна держава має свої особливості при визначення кола 
платників. Наприклад, у Великобританії в цілях 
оподаткування до платників прибуткового податку відносять, 
окрім громадян, ще й їх об'єднання та асоціації. В 
законодавстві окремих країн обов’язково вказується на 
принцип резиденства. Також можливе застосування двох 
підходів до оподаткування доходів: сукупного оподаткування, 
при якому податок стягується з сукупного доходу подружжя 
(Польща, Італія, Великобританія); або роздільного 
оподаткування, за якого податок справляється з кожного 
члена подружжя окремо (Бельгія, Данія, Нідерланди, 
Швеція). Справляння ПДФО в Україні відбувається за 
роздільним способом оподаткування доходів членів 
подружжя. 
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Показовою є практика структуризації джерел отримання 
доходу при визначенні об’єкту оподаткування ПДФО. 
Європейською комісією запропонована така класифікація 
об'єктів: доходи від праці за наймом, доходи від 
самозайнятої діяльності, доходи від капіталу, доходи від 
соціальних виплат та отриманих пенсій. Разом з тим, у 
чинному законодавстві України не проведено чіткої 
класифікації доходів, зокрема за критерієм економічної 
природи їх виникнення, а лише зазначено перелік доходів, 
які входять до загального місячного та загального річного 
доходів. 

Соціально-економічна політика европейських держав 
спрямована на вирішення існуючих в країні соціальних 
проблем шляхом реалізації системи податкових пільг. В 
податковому законодавстві країн ЄС до пільг з податку на 
доходи відносять, зокрема неоподаткований мінімум - 
величина доходу, що не підлягає оподаткуванню. В свою 
чергу, в Україні пільги з податку на доходи фізичних осіб 
можна умовно поділити на такі групи: податкові соціальні 
пільги, податковий кредит, виключення доходів від певних 
операцій зі складу оподатковуваного доходу, застосування 
пониженої податкової ставки при оподаткуванні окремих 
видів доходів. 

До числа головних тенденцій в розвитку прибуткового 
оподаткування в європейських країнах, що забезпечують 
досягнення соціальної справедливості при здійсненні 
фінансового регулювання доходів громадян відносяться 
(рис. 1): 

Рис. 1. Сучасні тенденції в оподаткуванні доходів 
громадян європейських країн. 
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Варто відзначити, що в Україні нині відсутній механізм 

оподаткування доходів особистих селянських господарств, 
відповідно доцільно розглянути порядок оподаткування 
доходів фізичних осіб від ведення сільського господарства у 
європейських країнах. Оподаткування доходів фізичних осіб 
у сільському господарстві в європейській практиці 
направлено на вирішення двох основних задач – стабілізація 
та підтримка доходів селян. 

Загальні умови нарахування податку на доходи 
заключаються у визначенні сумарного річного доходу, який 
отримано з усіх джерел, та обчислення оподатковуваного 
доходу, тобто доходу за мінусом витрат виробничого 
характеру, неоподаткованого мінімуму та стандартних 
знижок. У системі фінансових відносин зарубіжних країн 
податок на доходи використовується при визначенні субсидій 
та дотацій, особливо для власників невеликих господарств. 

Прибутковим податком оподатковуються доходи селян, 
що отримані як від ведення сільського господарства, так і з 
інших джерел. При цьому в країнах ЕС застосовують два 
методи визначення бази оподаткування. Перший метод 
(традиційний) передбачає визначення оподатковуваного 
доходу на основі даних бухгалтерського обліку. При 
нормативному методі, база оподаткування визначається 
виходячи з розрахункових даних про діяльність селянських 
господарств, а не фактичних. 

У Німеччині, Франції, Італії найбільш широке 
застосування отримав нормативний метод оподаткування, 
який охоплює 60-80% загальної кількості домогосподарств. 
Це зумовлено насамперед тим, що в цих країнах у аграрному 
секторі економіки переважають дрібні сімейні ферми, для 
яких ведення фінансової документації не є обов’язковим. 

Для підтримки селянських господарств в податковому 
законодавстві багатьох країни передбачено застосування 
певних пільг при оподаткуванні. Як правило, фермер може 
скористатися однією з пільгових умов оподаткування, коли 
він бере участь у реалізації державних програм підтримки. У 
випадку порушення встановлених вимог фермер не тільки 
позбавляється податкових пільг, а й виплачує штраф. Так, в 
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Канаді фермери, які купують матеріали для будівництва 
житла, на момент купівлі сплачують податок на товари і 
послуги у розмірі 15% від вартості матеріалів. Частина цього 
податку повертається у розмірі 7% після подачі фермером 
декларації до податкових органів.  

Отже, одним із важливих елементів сучасної 
європейської податкової політики у сільському господарстві є 
встановлення податкових пільг та реалізація компенсаційних 
заходів з метою підтримки доходів сільських 
домогосподарств. 

З певним застереженням можна зазначити, що 
структура податку на доходи фізичних осіб та порядок 
визначення податкової бази в Україні в цілому відповідає 
підходам до оподаткування доходів громадян, які 
застосовуються у державах – членах Європейського Союзу. 
Але механізм оподаткування доходів сільських 
домогосподарств потребує вдосконалення у напрямку його 
взаємоузгодження з програмами державної підтримки та 
системою податкових пільг. 

 
 

Сеперович Н.В.,  
канд. екон. наук  

с.н.с. ННЦ «Інститут аграрної економіки» 
 

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ 

КООПЕРАТИВІВ 
 

У зв’язку зі вступом до СОТ особливо актуальним стає 
створення мережі сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів як інструменту захисту дрібних 
сільськогосподарських товаровиробників. Вимоги СОТ 
передбачають обмежений сукупний вимір підтримки для 
сільськогосподарських товаровиробників, практично 
виключають субсидування експорту, передбачають низькі 
ставки тарифів на імпорт. У такій ситуації обслуговуючі 
кооперативи можуть стати тією ланкою, якої не вистачає для 
формування прозорого ланцюгу збуту сільськогосподарської 
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продукції. Через обслуговуючі кооперативи дрібні 
сільськогосподарські товаровиробники матимуть змогу 
отримувати допомогу в закупівлі матеріально технічних 
ресурсів за більш низькими цінами та у збуті певної партії 
продукції за цінами, які є більш прийнятніші для кінцевих 
споживачів головним чином через відсутність багатьох 
посередницьких структур. 

Практика багатьох країн свідчить про досить потужний 
кооперативний рух сільськогосподарських товаровиробників. 
Сьогодні переважна більшість фермерів Німеччини, Австрії, 
Великобританії, США, Канади та багатьох інших країн є 
членами сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. 
Так, наприклад, у Канаді функціонують більше 960 
сільськогосподарських кооперативів, налічуючи близько 390 
тисяч членів. В них зайнято 35 тисяч робітників, а їх 
загальний прибуток складає 14 млрд. $ (дані 2002 року). Такі 
кооперативи є неприбутковими організаціями, оскільки 
головною їх метою є надання послуг фермерам, а не 
отримання власного прибутку. Сільськогосподарська 
кооперація розглядається як своєрідний механізм захисту 
дрібних селянських господарств від недобросовісних 
посередницьких структур та економічної залежності від них. 

В Україні неузгодженість правової бази, насамперед 
норм законів України „Про кооперацію” та „Про 
сільськогосподарську кооперацію”, нечіткість окремих їх 
положень дає місцевим державним органам підстави для 
відмови у реєстрації таких кооперативів або необґрунтованої 
затримки цього процесу. 

Особливо проблемним і неузгодженим на 
законодавчому рівні є питання щодо надання 
сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам статусу 
юридичної особи як неприбуткової організації. Це, в свою 
чергу, стримує зростання кількості сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів в Україні, як однієї із важливих 
складових ланок інфраструктури аграрного ринку. 

Також важливим моментом при формуванні правового 
поля є передбачення державної підтримки для створення та 
діяльності сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів. 
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Слід зазначити, що діюча державна цільова програма 
розвитку українського села на період до 2015 року (прийнята 
постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. 
№1158) передбачає заходи щодо розвитку 
сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, однак до 
нині не визначені обсяги та джерела фінансування, порядок 
освоєння державних коштів.  

Державна підтримка сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів має здійснюватися відповідно 
до державних цільових, загальнодержавних і місцевих 
програм підтримки розвитку сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів, а також програм соціально-
економічного розвитку за рахунок коштів державного і 
місцевих бюджетів. 

Першочерговими заходами державної підтримки 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів є 
наступні: 

§ включення до програм соціально-економічного 
розвитку територій заходів з розвитку сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів; 

§ організація навчання членів кооперативу з 
основ кооперації в навчальних закладах різних рівнів 
акредитації; 

§ надання субсидій та пільгових кредитів для 
формування первинного пайового капіталу з метою 
створення матеріально-технічної бази обслуговуючих  
кооперативів, зокрема: будівництва виробничих приміщень з 
відповідним обладнанням для складування, зберігання, 
підготовки до продажу, пакування, переробки продукції; 
придбання технічних і транспортних засобів; організації 
елеваторного господарства, у т.ч. припортового; 

§ передача на засадах пільгової оренди з правом 
викупу або безоплатно об’єктів нерухомості державної й 
комунальної власності; 

§ оплата витрат за складування продукції в 
кооперативах з метою продажу її на ринку за більш вигідної 
кон'юнктури; 

§ виділення земельних ділянок для 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, у тому 



102 

числі із земель державної чи комунальної власності, у 
розмірі, що забезпечуватиме учасників 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 
необхідними приміщеннями, сприятиме розміщенню 
відповідних об’єктів інфраструктури, а також з урахування 
подальшого розвитку сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів; 

§ компенсація витрат, пов’язаних з утриманням 
складів кооперативу по зберіганню сільськогосподарської 
продукції; 

§ законодавче забезпечення та фінансова 
підтримка створення кооперативних сільськогосподарських 
оптових ринків, що обслуговують сільськогосподарських 
товаровиробників і не мають на меті отримання прибутків; 

§ залучення сільськогосподарських дорадчих 
служб до популяризації переваг сільськогосподарської 
обслуговуючої кооперації серед сільської молоді, студентів, 
власників особистих селянських та фермерських 
господарств, інших сільськогосподарських підприємств - 
виробників сільськогосподарської продукції. 
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ПОДАТКОВІ СКЛАДОВІ У ФІНАНСОВОМУ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СІЛЬГОСПВИРОБНИКІВ 

 
Серед найважливіших питань, які потребують свого 

розв’язання в умовах вступу України до Світової організації 
торгівлі (СОТ) є сприяння у фінансовому забезпеченні 
сільськогосподарських товаровиробників. Слід зазначити, що 
ще до підписання протоколу про вступ України до цього 
світового товариства у наукових працях, з одного боку, 
зосереджувалась увага на вигодах, а з іншого – на основних 
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проблемах та можливих загрозах, з якими зіткнеться 
сільськогосподарська галузь у перспективі. Однак у цих 
працях їх автори недостатньо уваги зосереджують на 
податкових складових, які мають відношення до фінансового 
забезпечення сільгоспвиробників, а відтак, і до створення 
сприятливих умов для підтримки вітчизняних аграріїв, якої 
вони так потребуватимуть на етапі входження у СОТ. 

Загалом зазначене вище й породжує проблему 
наукового характеру та обумовлює необхідність її 
дослідження з урахуванням тих змін у податковому 
законодавстві, які пропонуються їх ініціаторами в умовах 
чинної системи оподаткування у сільському господарстві. 

Варто зауважити, що вітчизняна економічна наука ще 
недостатньо уваги приділяє податковим складовим, які 
мають деколи вирішальне значення у фінансовому 
забезпеченні сільськогосподарських товаровиробників. І 
лише в останні роки у працях економістів-аграрників: 
П.Саблука, М.Дем’яненко, Ф.Іванини, Л.Євчука, Б.Супіханова 
та коментарях і публікаціях практикуючих спеціалістів, 
зокрема В.Косарчука, В.Ляховець, В.Ваврищука такі питання,  
як зменшення негативного впливу на вітчизняних 
сільгоспвиробників, визначення переваг, підвищення 
конкурентоспроможності сільськогосподарського 
виробництва, проведення оцінки впливу на ринок 
сільгосппродукції, необхідності внесення змін до податкового 
законодавства стали предметом наукових досліджень та 
обговорень. 

Беручи за основу вищенаведені точки зору науковців і 
практикуючих спеціалістів, та віддаючи їм належне за 
порушені у їхніх публікаціях проблеми, які, безумовно, 
розширюють коло подальших наукових розвідок, все ж таки, 
відзначимо відсутність праць, в яких безпосередньо 
розглядаються питання фінансового забезпечення 
сільгоспвиробників з удосконаленням податкових складових, 
що й стало основним завданням нашого дослідження. 

Розглядаючи питання фінансового забезпечення 
сільгоспвиробників в умовах вступу України до СОТ, 
необхідно зазначити, що з метою адаптації деяких норм і 
положень цього світового товариства до вітчизняних умов 
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функціонування національної економіки для України 
передбачено перехідний період, який закінчиться у 2013 р. 
Безперечно, відведений термін є надзвичайно важливим із 
стратегічної точки зору, оскільки він дає можливість створити 
зручні умови для українських виробників, посередників на 
ринку реалізації продукції та всіх заінтересованих осіб, які 
прийматимуть участь у цьому процесі. Вже зараз очевидно, 
що використати його потрібно якнайефективніше, а тому слід 
активізувати роботу у напрямку сприяння в фінансовому 
забезпеченні сільськогосподарських товаровиробників, 
враховуючи податкові складові, які можуть мати вирішальне 
значення як у даний час, так і в майбутньому. Однак, як 
показує аналіз нормотворчої роботи, розпочинаємо ми 
звичними для нас методами і способами. Тут йдеться про 
законопроект, який винесено на розгляд Верховної Ради 
України щодо скасування нульової ставки ПДВ для 
сільгоспвиробників [1, с. 12] з реалізації переробним 
підприємствам молока та м’яса у живій вазі. 

Звісно, з прийняттям України до СОТ, враховуючи 
вимоги цієї світової організації, від нульової ставки ПДВ для 
сільгоспвиробників, все ж таки, прийдеться відмовитись. 
Адже її застосування може бути прирівняне як надання 
субсидій, які, як відомо, відносяться до “зеленої скриньки” і 
обмежені на рівні менше, ніж 5% від вартості продукції 
(незалежно від того, чи вони орієнтовані на конкретний 
продукт, чи на все сільськогосподарське виробництво) [2, с. 
13]. Проте робити це потрібно виважено, вишукуючи 
додаткові резерви фінансових ресурсів, які можливо було б 
спрямувати у сільське господарство, не порушуючи при 
цьому вимог положень та норм СОТ. 

Тому, на нашу думку, у першу чергу необхідно 
розв’язати таку важливу проблему як відшкодування 
податкового кредиту сільгоспвиробникам. Адже тривалий 
період часу, завдяки функціонуванню спеціального 
податкового режиму, дана проблема, хоча й існувала, але 
вона гостро не поставала. Тобто, проблему бюджетного 
відшкодування вже не один рік мали розв’язувати самі 
сільськогосподарські товаровиробники взамін на спеціальний 
податковий режим. Проте, як показують наші розрахунки, 
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останній став втрачати свою ефективність навіть за умови 
використання сільгоспвиробниками коштів від ПДВ на 
придбання матеріально-технічних ресурсів виробничого 
призначення і підтримку власного виробництва продукції 
тваринництва та птахівництва. Для порівняння зазначимо: 
якщо у 2003 р. та 2004 р. коефіцієнт співвідношення 
зарахованого податку на спеціальні рахунки для 
використання на вказані цілі з податковим кредитом складав 
відповідно 99,5 і 104,4, то у двох наступних роках він 
зменшився до 0,23 і 0,16. З іншого боку,  це означає, що суми 
невідшкодованого податкового кредиту у 2005 і 2006 рр. 
перевищують податок, призначений для власного 
використання відповідно у 4,3 та 6,2 рази. 

Отже, вчасне відшкодування сільськогосподарським 
товаровиробникам цих сум має стати одним із резервів 
спрямування коштів у сільське господарство без порушення 
вимог норм і положень Світової організації торгівлі. 
Розв’язання цієї проблеми певною мірою нівелює втрати зі 
скасуванням нульової ставки для сільгоспвиробників з 
реалізації переробним підприємствам молока та м’яса живою 
вагою. Звісно, що приймати ці рішення та вносити зміни до 
податкового законодавства доцільно в одному документі, не 
створюючи часовий лаг, який буде не на користь 
сільгоспвиробникам. 
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МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ФІНАНСОВОЇ 
ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ АГРОПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ 

 
Ефективне функціонування та розвиток вітчизняних 

аграрних підприємств безпосередньо залежить від рівня 
дієвості реалізації фінансової політики в аграрній сфері 
економіки. Фінансова політика розвитку аграрних 
підприємств – сукупність заходів по цілеспрямованому 
ефективному формуванню, організації та використанню 
фінансів для досягнення мети підприємства. 

Концепція фінансової політики сталого розвитку 
підприємств агропромислового сектору регіону повинна бути 
системою уявлень про цілі і пріоритети активізації 
фінансових відносин в агропромисловому секторі, 
використання фінансових ресурсів для забезпечення 
ефективного функціонування аграрних підприємств, про 
базові елементи механізму управління їх фінансами. 
Механізм реалізації концепції фінансової політики сталого 
розвитку аграрних підприємств регіону забезпечить 
цілеспрямований вплив органів влади і управління на 
фінансові відносини в агропромисловому секторі з метою 
досягнення намічених цілей фінансової політики [3]. 
Структура концепції фінансової політики розвитку аграрних 
підприємств регіону повинна включати наступні блоки: 

· оцінка фінансово-економічного стану функціонування 
аграрних підприємств регіону; 

· пропозиції по фінансовому забезпеченню діяльності 
підприємств агровиробництва; 

· стратегічні цілі фінансової політики сталого розвитку 
аграрних підприємств регіону; 

· основні напрямки активізації фінансів регіонального 
агропромислового сектора; 

· пріоритетні напрямки використання фінансових 
ресурсів для забезпечення ефективного розвитку 
регіонального агропромислового виробництва; 

· механізм управління фінансами агропідприємств 
регіону. 
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Процес розробки концепції фінансової політики 
розвитку аграрних підприємств регіону та її блоків, вважаємо 
доцільним представити, використовуючи сукупність 
наступних послідовно виконуючих етапів: 

· етап 1 – організаційно-підготовчий; 
· етап 2 – розробка проекту концепції; 
· етап 3 – узгодження та затвердження концепції [1]. 

Організаційно-підготовчий етап включає в себе 
наступні основні роботи: конкретизацію та затвердження 
структури концепції; визначення складу виконавців та 
розподіл між ними зобов’язань по розробці концепції, 
формування відповідної робочої групи; визначення джерел 
фінансування розробки концепції фінансової політики; 
складання календарного графіка праці та формування 
робочої групи [4]. 

Другим етапом є розробка проекту концепції, що 
пропонує проведення значного обсягу прогнозно-аналітичних 
робіт і формування спеціалістами висновків по  ключових 
проблемах розвитку агропромислового сектора. Основою 
проекту концепції є визначення стратегічних цілей 
фінансової політики. Для рішення цього завдання, можна 
використати логіку процесу прийняття рішень на основі  
раціонального підходу, яка включає п’ять етапів: діагностика 
проблеми (проблемної ситуації); визначення обмежень і 
критеріїв прийняття рішень; розробка (виявлення) 
альтернатив; оцінка альтернатив; вибір альтернатив. 
Стратегічні цілі фінансової політики розвитку аграрних 
підприємств регіону визначають найбільш загальні 
направлення діяльності органів влади і управління по 
фінансовому забезпеченню агропромислового виробництва.  

Проект концепції, розроблений робочою групою, 
приймає значення документу, який визначає фінансову 
політику сталого розвитку підприємств в регіональному 
агропромисловому секторі в ході 3 етапу формування, 
пов’язаного з організацією його обговорення, погодження 
основних положень і затвердження виконавчими органами 
влади. Процес розгляду і затвердження концепції фінансової 
політики розвитку аграрних підприємств регіону повинен 
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здійснюватися у відповідності з чинним законодавством 
порядком і спеціального регламентування і описання не 
потребує. 

Фінансова політика розвитку аграрних підприємств – 
це основа процесу управління його фінансами. Вона полягає 
у чіткому визначенні єдиної концепції розвитку аграрного 
підприємства як в довгостроковій, так і короткостроковій 
перспективі, вибір із всього різноманіття механізмів 
досягнення поставленої мети найбільш оптимальних, а також 
у розробці ефективних механізмів контролю. 

При цьому фактична позитивність фінансової політики  
визначена тим, наскільки повно і точно  в ній находять  
відображення об’єктивно притаманні їй характеристики і 
наскільки результативно вони реалізуються. Ефективність 
фінансової політики розвитку аграрних підприємств регіону 
полягає, насамперед у тому, наскільки раціонально для 
регіонального агровиробництва будуть мобілізовані 
фінансові ресурси і наскільки результативно вони витрачені, 
а також яким чином це вплине на фінансову стійкість та 
розвиток аграрних підприємств.  

Проте реалізація фінансової політики потребує 
розробки її концепції. Концепція фінансової політики сталого 
розвитку підприємств агропромислового сектору регіону 
повинна бути системою уявлень про цілі і пріоритети 
активізації фінансових відносин в агропромисловому секторі, 
використання фінансових ресурсів для забезпечення 
ефективного функціонування аграрних підприємств, про 
базові елементи механізму управління їх фінансами. 
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Сучасній практиці оподаткування 

сільгосптоваровиробників притаманне функціонування 
особливих податкових інструментів та наявність спеціальних 
режимів оподаткування, що дозволяють спростити податкові 
процедури та стимулювати розвиток сільськогосподарської 
діяльності. 

Податки в галузі виконують нині практично лише 
стимулюючу функцію, внаслідок чого у суб’єктів 
господарювання створюється специфічне джерело 
фінансових ресурсів у досить значних обсягах. Зокрема, у 
2007 році обсяги фінансових ресурсів, що залишились у 
розпорядженні сільгоспвиробників за рахунок застосування 
спецрежимів оподаткування, склали понад 5,5 млрд.грн., а у 
2008 році (прогнозовано) 7 млрд.грн.  

Такий обсяг підтримки забезпечується за допомогою 
спеціальних режимів прямого та непрямого оподаткування: 
запровадження спеціального режиму прямого оподаткування 
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– фіксованого сільськогосподарського податку (ФСП); 
функціонування спеціальних режимів та механізмів 
справляння ПДВ - саме дана форма підтримки є 
переважаючою в останні роки. 

Проте, пільгова практика оподаткування зазнає змін 
вже в найближчий час. Адже в світлі сучасних інтеграційних 
процесів, при реформуванні вітчизняної системи 
оподаткування слід виходити з того, що одним з базових 
принципів СОТ є відсутність податкової дискримінації (стаття 
ІІІ ГАТТ). Це передбачає забезпечення такого національного 
режиму оподаткування, за якого імпортним товарам 
надаються такі ж податкові умови, як і товарам вітчизняного 
виробництва.  

Відповідно, це зумовлює необхідність приведення 
діючої системи оподаткування сільськогосподарських 
товаровиробників до вимог СОТ, усунення податкової 
дискримінації по відношенню до імпортованих товарів та 
економічних викривлень, що мають місце при непрямій 
фінансовій підтримці за допомогою використання 
спеціальних податкових механізмів. 

Метою даної роботи є наукове обґрунтування 
подальших напрямів розвитку механізмів оподаткування 
сільськогосподарських товаровиробників в контексті 
членства України в СОТ. 

Проблемам розвитку вітчизняної системи 
оподаткування присвячені праці провідних вітчизняних 
фінансистів, серед яких слід виділити В.Андрущенка, 
О.Василика, В. Вишневського, О. Данилова, А. Крисоватого, 
М. Кучерявенка, І. Луніну, А. Соколовську, Л. Тарангул, В. 
Федосова, Л. Шаблисту та інших вчених. Проте ними не 
приділяється належна увага специфіці фінансових відносин в 
аграрному секторі економіки, що применшує їх практичне 
значення для даної галузі. 

В першу чергу, необхідність реформування 
стосується діючих спецрежимів справляння ПДВ - обсяги 
підтримки за рахунок їх застосування за останні п’ять років 
суттєво зросли – з 2,2 млрд.грн. у 2003 р. до 5,1 млрд.грн. у 
2007 р., або в 2,36 рази.  

Найбільш дієвим та вагомим важелем підтримки є 
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режим акумуляції сум ПДВ при здійсненні операцій з продажу 
власно виробленої сільськогосподарської продукції, який 
забезпечує більше половини суми непрямої підтримки за 
рахунок ПДВ. Даний режим акумуляції є неоднозначним, має 
як позитивні, так негативні сторони - до числа останніх слід 
віднести неврахування природи ПДВ через позбавлення 
виробників можливості отримання бюджетного 
відшкодування, внаслідок чого вони ставляться в нерівні 
умови господарювання; циклічність та нерівномірність у 
накопиченні сум ПДВ, певний дестимулюючий вплив на 
інвестиційну діяльність; використання даного режиму в 
схемах оптимізації податкового навантаження, що 
призводить до бюджетних втрат. 

Функціонування іншого специфічного механізму 
підтримки виробників тваринницької продукції - режиму 
виплати дотацій переробними підприємствами дає змогу 
збільшити виручку від реалізації на 16-17 %, внаслідок чого 
суттєво знижується збитковість виробництва молока та 
м’яса. З врахуванням режиму застосування нульової ставки 
ПДВ обсяги підтримки за даною формою підтримки 
складають понад 20 % від обсягів поставок такої продукції.  

Стимулюючий вплив на розвиток 
сільськогосподарського виробництва має і звільнення від 
оподаткування прибутку та плати за землю у рамках 
справляння спецрежиму прямого оподаткування - 
фіксованого сільськогосподарського податку (ФСП). 
Можливість переходу на сплату даного податкового режиму 
стимулює розвиток аграрного виробництва і суттєво знижує 
розміри податкового навантаження на аграрні підприємства 
(у середньому, за розрахунками, у 4-5 разів). 

Важливе значення на стимулювання розвитку 
аграрного виробництва, зростання рівня заробітної плати 
сільськогосподарських працівників має спецрежим 
справляння пенсійних внесків із сільськогосподарських 
підприємств – платників ФСП. Ним передбачено сплату 
пенсійних внесків за пониженою ставкою з послідуючою 
компенсацію недоотриманих Пенсійним фондом надходжень 
з Держбюджету. У 2007 році такі суми підтримки склали 
понад 1,6 млрд.грн., на 2008 рік прогнозовані обсяги 
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складають понад 1,2 млрд.грн. Наявність такого механізму 
суттєво підвищує конкурентоспроможність вітчизняних 
сільськогосподарських товаровиробників, зменшуючи частку 
соціальних нарахувань у структурі собівартості, що 
конкурувати за ціною із зарубіжними товаровиробниками.  

Ключовою проблемою, що потребує вирішення, є 
залучення земель сільськогосподарського призначення в 
ринковий оборот, формування повноцінного ринку земель 
сільськогосподарського призначення. Цей напрямок є 
важливою передумовою подальшого розвитку 
агропромислового сектору економіки України. Водночас, він 
створює суттєву загрозу виникнення соціальної напруги в 
суспільстві, монополізації сільськогосподарських угідь, 
нецільового їх використання та виведення в інші категорії. З 
метою недопущення негативних наслідків функціонування 
ринку земель сільськогосподарського призначення вкрай 
необхідним є запровадження раціональної системи 
земельних платежів.  Важливим завданням останньої є 
забезпечення економічними методами раціонального 
використання і охорони сільськогосподарських угідь.  

Нині в Україні склалася і функціонує певна система 
платежів за володіння та користування земельними 
ресурсами.  До їх складу відносяться, по-перше, плата за 
землю, та в її межах земельний податок, ціна землі при її 
купівлі-продажу, а також орендна плата за землю державної 
та комунальної власності, і, по-друге, фіксований 
сільськогосподарський податок – спеціальний режим 
оподаткування доходів, об’єктом справляння якого також є 
земельні угіддя. Проте наявний інструментарій земельних 
платежів не в змозі виконати регулювання земельних 
відносин, врегулювати господарський та ринковий оборот 
сільськогосподарських угідь в напрямку найбільш 
ефективного використання земельних ділянок за цільовим 
призначенням – для виробництва сільськогосподарської 
продукції.  

Невирішеною залишається проблема повноцінного 
залучення в систему фінансових відносин особистих 
селянських господарств, що передбачає як формування 
ефективного механізму їх оподаткування, так і забезпечення 
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належного їх доступу до ресурсів державної фінансової 
підтримки, системи соціального забезпечення. Адже, з 
одного боку, ОСГ практично нічого не сплачують до бюджету 
та державних цільових фондів, а з іншого – внаслідок цього 
не мають повноцінного доступу до державних фінансових 
ресурсів, належного соціального забезпечення та соціальних 
послуг. 

Реформування податкового механізму у сільському 
господарстві передбачає визначення оптимальних розмірів 
податкового навантаження та забезпечення відповідності 
податкового інструментарію Концепції реформування 
податкової системи України та основним принципам 
європейського співтовариства та вимогам, що висуваються 
світовою організацією торгівлі.  

Система оподаткування щодо сільського 
господарства повинна бути представлена чотирма групами 
платежів, відмінних за своєю природою:  

- прямими податками (майновими та прибутковими);  
- непрямими податками, а саме,  універсальним 

акцизом у формі ПДВ;  
- соціальними податками (внесками), які можуть 

бути об’єднані в єдиний соціальний податок;  
- ресурсними платежами.  
При цьому, в рамках кожного напряму можуть 

функціонувати спеціальні режими оподаткування, направлені 
на спрощення податкових відносин в сільському 
господарства. 

Ключовими засадами реформування системи 
оподаткування у сільському господарстві є: 

- посилення регулюючих властивостей податків 
(забезпечення вертикальної справедливості в оподаткуванні, 
чого нинішній механізм оподаткування не забезпечує); 

- покращення наповнюваності місцевих бюджетів із 
метою підвищення рівня фінансування заходів щодо 
розвитку соціальної інфраструктури сільських територій; 

- приведення у відповідність інструментарію 
фінансової підтримки до вимог СОТ, недопущення 
податкової дискримінації імпортованих товарів (в першу 
чергу це стосується механізмів непрямого оподаткування); 
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- формування сприятливого середовища 
господарювання шляхом збереження оптимального 
податкового навантаження; простоти податкових відносин, 
забезпечення дотримання основних принципів 
оподаткування та врахування специфіки фінансових 
відносин у галузі; 

- недопущення бюджетних втрат через недосконалість 
податкових механізмів, спрямованих на підтримку розвитку 
сільськогосподарського виробництва. 
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ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ІПОТЕКИ В АГРАРНІЙ 

СФЕРІ 
 

Реалізація положень Земельного кодексу України 
передбачає запровадження комплексу заходів, спрямованих 
на прискорення розвитку аграрного сектора економіки 
України шляхом реформування відносин власності на землю, 
як одного з найбільших об’єктів нерухомого майна, та 
залучення значних фінансових ресурсів для його 
кредитування. 

Таку систему з урахуванням її цілей, завдань та 
механізму реалізації, можна назвати системою земельного 
іпотечного кредитування, головним завданням якої буде 
запровадження нових фінансових інструментів на ринку 
середньо- та довгострокового капіталу, що підвищуватимуть 
гарантії повернення наданих кредитів шляхом застави 
сільськогосподарських угідь та речових прав на них. 

З огляду на вищезазначене особливо актуальною є 
проблема пошуку нових фінансових механізмів реалізації 
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іпотечних відносин в аграрній сфері з урахуванням вступу 
України до СОТ. 

Реалізація одного з таких механізмів можлива шляхом 
поетапного виконання наступних дій: 

1) викуп органами державної влади земельних паїв у 
тих власників, які не бажають чи не в змозі самостійно їх 
використовувати на основі іпотеки зі зворотнім ануїтетом; 

2) концентрація земельних паїв та передача їх у 
користування на тендерній основі ефективним вітчизняним 
господарям шляхом укладання договору емфітевзису; 

3) через відповідні законодавчі зміни дозволити заставу 
речових прав на нерухоме майно (зокрема емфітевзису), що 
дасть можливість залучити додаткові довгострокові 
фінансові ресурси в аграрний сектор. 

Іпотека зі зворотним ануїтетом (reverse-annuity 
mortgage, RAM) – це зворотна рентна іпотека, або зворотний 
іпотечний інструмент. В класичному розумінні при іпотеці зі 
зворотним ануїтетом позичальник отримує позику, яку 
повертає наступною передачею прав на нерухомість у 
визначений договором термін.  

Адаптуючи зазначений вище фінансовий інструмент до 
наших умов, пропонуємо наступний механізм кредитування 
при іпотеці зі зворотним ануїтетом. Між покупцем (органом 
державної влади), продавцем (власником земельного паю чи 
спадкоємцем), кредитором (банківською установою чи 
державним або недержавним пенсійним фондом у разі 
необхідності) укладається договір, в якому містяться наступні 
умови: 

1. Право власності на земельний пай переходить до 
покупця. 

2. Кредитор відкриває особовий рахунок для 
продавця і зобов’язується перераховувати щомісячно або 
щоквартально на протязі зазначеного в договорі періоду 
суму грошових коштів, яку в деяких випадках умовно можна 
назвати – додаткове пенсійне забезпечення. 

3. Покупець укладає з кредитором договір, 
відповідно до якого кредитор бере зобов’язання 
перераховувати на особовий рахунок продавця зазначену в 
договорі суму (за нашими розрахунками: від 221 гривні до 
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1235 гривень щомісячно при терміні виплат 2 роки, від 73 
гривень до 478 гривень при терміні виплат 6 років), а 
покупець компенсувати відповідну суму разом з певним 
відсотком. Якщо держава буде викуповувати 10% земельних 
паїв щорічно, при чому половина з них на умові іпотеки зі 
зворотнім ануїтетом, то на ці цілі необхідно щорічно 
спрямовувати від 3 до 9 млрд.грн., що є цілком реальним. 

Використовувати емфітевзис (право користування 
чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських 
потреб) як механізм передачі земельних ділянок ефективним 
господарям доцільно з двох причин: 

1) в сільському господарстві повинна бути 
альтернатива орендним відносинам; 

2) за своїм соціально-економічним призначенням і 
правовим змістом, емфітевзис є інститутом, що має багато 
спільних рис з інститутом оренди землі. Основні відмінності 
між ними полягають у тому, що право емфітевзису, на 
відміну від права оренди землі, можуть установлюватися на 
невизначений термін (загальноприйнято 99 років) і, головне, 
на сьогоднішній день відчужуватися на підставі цивільно-
правових правочинів, тобто передаватись в заставу при 
земельному іпотечному кредитуванні. 

Спробуємо також розглянути чи не суперечить 
запропонований механізм зобов’язанням України при вступі 
до СОТ. Взагалі, згідно з додатком 2 до Угоди про сільське 
господарство всі заходи щодо державної підтримки 
сільського господарства умовно поділені на три групи, або 
розкладені по різнокольорових скриньках: «зеленій», 
«блакитній» і «жовтій» (чи «бурштиновій»). Найбільш 
дискусійним питанням при вступі України до СОТ є заходи 
«жовтої скриньки». До них належать заходи внутрішньої 
підтримки, що справляють викривлюючий вплив на торгівлю і 
виробництво. 

На нашу думку запропоновані заходи відносяться до 
державних витрат в межах «зеленої скриньки», можуть 
класифікуватися як «удосконалення землекористування», 
«сприяння структурній перебудові сільськогосподарського 
виробництва», «охорона навколишнього середовища» та 
фінансуватися без обмежень. 
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На основі проведених досліджень можна зробити 
наступний висновок. Не зважаючи на те, що запропонований 
фінансовий механізм реалізації земельного іпотечного 
кредитування в аграрному секторі економіки, який базується 
на послідовному використанні таких фінансових інструментів 
як іпотечна позика зі зворотним ануїтетом, передача прав 
користування земельними ділянками на основі емфітевзису 
та, потенційно, застава речових прав на нерухоме майно, 
має дискусійний характер, потребує відповідного 
законодавчого, методичного та інституційного забезпечення, 
він може зрушити з мертвої точки питання запровадження 
земельного іпотечного кредитування і таким чином вирішити 
завдання інвестиційно-інноваційного розвитку земельних 
відносин та підвищення ефективності використання 
земельного фонду України в аграрній сфері. 
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завідувач відділу ціноутворення та кон’юнктури ринку 
ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН 

 
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ 

 СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА  В УМОВАХ СОТ 
 

Економічні трансформації періоду становлення ринку 
породили широке коло проблем, які обмежують конкурентні 
можливості товаровиробників обмежуючи їх доступ на ринок. 
Формування аграрного ринку знаходиться у фазі за якої 
потрібно активно сприяти підвищенню 
конкурентоспроможності продукції. Україна вступила у нову 
еру економічного розвитку, особливістю якої є реалізація 
політики виходу вітчизняних товаровиробників на зовнішні 
ринки, входження до європейських і світових інституцій. 
Побудова адекватної європейським вимогам та реалізація 
задекларованої Урядом моделі економіки набуває 
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практичного змісту. Наша держава з її великим ресурсним 
потенціалом спроможна постати “гідним” економічним 
гравцем на ринках товарів і послуг. Сільське господарство як 
особлива галузь не може залишатися осторонь, адже має 
великі нереалізовані можливості та є складовою процесу 
входження України до європейської і світової спільноти. 
Першим кроком є входження до світової організації торгівлі 
(СОТ). Як відомо, членство в СОТ передбачає: рівні умови 
для вітчизняного й іноземного бізнесу в Україні (аграрний 
сектор не виключення); зниження митних зборів на 
імпортовану продукцію сільського господарства; рівні 
правила гри на ринку сільськогосподарської продукції (для 
вітчизняних і іноземних товаровиробників); зміни на ринку 
праці в напрямку підвищення вартості робочої сили, яку 
споживають аграрні товаровиробники через ріст оплати праці 
в структурі витрат виробництва та перепідготовку 
вітчизняних фахівців. 

 Сільське господарство сучасного періоду 
становлення ринкової економіки в Україні наслідує широке 
коло проблем та інституційних змін, які обумовлюють 
необхідність перебудови поведінкових характеристик 
економічних агентів, визначають ефективність виробництва 
та конкурентоспроможність продукції. Останнє є найбільш 
актуальним питанням, що необхідно пов’язувати із 
членством України у СОТ і появою нових викликів, які 
безперечно вже постали перед національним аграрним 
виробником – один з головних – формування 
конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції. 
Тому у розвитку аграрної економіки питання 
конкурентоспроможності одне з ключових, особливо в 
умовах економічної відкритості ринків, тому потребує 
невідкладного розгляду. Конкурентоспроможність – це 
здатність економічної субстанції, незалежно від призначення 
і ролі в ринковій економіці задовольняти потреби споживача 
на певному рівні його очікувань. Саме 
конкурентоспроможність продукції формує підвалини 
високодоходного сільського господарства. На ринку має 
місце цінова і нецінова конкуренція, що потрібно 
враховувати. Для продукції сільського господарства 
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характерними є ціновий і якісний аспекти 
конкурентоспроможності. Роль  ціни у формуванні 
конкурентоспроможності в аграрній економіці одна з 
визначальних, ціна формує мотивацію споживача до купівлі 
товару або послуги пропонованої виробником, ціна спонукає 
виробника до нарощування потенціалу 
конкурентоспроможності та відтворювальної здатності 
виробничої системи. Пропозиція конкурентоспроможної 
продукції залежить від рівня затратності виробництва – 
собівартості продукції. Саме собівартість, що постійно 
зростає не дозволяє виробнику самостійно забезпечити ціну 
пропозиції нижчу за імпортований продукт. 
Конкурентоспроможність української сільськогосподарської 
продукції на світовому ринку має переважно ціновий 
характер, оскільки українські експортні ціни основних видів 
аграрної продукції значно нижчі від світових. Найчастіше 
українська продукція експортується як така, що має низький 
клас за якістю. Сезонний характер виробництва 
сільськогосподарської продукції дає можливість, тим хто її 
скуповує варіювати ціни не на користь виробникам і кінцевим 
споживачам. У сезонний період спостерігається падіння цін 
на сільськогосподарську продукцію, що призводить до 
зменшення прибутків товаровиробників. Низькі доходи 
стають причиною консервації, технічної і технологічної 
відсталості виробництва, що в подальшому призводить до 
втрат конкурентоспроможності1. 

Проблема цінової конкурентоспроможності є 
визначальною в умовах фактичного членства України в СОТ. 
Витрати виробників стають наріжним каменем цінової 
конкурентоспроможності, бо держава  за правилами СОТ не 
може здійснювати заходи підтримки виробників, які 
справляють викривляючий вплив на ціни. Таким чином 
конкурентоспроможність за ціною за даних умов стає 
головним фактором забезпечення доходності аграрного 
виробництва. У такій ситуації виробник через механізм 
                                                             
1 Бабан Т.О. Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств на етапі вступу 
України до СОТ //Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Економіка АПК і 
природокористування» . – С. 7-12. 
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витрат формує доходи самостійно, а значить повинен 
направляти зусилля на оптимізацію техніко-технологічних і 
організаційно-економічних  параметрів  виробництв. Даний 
висновок базується на принципах ринкової  економіки, адже 
існує економічна відповідальність ринкових агентів, яка 
проявляється у необхідності нести витрати і отримувати 
доходи, баланс між якими забезпечує життєдіяльність 
організації.  

Виходячи з позиції, що витрати виробництва є 
основним критерієм забезпечення цінової 
конкурентоспроможності агропродукції  доречною є 
необхідність організації ефективного обліку і моніторингу 
витратоутворюючих факторів за статтями й структурою 
собівартості.  Лише таким шляхом забезпечується контролінг 
витрат і можливість оперативного реагування на зміст 
кон’юнктури цін вхідних ресурсів. Сьогодні цілком правомірно 
стверджувати, що більшість сільськогосподарських 
підприємств не здійснюють управління витратами, не ведуть 
моніторингу поточних витрат за операціями, тому 
приймаються рішення, які в кінцевому випадку негативно 
позначаються на кінцевому рівні собівартості. Витрати 
формують конкурентні переваги бізнесу у будь-якій галузі, 
тим більше в сільському господарстві з його сезонним 
виробництвом та нееластичністю попиту на продуковані 
блага. Одним із визначальних факторів формування витрат у 
сільськогосподарському виробництві  є фактор часу, зокрема 
тривалий період виробництва – особливо у рослинництві, 
саме цим обумовлена постійна мінливість витрат, отже 
вартісний вираз затратних на виробництво ресурсів постійно 
змінюється. 

Для сільського господарства, яке функціонує 
фактично в умовах чистої конкуренції, тобто ринок 
представлений величезною кількістю суб’єктів, які 
виробляють ідентичну продукцію й поодинці нездатні 
впливати на ціну, оцінка динаміки витрат має важливе 
значення. Саме в системі витрат-ефективності виробництва 
формуються головні конкурентні переваги, що в умовах 
нееластичного попиту є визначальним відносно перспектив 
реалізації. У такому ракурсі нами розглядається 
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мікроекономічний аспект аграрного ціноутворення від якого 
залежить прибутковість аграрного бізнесу. 

Доходи населення як стимул росту внутрішнього 
споживання є основою економіки і сільського господарства 
також, стимулюють ріст виробництва та конкуренцію між 
товаровиробниками за споживача. Сільськогосподарські 
підприємства не мають достатньо обігових коштів не те щоб 
підняти зарплату, а й в повному обсязі заплатити 
законодавчо встановлений мінімум. Середовище 
функціонування підприємницьких структур особливостями 
якого є невизначеність, нестабільна цінова система, не 
паритетність відносин з іншими галузями заважають 
залученню інвестицій, особливо у вигляді довгострокових 
кредитів. Потрібно мінімізувати негативний вплив згаданих 
чинників. 

Аграрні підприємства України не мають досвіду 
роботи на зовнішніх ринках, неадаптовані до умов жорсткої 
конкуренції, яка при вступі до СОТ обов’язково посилиться. 
За відсутності реальних можливостей сільгоспвиробників 
конкурувати з іноземними товарами з’являються передумови 
для “відмирання” недієздатних підприємств. Неефективний 
менеджмент (а він є таким у переважної їх частини) і 
відсутність достатнього капіталу, запасу міцності для виходу 
на позиції конкурентоспроможного виробництва є 
застереженням стосовно майбутнього аграрного 
підприємництва України.  

Одним із шляхів поліпшення ситуації є  створення в 
аграрному секторі об’єднань з виробництва і реалізації 
продукції, які являють собою інтегровані структури. В основу 
таких об’єднань покладено інтеграцію – поєднання дій у 
вигляді узаконеної домовленості між зацікавленими 
суб’єктами (інтеграція здійснюється у формі об’єднання, 
пристосування, узгодження інтересів діяльності), тобто 
поєднання у нове ціле для досягнення нового змісту.  
Стимулювання інтеграційної активності в аграрній сфері 
справлятиме позитивний вплив на розвиток галузі. У свою 
чергу інтеграція України до інститутів світової спільноти має 
мету створити вигідний прецедент, нову форму 
взаємовідносин для виходу економіки якісно вищий рівень 
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розвитку (для аграрного сектору така постановка проблеми 
найбільш актуальна). Аграрне підприємництво 
характеризується неузгодженістю інтересів виробників 
сільськогосподарської продукції з переробниками та іншими 
споживачами. Зацікавленість в інтеграції полягає у створенні 
умов взаємодопомоги і підтримки підприємствами одне 
одного на обумовлених домовленістю принципах вигідних 
взаємин (ціноутворення, техніко-технологічна допомога), 
узгодженості інтересів. Інтеграція може бути вертикальною – 
об’єднання сільськогосподарських і промислових 
підприємств, а також допоміжних сфер діяльності та 
горизонтальною -  господарських формувань з однорідною 
діяльністю задля концентрації виробничих можливостей на 
виробництво окремих продуктів. 

В умовах вступу до СОТ враховуючи принцип 
справедливої конкуренції на усіх ринках, який сповідує дана 
організація заходи державної підтримки сільського 
господарства мають обмежений характер. Виходячи із 
членства України у СОТ потрібно механізм державного 
регулювання переорієнтувати на принцип справедливої 
конкуренції, особливо стосовно застосування заходів захисту 
національного ринку. 
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ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІКУ 
 

З часу прийняття Закону України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 
996-ХІV серед вчених та практиків ведеться дискусія щодо 
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трансформації бухгалтерського обліку у декілька його видів: 
одні вчені та практики розподіляють бухгалтерський облік на 
фінансовий та управлінський, другі вважають, що існує дві 
автономні системи обліку для зовнішніх користувачів - 
фінансовий і податковий, треті виділяють з єдиної системи 
бухгалтерського обліку: підсистеми фінансового, 
управлінського та податкового обліку, четверті поділяють на: 
фінансовий, креативний та управлінський облік, також є 
визначення «бухгалтерський фінансовий облік», 
«бухгалтерський управлінський облік», «стратегічний 
управлінський облік», «стратегічний облік» та ін. 

В законі № 996 приведено визначення двох видів 
обліку: бухгалтерського та внутрішньогосподарського 
(управлінського). Зокрема, внутрішньогосподарський 
(управлінський) облік це вже не процес, а система обробки і 
підготовки інформації для внутрішніх користувачів у процесі 
управління підприємством. 

Обмеженість традиційного підходу до побудови 
системи обліку обумовила появу позитивних тенденцій 
переосмислення мети обліку. Так, у свій час В.Ф. Палій і Я.В. 
Соколов зазначили: «Мета бухгалтерського обліку - 
управління господарськими процесами; його зміст - 
інформація про факти господарської діяльності і його робоча 
функція - спостереження, вимірювання, класифікація, 
узагальнення і передача інформації. Мета лежить поза 
бухгалтерським обліком, вона дається йому». 

Необхідно зауважити, що обробка і підготовка 
інформації - це в принципі одне й те ж саме, і що обробляють 
вихідні дані для одержання інформації, а прийняття рішень - 
це і є управління підприємством.  

Крім того у Законі України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні» відсутні словосполучення 
«бухгалтерський фінансовий облік» і «бухгалтерський 
управлінський облік». Отже, такі словосполучення, що 
зустрічаються в науковій, навчальній, методичній літературі, 
на наш погляд, є досить спірними. 

Закон дає визначення ще одного терміна – 
«фінансова звітність» - це бухгалтерська звітність, що 
містить інформацію про фінансове становище, результати 
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діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний 
період. А П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 
(саме вимоги до фінансової звітності), подано визначення 
бухгалтерської звітності як звітності, що складається на 
основі даних бухгалтерського обліку. Вище зазначене, на 
наш погляд, дає підстави вважати, що фінансовий і 
бухгалтерський облік є синонімами, а тому писати 
«бухгалтерський», а в дужках «фінансовий» облік або 
бухгалтерський фінансовий облік - це те ж саме, що 
«економіка економна». 

Аналіз літературних джерел про трансформацію 
бухгалтерського обліку у декілька його видів, дає підстави 
стверджувати, що більшість учених дотримуються думки 
щодо доцільного розподілу бухгалтерського обліку на 
фінансовий і управлінський. Зокрема, І. Білоусова, Р. Віл, С. 
Голов, В. Івашкевич, Л. Мухін, Л. Нападовська, О. Ніколаєва, 
В. Палій, М. Пушкар, М. Чумаченко, Т. Шишкова, та ін. Серед 
авторів, що відстоюють цілісність бухгалтерського обліку, 
можна назвати О. Бородкіна, Б. Валуєва, В. Ластовецького, 
Я. Соколова, В. Сопка, та ін. 

Реформування системи бухгалтерського обліку 
призвело до суперечливих поглядів вчених і практиків на 
існування самого поняття управлінського обліку. Розбіжність 
поглядів вчених та практиків, що обговорюються протягом 
дев’яти років, окреслила кілька позицій. 

Перша позиція, на думку, зокрема, О. Бородкіна, 
полягає в тому що, управлінського обліку як такого не існує. 
На його думку, міфічна система не може бути побудована, 
вона є нежиттєздатною. Він також вважає, що логічно 
неправильно шукати навіть відмінність між фінансовим і 
управлінським обліком, оскільки це єдине ціле 
бухгалтерського обліку. Крім того, автор вважає, що 
розділити систему бухгалтерського обліку на управлінську та 
неуправлінську (фінансову) не можна, це не має ні 
практичного, ні наукового сенсу. Крім того, не можна 
визначити, які з підсистем бухгалтерського обліку необхідно 
віднести до фінансового, а які - до управлінського обліку. 

Згідно другої позиції, існування управлінського обліку 
визнається, але не вважається чимось новим - воно є іншою 
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назвою існуючого внутрішньогосподарського обліку. 
Прихильниками даної точки зору є, зокрема, В. Сопко і В. 
Палій. Управлінський облік трактують як складну систему 
внутрішнього управління економікою підприємства, або як 
щось штучне і надумане, що невиправдано підміняє поняття 
виробничого обліку витрат і калькулювання собівартості. 

Зовсім іншої позиції дотримуються Л. Нападовська і 
М. Чумаченко, які вважають, що управлінський облік існує і як 
окрема система, що не є складовою бухгалтерського обліку. 
На думку М. Чумаченка, світова практика свідчить про те, що 
в міру потреби ефективного управління підприємством облік 
виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції 
(виробничий облік) трансформується в управлінський облік. 
До складу сучасного управлінського обліку входять: 
нормування, планування і прогнозування виробничих витрат 
за різними напрямами; калькулювання собівартості продукції; 
аналіз собівартості продукції і виявлення відхилень від 
стандартів і кошторисів; підготовка проектів управлінських 
рішень, пов’язаних з регулюванням витрат і з питань 
інвестиційної діяльності підприємства. 

Ми вважаємо, що в основу проблеми покладено різне 
розуміння поняття управлінського обліку. 

Вивчення умов функціонування 
сільськогосподарських підприємств України в сучасних 
умовах свідчить про їх істотні особливості порівняно з 
підприємствами інших галузей народного господарства, що 
впливає на побудову управлінською обліку. Так, наявність 
галузевої звітності призводить до необхідності дотримання 
єдиної методики формування витрат за видами продукції та 
статтями що дозволяє уніфікувати систему показників щодо 
наслідків виробничої діяльності, а це вже свідчить про 
неможливість та недоцільність розробки власної системи 
управлінського обліку в кожному конкретному підприємстві. 

В основному, поділ системи бухгалтерського обліку на 
підсистеми (фінансовий і управлінський облік) здійснюється в 
залежності від призначення вихідної інформації (для 
зовнішніх або внутрішніх користувачів). Проте, з цим на 
сучасному етапі важко погодитись, оскільки не можна 
сказати, що дані фінансового обліку не використовуються 
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внутрішнім керівництвом для прийняття управлінських 
рішень. Облік завжди, у всіх його видах і формах, надає 
інформацію для управління, формує в системі управління 
показники, необхідні керівництву. Питання полягає в тому, 
що певна інформація є закритою і не може бути надана 
зовнішнім користувачам. 
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ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: ПИТАННЯ 

ТЕРМІНОЛОГІЇ 
 

Постановка проблеми. Неузгодженість деяких 
положень бухгалтерського обліку  і фінансової звітності не 
дає змоги отримати реальну і повну інформацію про 
наявність та рух основних засобів, що призводить до втрати 
корисності для користувачів. 

Основними причинами такої ситуації є слабка 
методична розробленість Положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку, а також вплив податкового 
законодавства на вибір способів бухгалтерського обліку. 

Недостатнє розкриття досліджуваних питань в 
економічній літературі, а також їх практична значущість 
обумовили вибір теми дослідження.  

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є 
розробка науково обґрунтованих рекомендацій з 
удосконалення методики бухгалтерського обліку  щодо 
операцій з основними засобами. 

Результати дослідження. Методологічні засади 
формування у бухгалтерському обліку інформації про 
основні засоби, а також розкриття інформації про них у 
фінансовій звітності визначено Положенням (стандартом) 
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бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженим 
наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. №92 [2]. 

Відображенню в бухгалтерському обліку об'єкта 
основних засобів передує його визнання. Відповідно до 
П(С)БО 7, при визнанні основних засобів необхідно виходити 
з того, що вони є частиною активів, тобто ресурсів, 
контрольованих підприємством у результаті минулих подій, 
використання яких, як очікується, приведе до надходження 
економічних вигод у майбутньому. 

Потрібно зазначити, що згідно із П(С)БО7 "Основні 
засоби", "основні засоби - матеріальні активи, які 
підприємство утримує з метою використання їх у процесі 
виробництва або постачання товарів, надання послуг … для 
здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, 
очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких 
більше одного року (або операційного циклу, якщо він 
довший за рік)" [2]. 

Одним із важливих аспектів визначення основних 
засобів є їх диференціація із поняттям «основні фонди», яке 
використовується в сфері податкового обліку. Станом на 
даний момент відсутня єдина думка щодо визначення цих 
понять.  

Ряд вчених - економістів ототожнюють основні фонди з 
їх речовинними елементами, та зазначають, що останні  
діють протягом тривалого періоду як засоби праці.  

Структура категорії “основні фонди” була розкрита 
Хохловим Н.П. який, розкрив їх соціальну сутність “як певну 
суспільну форму частини засобів виробництва ..., коли 
речові фактори виробництва служать … засобом 
планомірного розвитку суспільного виробництва” [4, с.18] . 

Л. Сук та П. Сук вважають, що «основні засоби 
підприємства – це сукупність матеріально-речових 
цінностей, що діють у натуральній формі протягом 
тривалого часу як в сфері матеріального виробництва, так і 
у невиробничій сфері» [3, с. 40]. 

Закон України «Про оподаткування прибутку 
підприємств» говорить про те, що основні фонди - це  
«матеріальні цінності, що призначаються платником податку 
для використання у виробничій діяльності платника податку 
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протягом періоду, який перевищує 365 календарних днів з 
дати введення в експлуатацію таких матеріальних 
цінностей, та вартість яких перевищує 1000 гривень і 
поступово зменшується у зв'язку з фізичним, або моральним 
зносом» [1]. 

Огляд існуючого законодавства розглядає, як мінімум, 
7 відмінностей між фінансовим та податковим обліком: 
визначення основних засобів, їх класифікація, визначення 
вартості, яка амортизується, оцінка і переоцінка основних 
засобів, амортизація, компенсація витрат на ремонт 
основних засобів. 

Отже, враховуючи те, що як і П(С)БО 7, так і Закон 
України «Про оподаткування прибутку підприємств» [1, 2] 
визначають поняття «основні засоби» та і «основні фонди» 
як матеріальні цінності, то можна зазначити, що ці терміни 
ідентичні, принаймні за об'єктом. 

Подальший огляд законодавства свідчить, що є ще 
декілька критеріїв, за якими можна ототожнити ці поняття - 
це строк корисного використання та їх застосування для 
здійснення діяльності. 

Схожість основних положень цих законів  дає нам 
підстави для ототожнення цих термінів, що позитивно 
вплине на інформативність обліку та зробить законодавство 
більш зрозумілим для користувачів.  

Висновки. Отже, сучасними тенденціями обліку в 
Україні є співіснування бухгалтерського і податкового обліку. 
Як вже було відзначено, доцільність їх існування є 
безсумнівною, але, на нашу думку, потрібна їх синхронізація, 
принаймні в аспекті термінології, адже, наявність схожих 
термінів, як то ”основні засоби” та „основні фонди” 
спричинює ускладнення, як в плані приналежності активів, 
так і при визначенні функціональної ролі та термінів їх 
експлуатації. Тому ми вважаємо, що узгодження 
бухгалтерського та податкового обліку сприятиме не тільки 
оптимізації податкового навантаження, а й зробить облік  
більш прозорим. Також не можна не відмітити, що це 
зменшить навантаження на працівників бухгалтерії, 
підвищить якість їх роботи, а також призведе до економії 
часу та коштів.  
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Потрібно зазначити, що подібні кроки в цьому напрямку 
вже здійснюються  в бухгалтерському обліку. Прикладом 
може слугувати приведення положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку у відповідність до міжнародних 
стандартів.  

Отже, чітка термінологічна визначеність та 
максимальне наближення бухгалтерського і податкового 
обліку сприятиме покращенню роботи облікового апарату та 
збільшить його інформативність. 

 
Список використаних джерел: 
1. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон 

України, прийнятий ВРУ 28.12. 1994р. № 334\94 – ВР// 
www.rada.gov.ua;  

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 
“Основні засоби”: Наказ МФУ від 27.04.2000р. № 92 зі 
змінами і доповненнями // Бухгалтерія. – 2001. - № 52/2. – с. 
43 – 47; 

3. Сук Л. та Сук П. Облік основних засобів // 
Бухгалтерія у сільському господарстві. - № 3. - 2008р., с. 40 
– 50; 

4. Хохлов Н.П. Підвищення ефективності використання 
основних фондів. Методологічний аспект. - Харків: Вища 
школа, 1984. – 131с. 

 
 

УДК 657.633  
Бондур Т.О., 
аспірантка,  

Національний аграрний університет 
 
ПЕРВИННИЙ ОБЛІК ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У 

РОСЛИННИЦТВІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 

Важливою ділянкою бухгалтерського обліку є 
первинний облік господарських операцій. Досить жорсткі 
вимоги щодо якості інформації, що ставляться на сьогодні 
перед вітчизняним обліком, покликані задовольняти потреби 
користувачів у різного роду  економічній  інформації  для  
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прийняття  відповідних  рішень. Оскільки отримана облікова 
інформація повинна бути, насамперед, достовірною, 
вичерпною, повною та оперативною, то і носії такої 
інформації – первинні документи - мають бути 
представленими на високому рівні. Саме дотримання всіх 
вимог щодо складання подібних документів і включає 
поняття “якість первинної документації”.  

Процес виробництва сільськогосподарської продукції 
вимагає здійснення ряду послідовних господарських 
операцій, які прийнято задокументовувати для подальшого 
ведення аналітичного і синтетичного обліку. Законом України 
“Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” 
визначається, що підставою для бухгалтерського обліку 
господарських операцій є первинні документи, складені за 
результатами здійснення таких операцій [1].  

Документація господарських операцій має, насамперед, 
велике економічне та юридичне значення. Економічне 
значення полягає в тому, що за допомогою документів 
ведеться облік, здійснюється контроль за  виробничою 
діяльністю та її аналіз. Юридичне значення полягає у тому, 
що первинний документ – це письмове свідчення здійснення 
операції, підтвердження її законності. 

Основною ознакою, за якою бухгалтерські первинні 
документи різняться між собою,  є їх суть або зміст. Зміст 
документа визначається фактом господарської операції, яка 
в ньому фіксується, а зміст господарської операції – це 
результат цілеспрямованої діяльності особи, яка складає 
первинний документ. Отже, первинний документ та 
господарська операція – це нерозривно пов’язані між собою  
економічні категорії. 

В умовах глобалізації національної економіки дуже 
важливою є комп’ютеризація первинного обліку в сільському 
господарстві. Таким чином, використання комп’ютерів 
вносить значні зміни в організацію первинного обліку, які 
полягають у наступному: використання електронних носіїв 
первинної інформації і автоматичне складання первинних 
документів. 

На сьогодні неодмінною умовою достовірності даних 
бухгалтерського обліку є правильне і якісне заповнення 
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первинних документів. Насамперед, критерій якості 
оформлення документів визначається наявністю усіх 
необхідних реквізитів, заповнених відповідно з правилами 
ведення бухгалтерської документації.  

Обов’язковими реквізитами первинних документів 
мають бути: назва документа (форми); дата і місце 
складання; назва підприємства, в якому складений документ; 
зміст, обсяг та одиниці виміру господарської операції; посади 
осіб, відповідальних за здійснення господарської операції та 
правильність її оформлення; особистий підпис (або інші дані) 
особи, яка брала участь у здійсненні господарської операції 
[2]. Відсутність хоча б одного з наведених обов’язкових 
реквізитів робить первинний документ юридично недійсним, 
а господарську операцію  – незаконною.  

Документація виробництва у рослинництві – це досить 
відповідальний і важливий етап внутрішньогосподарського 
обліку. Первинний облік довгострокових біологічних активів 
рослинництва доцільно вести у документах, призначених для 
обліку основних засобів, оскільки багаторічні насадження 
згідно П(С)БО 7 “Основні засоби” є  однією з груп основних 
засобів. Первинними документами з обліку довгострокових 
біологічних  активів рослинництва є “Акт приймання 
багаторічних насаджень і передачі їх в експлуатацію” та “Акт 
на приймання в експлуатацію захисних лісонасаджень”, 
призначених для обліку надходження багаторічних 
насаджень [3]. Щодо поточних біологічних активів, то для їх 
первинного обліку використовуються документи, розроблені 
для документування господарських операцій з виробництва  
сільськогосподарської продукції. 

Щоденне здійснення великої кількості однорідних за 
своєю суттю господарських операцій призводить до значного 
нагромадження первинних документів в бухгалтерії. В таких 
умовах дедалі більшого значення набуває скорочення 
кількості документації, яке можна досягти наступними 
шляхами:  

1. Застосування багатоденних і накопичувальних 
документів замість разових (наприклад, багатоденні наряди 
на роботи замість дорожніх листів водія; відомості виробітку 
замість журналу обліку готової продукції; відомості 
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використання матеріальних ресурсів замість лімітно-забірних 
карток тощо). Це дасть змогу збільшити охоплення 
інформації, полегшити обробку документів, скоротити 
витрати праці, часу і коштів та зменшити кількість помилок, 
які могли б виникнути при щоденному оформленні первинних 
документів. 

2.  Усунення зайвої деталізації статей витрат та об’єктів 
обліку виробництва. 

3.  Скорочення кількості примірників первинних 
документів, що заощадить час на їх виписку, звірку, 
порівняння, обробку та зберігання. 

4. Поєднання первинного документа з обліковим 
регістром таким чином, щоб інформація про факт здійснення 
господарської операції заносилася відразу в регістр без 
виписування відповідного документа. 

5.  Оформлення кількох однорідних за змістом операцій 
одним документом. 

Для більшої ефективності організації первинниго обліку 
документи, що відображають відповідні господарські операції 
повинні складатися на місцях виникнення витрат – центрах 
відповідальності. 

Таким чином, первинний облік є підгрунтям для 
організації бухгалтерського обліку вцілому і складання 
управлінської та фінансової звітності зокрема. Саме тому 
якісне його ведення сприятиме підвищенню рівня розвитку 
галузі рослинництва, її рентабельності та 
конкурентоспроможності  виробленої продукції в умовах 
глобалізації економіки України. 
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ОСОБЛИВОСТІ  ПЛАНУВАННЯ   ВИРОБНИЦТВА У 

ВИНОРОБНІЙ ГАЛУЗІ  У  ЗВ’ЯЗКУ  ЗІ ВСТУПОМ  УКРАЇНИ 
ДО СОТ 

 
У зв’язку зі вступом України до СОТ особливо 

непідготовленою  та  незахищеною через недосконалість та 
відсутність достатнього протекціонізму в нормативно-
законодавчому забезпеченні постає виноробна галузь 
України.            

В зв’язку з цим вирішального значення набуває 
економічно обґрунтоване планування  (прогнозування)  
обсягів виробництва виноробної продукції та  визначення  
доцільних витрат та можливих доходів з метою забезпечення 
прибутковості, недопущення  згортання  діяльності та 
соціальних програм, збереження   динаміки розвитку  галузі 
на основі  мобілізації резервів  для  систематичного 
зниження витрат,  пов'язаних з виробництвом та реалізацією 
продукції  та  росту  на цій основі   внутрішньозаводських  
нагромаджень. 

В цьому контексті   завданнями планування  у 
виноробстві слід вважати: 

- визначення потреби в обігових коштах  (при 
напівфабрикатному методі обліку - по кожному 
напівфабрикату,  підрозділу,  підприємству в цілому);  

- визначення економічної ефективності 
організаційних та технологічних заходів; 

- планування  доходів, прибутку; 
- планування  відпускної   ціни  кожного  виду   

продукції.   
В сучасних ринкових умовах функціонування 

підприємств  плануванню як одній з функцій управління 
надається  пріоритетність,  в якій  зосереджуються  всі 
розрахунки і висновки щодо результативності  та 
перспективності функціонування галузі, орієнтування 
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діяльності на прибутковий фінансовий  результат та процесу  
розробки фінансового  прогнозування   та  фінансової  
політики.     

Якщо раніше в умовах дії витратного механізму 
функціонування економіки на підприємстві обмежувались 
плануванням обсягів  виробництва продукції та 
калькулюванням собівартості одиниці  продукції з 
урахуванням середньої прибутковості по галузі,  то в 
ринкових умовах підприємству  потрібно самостійно 
здійснювати свою маркетингову діяльність за допомогою 
чіткого прогнозування результатів на основі розрахунку 
доходності та прибутковості  від використання активів.  

Процес планування передбачає співставлення 
наявних фінансових ресурсів   з врахуванням  усіх джерел  
надходжень  коштів  з  можливим  обсягом випуску  продукції 
та  понесених витрат  на  її виробництво, що відображається  
у збалансованому вигляді зведених  доходів та витрат у  
фінансовому плані  підприємства, затвердженого 
розпорядженням Кабінету Міністрів України № 95-р від 
13.04.2005 р.  “Про складання  фінансових планів 
підприємств”.  Такий  план повинні  складати   державні  
підприємства,  та підприємства, які здійснюють 
повноваження з управління корпоративними правами 
держави у акціонерних, холдингових компаніях, та інших 
суб יєктах господарювання,  у статутному  фонді яких  більше 
як 50 відсотків акцій (часток, паїв), що  належать державі, та 
їх дочірніх підприємствах,  що дасть змогу задіяти ефективні 
фінансові  інструменти з метою дотримання фінансової 
дисципліни,  ліквідації збитковості  та виконання програм 
розвитку.   

Фінансовим планом визначається доходна частина  - 
“процес зверху” конкретного підприємства, його  джерела 
надходжень, тобто сума, на яку підприємство може  
“розраховувати”  в процесі господарської діяльності,  -  
власні та залучені джерела  коштів на  розвиток,  
виробництво  чи  створення нового продукту (державна 
фінансова підтримка, довгострокове  кредитування  на 
створення кваліфікаційного активу), якому  відповідає  
розробка  витратної частини  - “ здійснення процесу знизу”.  .     
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Такий  процес   можна  визначити як процес 
формування та зведення доходів та витрат підприємства на 
заданий обсяг виробництва продукції  з  метою  отримання  
прибутку (рис.1).    

 
Для забезпечення  заданої прибутковості  актуальним 

є  знаходження   критичного обсягу  виробництва  продукції,  
що повинне обґрунтовуватись   відповідним рівнем витрат.    

Обсяг виробництва не може бути нижчим критичного, 
який забезпечує мінімальну прибутковість діяльності 
підприємства та який можна  визначати як точку  
беззбитковості.   

Наскільки важливим  є даний показник, свідчить факт  
застосування його  при аналізі  фінансового стану 
товариства в процесах реструктуризації та досудової санації 
господарських  товариств1  для  надання  аудиторського 
висновку.   

Саме показник точки беззбитковості, а відповідно,  
планові (нормативні) витрати  у процесі виробництва,  
повинні  бути об’єктом здійснення  оперативного контролю.  

                                                             
1  Фонд державного майна України.  Наказ № 2502 від 17.11.2004 р.  “Про затвердження  
Типового плану реструктуризації  та досудової санації господарських товариств, у 
статутних фондах яких державна  частка становить більше ніж 50  відсотків” 
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Рис.1.     Загальна   схема  зведення  витрат  та доходів  при плануванні   
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        В основу  розрахунків  з   пошуку  точки беззбитковості  
покладається метод визначення обсягу виробництва 
продукції на підставі   маржинального  доходу   з одиниці 
продукції,  розрахованого   як різниця  між ціною продажу  
одиниці продукції  та  витратами на  її  створення  
(виробництво)  та розрахованого  на повний  об יєм випуску.      

Заключним етапом планування є розрахунок 
економічно  обґрунтованої відпускної ціни  одиниці 
виноробної продукції,  яка повинна оптимально поєднувати 
індивідуальні та середньогалузеві  витрати.    Згідно 
концепції ціноутворення (3, с.17-18) “ціна, побудована за 
концепцією ціни виробництва, найбільш відповідає реальним 
економічним відносинам”. Тобто, нормальне функціонування 
підприємства визначається  реальною  нормою    прибутку на 
увесь авансований капітал.     

На основі норми прибутку найбільш доцільно 
визначати економічно обґрунтовану масу прибутку. Ціна за 
цією концепцією розраховується за  формулою: 

      

     
,
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де   Ц   -   ціна  одиниці  продукції  по  галузі, грн.; 
      Сn - повна  планова (нормативна) собівартість 

одиниці  продукції, грн.; 
      Нс  -  середня норма прибутку (відношення 

прибутку  галузі до середньорічної  вартості  функціонуючого 
капіталу), %; 

      Овф -  середньорічна вартість авансованого 
капіталу в основних виробничих фондах 
сільськогосподарського призначення  на одиницю продукції, 
грн.; 

       Озас  -  обігові засоби (повна собівартість  одиниці 
продукції без амортизації), грн.; 

  К  - період обігу авансованих в поточні витрати 
обігових засобів, років.  

Повна планова (нормативна) нормативна собівартість  
одиниці продукції  у виноробстві  Сn    визначається за 
формулою:  
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Сn  =   ВС + ВЗ + АВ + АЗ+ ПДВ +  СЗ,  
Де:  -  ВС   -  виробнича собівартість; 
           ВЗ   -  витрати на збут продукції; 
           АВ   -  адміністративні  витрати; 
           АЗ   -   акцизний збір; 
           ПДВ -  податок на додану вартість;    
           СЗ - собівартість залишків нереалізованої продукції на 

кінець 
  планованого року.  
В умовах функціонування підприємства за правилами  

СОТ постійним є пошук резервів зниження собівартості,  
факторами впливу на яку є:  

-  підвищення технічного рівня виробництва;  
-  покращення організації виробництва та праці; 
-  зміни об'єму та структури продукції, що виробляється; 
-  галузеві та інші фактори. 
   В розрахунках впливу на собівартість продукції 

покращення організації виробництва та праці виділяють 
наступні  основні фактори: 
            -    удосконалення управління виробництвом; 

 -    покращення організації праці; 
 -    покращення матеріально-технічного постачання; 
 -    ліквідація непродуктивних витрат; 
 -    скорочення втрат від браку; 
 -    інші фактори,  пов'язані з вдосконаленням 

організації виробництва. 
Планування витрат здійснюється по всіх структурних 

підрозділах   підприємства, які приймають участь  у  
виробництві виноробної  продукції, на підставі  яких  
розробляються  зведені  кошториси, зокрема: зведений 
кошторис витрат на виробництво (з розбивкою на квартали) 
на основі розрахунків потреби в оборотних  ресурсах; 
кошторису витрат (калькуляцій собівартості продукції) цехів 
допоміжного виробництва; кошторису витрат  на  підготовку  
та освоєння нових видів виноробної продукції;  кошторисів 
витрат  на  утримання та експлуатацію устаткування,  
загально виробничих та загальнозаводських витрат;  
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транспортно-заготівельних витрат,  інших виробничих 
витрат; невиробничих витрат.  

Тому застосування для планування виробництва 
науково обґрунтованих  принципів стане одним з 
гарантованих важелів впливу на ефективність та  
перспективність  роботи виноробної галузі.                 
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Волошина О.В., 
науковий співробітник ННЦ “Інститут аграрної економіки” 

 
ОПОДАТКУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКІВ-

ІНОЗЕМЦІВ 
 

Особи, що не мають громадянства України і є 
громадянами (підданими) інших держав, при прибутті в 
Україну для працевлаштування на певний строк одержують 
право на трудову діяльність лише за умови оформлення в 
установленому порядку в державній службі зайнятості 
дозволу на працевлаштування в Україні. 

Такий дозвіл оформляється іноземцю тільки якщо в 
країні (регіоні) відсутні працівники, які можуть виконувати 
даний вид робіт, або є достатнє обґрунтування доцільності 
використання праці іноземних фахівців, якщо інше не 
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передбачено міжнародними договорами України. У 
загальному випадку дозвіл видається на строк до одного 
року, проте він може бути подовжений. Після закінчення 
строку дії дозвіл на працевлаштування іноземних громадян 
повертається до відповідного центру зайнятості. 

Нерезидент, який отримує доходи з джерелом їх 
походження з території України, є платником податку з 
доходів фізичних осіб. Інформація про осіб, які не мають 
постійного місця проживання в Україні, але відповідно до 
чинного законодавства зобов’язані сплачувати податки в 
Україні, повинна бути внесена до Державного реєстру. Таким 
чином, для іноземців, які приймаються на роботу, отримання 
ідентифікаційного коду є обов’язковим. Це потрібно, зокрема, 
для відображення нарахованого (виплаченого) йому доходу 
та утриманого (перерахованого) податку в Податковому 
розрахунку за формою № 1ДФ.   

Слід також зазначити, що для цілей обкладання 
податком з доходів фізичних осіб іноземець не завжди є 
нерезидентом. Так, коли фізична особа має місце 
проживання також в іноземній державі, то така особа 
вважається резидентом, якщо вона має місце постійного 
проживання в Україні. Крім того, особа, яка має місце 
постійного проживання також в іноземній державі, є 
резидентом, коли вона має центр життєвих інтересів в 
Україні. У випадку, коли неможливо визначити державу, в 
якій особа має центр життєвих інтересів, або якщо особа не 
має місця постійного проживання в жодній державі, така 
особа вважається резидентом, коли вона перебуває в Україні 
не менше 183 днів протягом періоду чи періодів податкового 
року. 

Діючим законодавством також передбачено, що 
достатньою підставою для визначення особи резидентом є 
самостійне визначення нею основного місця проживання на 
території України чи її реєстрація як самозайнятої особи. Для 
самостійного визначення іноземцем власного резидентського 
статусу в разі обрання основного місця проживання в Україні 
йому необхідно подати власноруч складену заяву до 
податкового органу за місцем проживання в Україні. На 
підставі такої заяви відповідний орган державної податкової 
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служби сповіщає роботодавця про факт самостійного вибору 
іноземцем власного податкового статусу як резидента. 

Отже, якщо працівник-іноземець надав роботодавцю 
документи, які підтверджують його резидентський статус, або 
відповідний орган державної податкової служби сповістив 
роботодавця про визначення іноземцем власного 
резидентського статусу, тоді його доходи у вигляді заробітної 
плати оподатковуються за встановленими для резидентів 
правилами. Зокрема, заробітна плата такого працівника 
оподатковується за ставкою 15%. Крім того до його заробітку 
може застосовуватись податкова соціальна пільга при умові 
не перевищення розміру такого доходу над встановленим 
чинним законодавством обмеженням ( у 2008 році – 890 
грн.). 

Що стосується оподаткування заробітної плати 
працівника-іноземця, який вважається нерезидентом, то 
відповідно до п. 7.3 Закону України “Про оподаткування 
доходів фізичних осіб” від 22.05.2003р. №889-ІV, для будь-
якого об’єкта оподаткування, нарахованого на користь 
нерезидентів, крім доходів, визначених пп. 9.11.3 
вищезазначеного Закону, ставка податку відповідає 
подвійному розміру звичайної ставки. 

Проте, у податковому роз’ясненні № 50 ДПАУ 
зазначила, що нараховані платнику податку-нерезиденту 
доходи у вигляді заробітної плати належать до категорії 
доходів, які визначені у пп. 9.11.3 Закону № 889, тому вони 
обкладаються податком з доходів за встановленою в п. 7.1 
Закону № 889 ставкою (з 01.01.2007р. – 15%). 

Згодом ДПАУ у листі від 27.04.2006р. № 4756/6/17-
0716 роз’яснює, що в разі нарахування нерезиденту доходів 
за виконання послуг за цивільно-правовими договорами 
податковий агент зобов’язаний утримати податок з доходів 
за ставкою, визначеною в п.7.3 Закону № 889, тобто 30%. 

Пізніше у листі від 01.01.2007р. № 11925/5/17-0716 
ДПАУ робить висновок, що іноземець набуває статусу 
резидента лише після отримання роботодавцем 
повідомлення від податкового органу про самостійний вибір 
іноземцем резидентського статусу. Тільки з цього моменту 
заробітна плата працівника-іноземця оподатковується за 
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ставкою 15%. В іншому разі оподаткування здійснюється за 
ставкою 30%. 

Що стосується права на податкову соціальну пільгу в 
іноземця, то якщо працівник-іноземець не має 
резидентського статусу, податкова соціальна пільга до його 
заробітної плати не застосовується. З набуттям іноземцем 
статусу резидента у нього виникає і право на податкову 
соціальну пільгу. 

Заробітна плата працівників-іноземців, як і заробіток 
громадян України, є об’єктом для нарахувань та утримань 
внесків до Пенсійного фонду України, Фонду соціального 
страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонду 
соціального страхування від нещасних випадків на 
виробництві та професійних захворювань. 

Внески до Фонду соціального страхування на випадок 
безробіття із заробітної плати працівників-іноземців, які 
тимчасово працюють в Україні, не утримуються. Заробітна ж 
плата іноземців, які прибули в Україну на постійне місце 
проживання, є об’єктом для утримання внесків до Фонду 
соціального страхування на випадок безробіття. 

Нарахування внесків до Фонду соціального 
страхування на випадок безробіття на фонд оплати праці 
працівників-іноземців проводиться в загальному порядку.  
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фізичних осіб” в частині оподаткування іноземців та 
нерезидентів, затверджене наказом ДПАУ від 29.01.04р. 
№50.  
 

 
Вороновська О.В.,  
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ЕКОЛОГО-ОРІЄНТОВАНА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА 

ТА ОБЛІК 
 
 Глобалізація є продуктом людської цивілізації, де всі 
процеси в суспільстві протікають не спонтанно, а в рамках 
встановлених правил, які повинні виконувати учасники 
суспільного процесу. Ці рамки прийнято називати 
інститутами, а сукупність інститутів утворює інституціональну 
систему. Сьогодні нагальною проблемою постає питання 
щодо формування системи показників, які б дозволили в 
динаміці оцінити наслідки впливу людської діяльності на 
природу в цілому та на окремі її елементи. Необхідно 
навчитися правильно оцінювати результати господарської 
діяльності з врахуванням не тільки економічних, але й 
екологічних її результатів.  
 Суттєвим недоліком діючих в світі інституціональних 
систем є явна неповнота інститутів, які фіксують економічну 
поведінку в сфері відносин з природою. В Україні лише 
починається становлення національних інститутів. Сьогодні 
дізнатися про реальний екологічний стан речей на 
підприємстві з його офіційної бухгалтерської звітності майже 
неможливо. Але бухгалтерська наука не може не реагувати 
на напружену екологічну ситуацію та задачі інститутів 
інфраструктури.  
 На забезпечення виконання ідей і принципів, 
декларованих конференцією ООН з навколишнього 
середовища і розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992 р.) та 
Всесвітнім самітом із збалансованого розвитку (Йоганезбург, 
2002 р.), в Україні прийнято Концепцію збалансованого 
(сталого) розвитку агроекосистем на період до 2025 року. 
При цьому економіка повинна зайняти підпорядковане 
положення, адаптуючись до її цілей та цінностей. Рамки 
господарської діяльності повинні задаватися тільки системою 
екологічних та соціально-економічних індикаторів сталого 
розвитку.  
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 Країни – члени Організації економічної співдружності 
розробили власну програму економічних індикаторів 
(Sustainability Indicators, 1997), екологічну базу яких 
складають три групи показників: тиск на навколишнє 
середовище, її стан та необхідність заходів по поліпшенню 
екологічної ситуації. Даний проект включає 134 індикатори, 
які розділенні на чотири основні теми: індикатори соціальних, 
економічних, екологічних та інституціональних аспектів 
сталого розвитку. Тобто, в проекті зроблена спроба охопити 
важливі сфери діяльності як світового співтовариства в 
цілому, так і окремих країн. 
 Тому, переорієнтація на екологічну сферу стосується 
безпосередньо бухгалтерського обліку, як індикатора 
раціональності господарювання. При цьому бухгалтерський 
облік повинен не тільки відображати все, але й висвітлювати 
екологічні моменти господарської діяльності. Бухгалтерія дає 
інформаційну відповідь на господарський процес. Для неї 
господарський процес – еколого-економічна задача, яку 
необхідно вирішити інформаційними засобами. Обсяг 
інформації про екологічну діяльність підприємств сьогодні 
визначається з урахуванням досвіду і специфіки тільки ряду 
провідних галузей економіки (включаючи хімічну і 
нафтохімічну промисловість, автомобілебудування, 
фармацевтичну, металургійну і лісову промисловість). Також 
враховуються вимоги стосовно відвертості та повноти 
надання екологічної інформації великими 
(транснаціональними) корпораціями. 
 Дана інформація висвітлює такі основні позиції: 
цільові показники, стандарти і результативні заходи за 
основними напрямками; найважливіші екологічні аспекти 
діяльності підприємства, включаючи рівні викидів; фінансові 
показники і дані про майно підприємства; відповідальність за 
екологічні аварії. Дана інформація формується в основному в 
статистичному обліку. Але в практичній еколого-економічній 
діяльності аграрного сектору України дана інформація 
відсутня.  
 Для підвищення ефективності аграрного виробництва 
та досягнення своєї економіко-екологічної ніші на світовому 
ринку, пропонуємо модель продовольчої безпеки України 
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класифікувати як цілісну аграрну політику країни, яка 
включає такі блоки (структурні елементи): блок моделей 
продовольчої безпеки; блок моделей безпеки виробництва; 
блок моделей екологічної безпеки; блок моделей, які 
регулюють стійкій розвиток аграрного сектору економіки 
України. 
 Сфера впливу аграрного виробництва – це перш за 
все земельні ресурси, тобто ґрунт. Для того, щоб запобігти 
процесу деградації ґрунту та економічним втратам і 
поліпшити охорону навколишнього середовища вцілому, 
треба здійснити комплекс заходів щодо екологізації 
аграрного виробництва. В першу чергу необхідно створити 
інформаційну базу, в якій би містилися показники як 
економічного розвитку так і стану навколишнього 
середовища. Необхідно бухгалтерський облік привести у 
відповідність до нових вимог, доповнити, зокрема шляхом 
визначення нових об’єктів обліку, формулюванням нових 
цілей обліку та інших показників. В рамках системи 
бухгалтерського обліку виділити автономну підсистему 
інформаційної бази управління – облік екологічної діяльності.  
 Регулювання екологічної діяльності, жорсткість 
екологічних стандартів, позиція постачальників та 
споживачів, рівень оподаткування, пов’язаного з екологією – 
все це приводить до появи нових зобов’язань, нових витрат, 
а  також відкриває нові можливості для діяльності 
господарських суб’єктів.  

Оскільки питання охорони навколишнього 
середовища мають грошовий вимір наслідків і вписуються в 
загальноприйняті облікові принципи (generally accepted 
accounting principles, GAAP), в області фінансового обліку 
поступово досягається певний рівень згоди в облікових 
правилах, це дає можливість розвивати методи та стандарти 
екологічного обліку та аудиту в чотирьох напрямках: 
фінансового обліку, управлінського обліку, обліку в 
натуральному вираженні та звітності про природоохоронну 
діяльність. При цьому в сфері управлінського екологічного 
обліку зусилля сьогодні направленні на проблему повних 
природоохоронних витрат: рекомендації по деталізації 
загальноприйнятого обліку витрат та рекомендації по 



145 

включенню зовнішніх витрат. В сфері пред’явлення звітності 
про природоохоронну діяльність, як за формою, так і за 
змістом, є значні розбіжності, що потребують досліджень та 
стимулів для досягнення їх співставності. Саме в такому 
контексті важлива роль відводиться бухгалтерському обліку, 
який сприяє досягненню підприємствами стійкості: позитивна 
сторона – заохочення до згортання неефективної еколого-
економічної діяльності; негативна сторона – подача сигналів, 
які спонукають до екологічно шкідливих дій, стримування 
нових ініціатив, які мають екологічний характер. 

Таким чином, побудова системи обліку екологічної 
діяльності надає можливість мати достатньо цільний опис 
взаємодії економіки та природи у вартісному та 
натуральному аспекті. Але українська інституціональна 
система не є екологічно орієнтованою. Напроти, вона 
антиекологічна і базується на перекрученій системі оцінок 
ефективності господарської діяльності людини. В результаті 
виникли, реалізувались та укорінилися інституціональні 
передумови перетворення України в сировинний придаток 
країн «золотого мільярда». 
 Необхідно створити незалежну від держави 
організацію, яка б змогла сформулювати та поступово 
впроваджувати ідею еколого-орієнтованої інституційної 
системи в цілях не тільки економічного розвитку, але й 
зменшення негативної дії людини на природу, створення 
господарюючих суб’єктів, діяльність яких направлена на 
покращення якості навколишнього середовища. 
 
 
УДК 657:331.24 

Гаврилюк В.П., 
аспірант, Національний аграрний університет 

 
ПРАКТИЧНА НЕОБХІДНІСТЬ ПОКРАЩЕННЯ ОБЛІКОВО-

АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТОЧНОГО 
УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ТА РОЗПОДІЛОМ ДОХОДІВ 

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 
Глобалізація економіки та міжнародна конкуренція все 
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більш впливає на систему ведення бухгалтерського обліку та 
методологію складання фінансової звітності в різних 
державах. 

Ці процеси призвели до трансформування системи 
бухгалтерського обліку в Україні. Наслідком цього стало 
прийняття Закону України “Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність”, затвердження нового Плану рахунків та 
розробка і впровадження національних положень з 
бухгалтерського обліку (П(С)БО), які адаптовані до 
міжнародних стандартів [3, с. 7]. 

Для визнання доходу підприємств за основу взято 
правило “першої події”. Він дає змогу отримати уявлення про 
ефективність діяльності підприємства та релевантну 
інформацію для здійснення прогнозу її діяльності в 
подальшому. Але внаслідок навмисної упередженості, що 
обумовлена використанням прийнятих методів обліку, 
завищення доходів може призвести, що підприємство має 
великі прибутки, а грошей немає [4, с.173 – 174]. 

Так проведені дослідження Фондом Інтенсивних 
Технологій Мікроекономіки виявили, що 45% респондентів не 
вважають фінансову звітність джерелом об’єктивної 
інформації про фінансовий стан компанії, а 80% опитуваних 
засвідчили, що вони маніпулювали фінансовими даними, 
мається на увазі в рамках чинного законодавства. 

Як приклад можна згадати сумно відому компанію 
“Enron”, керівництво якої завжди намагалося тримати її 
звітний прибуток на рівні очікувань аналітиків. Однак, на 
фондовому ринку після оголошення прибутку компанії курс її 
акцій знижувався. Виходячи з цього, є доречним заключення 
С.А. Діпіази і Р.Д. Екклза, які вважають, що вигоди від “гри в 
доходи” є ніщо іншим як ринковий міф. 

Тому фондові аналітики зарубіжних фірм все частіше 
при оцінці вартості акцій надають перевагу грошовим 
потокам, а ніж звітним фінансовим результатам [2, с. 384 - 
385]. 

Отже, для управлінців, що працюватимуть в умовах 
глобальних ринків, стає актуальним зосередження уваги на 
комплексі питань: момент визнання доходів, управління 
дебіторською заборгованістю та грошовими потоками. 
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Інформація про рух грошових коштів відображає 
практичну сторону отримання доходів і здійснення витрат, 
що в кінці періоду приводить до “певного” залишку грошей 
або їх еквівалентів, який використовується для аналізу 
ефективності їх використання. 

Підтвердженням цього є думка, Дж. Ван Хорна, який 
вважає, що звіт про рух грошових коштів – це метод, за 
допомогою якого ми вивчаємо чисту зміну об’єму засобів у 
звітному періоді. Він описує чисті зміни у фінансовому 
положенні підприємства. Баланс та звіт про фінансові 
результати надає загальну картину змін у діяльності, тоді як 
звіт про рух грошових коштів вказує на її результати, що 
формуються загальною картиною [1, с. 182]. 

Тобто, можна розподіляти те, що є результатом 
практичної діяльності. А так як доходи можуть визнаватися 
передчасно, то є ймовірність, що утвориться “паперовий 
прибуток”, який не надасть можливості його розподілити. 

Зарадити цій ситуації можна враховуючи такі 
моменти. 

По – перше, коли між моментом визнання доходу та 
його надходження існує розбіжність (створюється 
дебіторська заборгованість, правило “першої події”), то 
необхідно у договорі передбачити методику розрахунку 
компенсації, яка б покривала втрати в майбутньому, через 
несвоєчасний розрахунок контрагента. 

По – друге, дані звіту про рух грошових коштів, 
необхідно доповнити відповідним чином класифікованою 
інформацією, що дасть можливість користувачам фінансової 
звітності робити прогнози самостійно. 

По – третє, для забезпечення ефективності поточного 
управління формуванням та розподілом доходів потрібно 
враховувати характер співвідношення між оборотами 
відповідних рахунків бухгалтерського обліку як потоків 
господарських операцій, виокремлених відповідним чином. 
Це дасть змогу оцінити тенденції у процесі формування та 
розподілу доходів, що визначені на підставі системного 
підходу, який об’єктивно надав би можливість оцінити доходи 
та ефективно їх розподілити. 
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РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНИХ НОРМАТИВІВ  ОБЛІКОВОЇ 

ПОЛІТИКИ   
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ  

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 

Посилення конкуренції та ринкового регулювання 
економіки вимагає від підприємств належної організації 
обліку. Із формуванням нової концепції бухгалтерського 
обліку, обов’язковою його складовою є облікова політика. 
Спричинено це тим, що в обліковій політиці визначено 
форми і методи збору даних бухгалтерського обліку, їх 
узагальнення  та формування фінансової звітності.  

Дослідники проблеми конкретизують і уточнюють 
підхід до поняття облікова політика, що зафіксоване в 
міжнародних та національних стандартах. Актуальним є   
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комплексне її дослідження за умов глобалізації, тому що 
облікова політика набула поширення саме внаслідок 
формування ринкової економіки, розширення економічних 
зв’язків суб’єктів ринку і наявності права вибору. 

Суть облікової політики в Законі про бухгалтерський 
облік і фінансову звітність в Україні [2], - «сукупність 
принципів, методів і процедур, що використовуються 
підприємством для складання і подання  фінансової 
звітності» наводиться як складова системи обліку, яка 
спрямована на підготовку інформації для зовнішніх щодо 
підприємства користувачів. Досить часто під обліковою 
політикую автори розуміють всю технологію та організацію 
господарського обліку на підприємстві. Окрім того, дана 
категорія розглядається в контексті «національної облікової 
політики»  (М.С. Пушкар, Ф.Ф. Бутинець, Н.М. Малюга, Т.В. 
Барановська, Л.Г. Ловінська [3] тощо. Вважається, що 
облікова політика не тільки має два рівні – державний та 
підприємства, а  й доповнює їх міждержавним (регіональним) 
рівнем, «існування якого обумовлюється об’єктивними 
процесами інтеграції та глобалізації» [1, с.7]. Для цього  
автором відповідно для кожного рівня виділено суб’єкти 
облікової політики, до компетенції яких входить формування 
облікової політики та контроль за реалізацією обраного 
варіанту обліку. Суб’єктами облікової політики на мікрорівні є 
власники, на макрорівні – державні органи, які здійснюють 
регулювання у сфері бухгалтерського обліку. 

На думку Барановської [1], ефективне функціонування 
облікової політики, як запозиченого явища із зарубіжної 
практики, передбачає вивчення механізму її функціонування 
та можливостей адаптації. У країнах  розвиненої економіки як 
поняття облікову політику застосовують із 1975 р., з моменту 
прийняття Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 1 
«Розкриття облікової політики».  З цією метою нами 
проаналізовано досвід Німеччини. 

Досвід застосування облікової політики в Німеччині [4] 
свідчить, що тут немає окремого положення про облікову 
політику, є тільки декілька параграфів в HGB (книга торгових 
законів) і EStG, які описують допустимі методи обліку. 
Облікова політика формується головним бухгалтером на 
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основі законодавчих вимог і затверджується керівником 
підприємства. При цьому затверджується робочий план 
рахунків бухгалтерського обліку, що містить синтетичні і 
аналітичні рахунки, необхідні для ведення бухгалтерського 
обліку відповідно до вимог своєчасності і повноти обліку і 
звітності. Але план рахунків не регулюється. Періодично 
розробляють лише рекомендаційний план рахунків. Окрім 
того, немає типових форм первинних облікових документів. У 
податковому законодавстві є декілька вимог до оформлення 
первинних документів, наприклад, для заліку ПДВ. 

Кілька  років тому існував  досить пристойний список 
так званих «прав вибору», якими повинен володіти бухгалтер 
при здійсненні своєї діяльності. В додатку до балансу 
потрібно було зазначити вибрані методи обліку, їх не можна 
було міняти з року в рік і якщо у виняткових випадках 
підприємство все ж таки їх міняло, то в додатках потрібно 
було пояснити причину заміни і показати вплив на оцінку тієї 
або іншої позиції. З 2005 року цей список почав 
скорочуватись. Спричинено це двома обставинами. По-
перше: ухвалено рішення про наближення стандартів 
бухобліку до загальноєвропейських IFRS, одна з 
особливостей яких полягає в повній відсутності (або там, де 
це неможливо, в зведенні до абсолютного мінімуму) всіх 
можливих прав вибору при веденні обліку. Пов'язано це з 
тим, що IFRS обслуговує насамперед клієнтів європейських 
бірж (покупців і продавців акцій), на користь яких повинна 
бути забезпечена одноманітність обліку різних підприємств, 
щоб вони змогли правильно прийняти рішення. По-друге, 
економічна криза в країні спонукала підвищений фіскальний 
інтерес, а це проявилось у зменшенні вибору методів при 
визначенні прибутку з метою оподаткування. 

Таким чином, проаналізувавши досвід застосування 
облікової політики як у вітчизняних, так і у зарубіжних 
законодавчих документах, бачимо, що призначення її 
однозначне – для регламентації застосовуваних на 
підприємстві облікових правил.  

Відмінності тут лише такі, як справедливо зазначає 
Т.В. Барановська, що «облікова політика в зарубіжній 
практиці виникла внаслідок усвідомлення необхідності 
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централізованого регулювання бухгалтерського обліку, через 
його загальносуспільне значення та можливості 
задовольняти потреби в інформації різних категорій 
користувачів. Водночас в Україні поява облікової політики – 
це результат процесу реформування бухгалтерського обліку, 
орієнтиром якого обрані міжнародні стандарти» [1, с.4]. 

Отже, облікова політика  підприємства є складовою 
загальної системи бухгалтерського обліку, його підсистемою, 
яка для сторонніх користувачів розкриває методи обліку, 
обрані підприємством із множини пропонованих варіантів. У 
цьому зв’язку, виміри, які приписують обліковій політиці 
дослідники [1, с.8], зокрема: соціальний, економічний, 
біхевіористичний, психологічний, інформаційний, юридичний 
можуть мати вужчу інтерпретацію, і зводитися до 
інформаційно-юридичного – забезпечення зовнішніх 
користувачів інформацією про обрані методи обліку на 
підприємстві та слугувати законною підставою правомірності 
їх застосовування.   
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ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ ЗЕМЕЛЬ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 
 Сільське господарство має особливу природу, 
відмінну від інших секторів економіки, пронизує всю 
загальноєвропейську сільськогосподарську політику. Саме 
вирішальна роль у примноженні та збереженні національної 
спадщини належить  землі, як самостійному  елементу  
природи та є невід’ємною частиною екологічної системи. 
 Сьогодні завдання інтеграції України в систему 
світової екологічної безпеки та посилення вимог 
законодавства в сфері охорони навколишнього середовища 
висуває на перший план розвиток нового направлення в 
аудиторській діяльності – екологічний аудит. Він є одним із 
основних інструментів, який дозволить стимулювати 
землевласників і землекористувачів щодо відтворення 
родючості та охорони земель сільськогосподарського 
призначення, посилення ролі державного регулювання і 
контролю за раціональним та екологобезпечним 
використанням земель у сільському господарстві. 
 Аналіз міжнародного досвіту свідчить про широке 
практичне застосування процедури екологічного аудиту як 
засобу отримання і оцінки екологічної інформації про 
господарський об’єкт з метою створення необхідних 
корегувальних заходів і ухвалень на різних рівнях 
управління.  
 Розвиток і розповсюдження процедур екологічного 
аудиту за кордоном обумовлений, головним чином, 
посиленням екологічного законодавства, уніфікацією вимог 
стандартів в галузі економіки, довкілля, загальної кредитної і 
фінансової політики.  
 В Україні актуальність та необхідність поставленої 
проблеми обумовлена вимогами закону України «Про 
екологічний аудит» та вимогами щодо переходу 
сільськогосподарського виробництва на інноваційний шлях 
розвитку з врахуванням національних та регіональних 
особливостей, а також європейського та світового досвіду.  

Землями сільськогосподарського призначення 
визнаються землі, надані для виробництва 
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сільськогосподарської продукції, здійснення науково-
дослідної та навчальної діяльності,  розміщення відповідної 
інфраструктури або призначені для цих цілей [15. с., 16, с.1 
Закон України «Про плату за землю» від 03.07.92 р. № 2535-
XII]. Згідно категорії земель сільськогосподарського 
призначення (табл.1) визначають цілі екологічного аудиту. 

Таблиця 1 
Землі сільськогосподарського призначення 

Сільськогосподарські 
угіддя 

Несільськогосподарські 
угіддя 

Рілля Господарські шляхи та прогони 
Багаторічні насадження Полезахисні лісові смуги та інші 

захисні насадження, крім тих, що 
віднесені до земельного лісового 
фонду  

Сіножаті Землі під господарськими 
будівлями і дворами 

Пасовища Землі тимчасової консервації 
тощо 

Перелоги  
  

Ціль екологічного аудиту в сільському господарстві 
пов’язана з використанням сільськогосподарських угідь – а 
саме:  

· оцінкою впливу та прогнозування екологічних 
наслідків діяльності господарюючого суб’єкта на земельні 
ділянки; 

· встановленням відповідності видів діяльності 
вимогам діючого земельного та природоохоронного 
законодавства, екологічним нормативним актам, стандартам, 
правилам та ін; 

· визначенням  напрямку забезпечення екологічної 
безпеки виробництва; 

· виявленням умов приватизації земельних ділянок; 
· підвищенням ефективності природоохоронної 

діяльності. 
Земельні перетворення останніх років, створення 

різних форм власності та господарювання на землі 
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торкнулися найбільш цінних видів угідь: ріллі, сіножатей та  
пасовищ, багаторічних насаджень; але залишилися в 
більшості незатребуваними, а по суті й нічийними. Реальний 
стан справи можна визначити тільки після проведення 
інвентаризації несільськогосподарських угідь: 

· перше – визначити фактичну їх площу, розміщених 
на землях різних організаційно-правових формувань, які 
господарюють на землі (кількісні показники); 

· друге – встановити якісний стан кожного виду угідь, 
яка дозволить намітити першочергові заходи щодо 
підвищення їх функціональної ролі (якісні показники). 

В рамках екологічного аудиту повинні бути вирішені 
такі задачі: 

· отримання достовірної інформації про діяльність 
підприємства, пов’язаної з використанням земель 
сільськогосподарського призначення; 

· сприяння підприємствам та організаціям в розробці 
своєї політики по здійсненню попереджувальних заходів, 
направлених на виконання екологічних вимог, норм, правил; 

· зниження фінансового ризику діяльності 
підприємства, страхових і фінансово-кредитних операцій; 

· засвідчення перед органами влади та громадськістю 
відповідного ведення сільськогосподарського виробництва 
згідно з галузевими вимогами для даного регіону. 

Але відсутність суцільних досліджень 
агроекологічного стану земель сільськогосподарського 
призначення та рекомендацій щодо раціонального 
розміщення сільськогосподарського виробництва одна з 
проблем, яка постає перед проведенням екологічного 
аудиту. Також не існує чітко сформованої системи бази 
даних для проведення екологічного аудиту земель 
сільськогосподарського призначення. Для визначення 
необхідного складу даних необхідно пам’ятати, що структура 
виробничої екосистеми сільського господарства складається 
з трьох груп факторів: природних, антропогенних та факторів 
ресурсного забезпечення і ефективності. 

Тому інформаційна база проведення екологічного 
аудиту повинна складатися з таких складових: картографічні 
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матеріали; дані земельного кадастру; виробничі показники; 
технологія виробництва; форми звітності; результати 
державного контролю; акти та ліцензії; інвестиційні і 
природоохоронні програми та інше. 

У вітчизняних публікаціях зазначається, що 
екологічний аудит ще не набув значного поширення в Україні 
не тільки через недосконалість нормативно-правової бази, а 
насамперед через відсутність ринку для цих послуг. Доцільно 
зазначити, що за кордоном набули розвитку процедури 
екологічного аудиту стосовно визначених територіальних 
утворень (муніципальний екологічний аудит). Значний досвід 
у розвитку цієї діяльності є у Великобританії, Німеччині та 
скандинавських державах. 

 
 

Гончаренко Н.В., 
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Київського національного університету  
імені Тараса Шевченка 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО 
ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ 
 
Організація бухгалтерського обліку біологічних активів 

у сільськогосподарських підприємствах включає сукупність 
заходів щодо нагромадження, групування, систематизації 
та аналізу зведеної інформації про господарські операції з 
надходження, руху і вибуття таких активів в процесі 
господарської діяльності з метою прийняття обґрунтованих 
і вчасних управлінських рішень.  

Опитування серед обліковців-аграрників показало, що 
найбільше проблем в поточній роботі бухгалтерської 
служби сільськогосподарських підприємств при 
впровадженні положень Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи» виникає в 
процесі  організації обліку біологічних активів та 
сільськогосподарської продукції за справедливою вартістю. 
Це обумовлено тим, що до впровадження  Стандарту 



156 

застосування справедливої вартості не було повсякденним 
явищем облікової роботи. Тому наразі відсутні в достатній 
мірі наукові та практичні напрацювання щодо побудови 
оптимальної організації бухгалтерського обліку активів за 
справедливою вартістю, тим більше в сільському 
господарстві. Це в свою чергу, гальмує практичне 
впровадження положень П(С)БО 30 «Біологічні активи», а 
також викликає труднощі провадження державної політики 
в аграрному секторі. 

Враховуючи зазначене, пропонуємо застосовувати 
методику організації обліку біологічних активів та 
сільськогосподарської продукції за справедливою вартістю, 
яка ґрунтується на помісячному визначенні справедливої 
вартості всієї номенклатури біологічних активів та 
сільськогосподарської продукції, які є на підприємстві, 
станом на перше число кожного наступного місяця.  

 Для документального підтвердження інформації про 
справедливу вартість біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції пропонуємо оформлювати 
відповідну Довідку (акт) про справедливі (ринкові) ціни на 
біологічні активи та сільськогосподарську (далі - Довідка). 
Довідка складається за галузевим принципом, або по 
окремих виконавцях на відповідну дату. В ній 
зазначаються: об'єкт обліку, справедлива вартість 1-ці 
біологічного активу чи сільськогосподарської продукції, 
метод оцінки з посиланням на відповідний додаток, а також 
величина планових витрат на місці продажу. 

На протязі місяця бухгалтера оцінюють біологічні 
активи та сільськогосподарську продукцію, використовуючи 
ціни активного ринку зазначені у Довідці. 

Підтверджуючі документи щодо визначення 
справедливої вартості оформлюються у вигляді  додатків 
до Довідки. Зокрема, при наявності активного ринку - це 
копії договорів, роздруковані дані зі всесвітньої мережі 
Інтернет, прайси та ін.; при відсутності активного ринку – 
розрахунок справедливої вартості біологічного активу чи 
сільськогосподарської продукції за методом, передбаченим 
П(С)БО 30 «Біологічні активи» і актуальним в кожному 
окремому випадку. Розрахунок оформлюється у вигляді 
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Бухгалтерської довідки і підписується виконавцем та 
головним бухгалтером. Довідка підписується виконавцем 
(бухгалтером, що здійснює облік біологічних активів та 
сільськогосподарської продукції), економістом та Головним 
бухгалтером. У разі виникнення суттєвих змін у 
технологічному, ринковому, економічному та правовому 
середовищі аграрного підприємства, які суттєво впливають 
на величину зафіксованої у Довідці справедливої вартості 
окремих видів біологічних активів чи сільськогосподарської 
продукції складається Додаток до Акту визначення 
справедливої вартості, де зазначаються оновлена 
справедлива вартість та причини її  перегляду на протязі 
звітного (розрахункового) періоду. 

 Важливим при цьому є встановлення «порогу 
суттєвості впливу зміни цін активного ринку» (далі – Поріг 
суттєвості), тобто перевищення фактичних цін на ринку над 
зазначеними в Довідці протягом деякого періоду, на розмір 
справедливої вартості біологічних активів та 
сільськогосподарської продукції. «Поріг суттєвості» 
встановлюється підприємством самостійно, залежно від 
виду продукції, можливості зміни зовнішнього економічного 
середовища і тривалості періоду збільшення цін. Так при 
реалізації пшениці таким порогом може бути 10 грн. за 1 
тону протягом 7 днів, при реалізації яєць 0,5 грн. за 10 штук 
(50 грн. за 1000 шт.) протягом 15 днів. Зазначення порогу 
суттєвості та терміну після якого він виникає є важливим, 
оскільки, як свідчить практика функціонування національної 
економіки, ціни на окремі види продукції протягом місяця 
можуть збільшитись на 3-4 %. Особливо відчутні такі 
процеси нині за умови високого рівня інфляції в України 
(березень – 3,8 %). 

Оригінал Довідки та додатки до них на протязі року 
підшиваються в окрему папку. Їх копії надсилаються 
керівникам окремих структурних підрозділів (бригадирам, 
завідуючим фермами), спеціалістам, які мають справу з 
оприбуткуванням та купівлею-продажем біологічних активів 
та сільськогосподарської продукції. На протязі місяця 
бухгалтера оприбутковують біологічні активи та 
сільськогосподарську продукцію за справедливою вартістю, 
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зазначеною у Довідці. При цьому у первинних документах в 
графі «Підтверджуючі документи» зазначається номер і 
дата Довідки. 

Моніторинг та нагромадження інформації про ринкові 
ціни на активних ринках здійснюють обліковці, які ведуть 
поточний облік біологічних активів та сільськогосподарської 
продукції. Зазначені обов’язки вносяться в посадові 
інструкції працівників бухгалтерії. 

Переваги помісячного визначення справедливої 
вартості активів полягають у наступному: 

1. Щоденна наявність повної (оновленої), 
обґрунтованої і документально підтвердженої інформації 
про ціни активного ринку на всі види біологічних активів та 
сільськогосподарської продукції підприємства. 

2. Можливість оперативного реагування на зміни 
зовнішнього середовища та відповідно мінімізація 
можливих економічних ризиків шляхом прийняття 
обґрунтованих управлінських рішень.  

3. Виконання функцій зі збору, обробки та 
узагальнення інформації про ціни активного ринку однією 
відповідальною особою та контроль її дій Головним 
бухгалтером. Таким чином, немає необхідності залучати 
широке коло спеціалістів (агроном, зоотехнік, заступник 
директора та ін.) та  не буде необґрунтованого розширення 
їх функціональних обов’язків. 

4. Простота і доступність застосування. 
5. Можливість застосування у підприємствах різної 

форми власності і господарювання, спеціалізації - 
універсальність. 
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Система контролю виробничих витрат за сучасних 

умов є дієвим засобом щодо впливу на результати діяльності 
окремих підрозділів і господарюючого суб’єкту в цілому. В 
науковій літературі останніх років значна увага  приділяється 
контролю як одній із функцій управління підприємством. 

Контроль, на думку Усача Б.Ф., означає перевірку 
виконання тих чи інших господарських рішень з метою 
встановлення їхньої законності та економічної доцільності [1, 
с.10]. 

Автори Гончарук Я.А. та Рудницький В.С. 
стверджують, що контроль як функція управління – це 
система спостереження і перевірки відповідності процесу 
функціонування об’єкта управління прийнятим управлінським 
рішенням, встановлення результатів управлінського впливу 
на керований об’єкт, виявлення відхилень, допущених у ході 
виконання цих рішень [2, с.5]. 

Контроль, вважає Дорош Н.І., покликаний не тільки 
виявити відхилення від мети контролю, а й давати оцінку 
причин цих відхилень, конкретизувати їх за рівнем участі в 
них осіб, діяльність яких піддавалась контролю [3, с.8]. 

Таким чином,  в сучасних умовах господарювання  
необхідною вимогою, яка має ставитися до контролю, є  
оцінка ефективності діяльності відповідальних осіб та 
підпорядкованих їм   структурних підрозділів.  

Для успішного функціонування суб’єкта 
господарювання, збільшення обсягів виробництва продукції 
та зниження її собівартості, раціонального використання 
власних та залучених ресурсів, виникає потреба в 
постійному щоденному  внутрішньогосподарському контролі 
виробничої діяльності підприємства. 

Контроль витрат виробництва, на думку В.Ф.Палія, 
можна вести в місцях виникнення або за кінцевим 
калькуляційним розрахунком собівартості продукції [4, с.44]. 

Собівартість продукції характеризує витрати за 
кінцевими результатами виробництва. Конкретні витрати 
виробничих ресурсів в ній перегруповані і тому  
прослідкувати порядок їх формування  неможливо. Вони 
прив’язані до кінцевого продукту і не пов’язані з конкретними 
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місцями, де проводились витрати, та  з конкретними 
особами, які відповідають за ефективність, раціональність 
понесених витрат. 

Якщо керівництво підприємства планує здійснювати 
ефективне управління виробничими процесами, необхідно  
передавати функції управління витратами на нижчі рівні 
управління, туди, де відбувається процес виробництва, 
процес використання ресурсів і формування величини 
витрат. Це можливо зробити тільки в місцях виникнення 
витрат  шляхом оперативного контролю у виробничих 
підрозділах підприємства.   

Важливе значення в процесі формування витрат 
виробництва на сільськогосподарському підприємстві поряд 
з основним виробництвом належить підрозділам 
допоміжного виробництва.  

Необхідність створення системи контролю за 
витратами допоміжних виробництв пояснюється рядом 
причин: 
- структура допоміжних виробництв може бути досить 
розгалужена, а їх діяльність направлена на обслуговування 
основного виробництва, інших підрозділів підприємства, а 
також на обслуговування сторонніх юридичних та фізичних 
осіб; 
- діяльність допоміжних виробництв пов’язана з 
виконанням різних видів робіт, що проходять ряд 
технологічних взаємопов’язаних операцій, в  ході яких 
формуються різні витрати  за складом, змістом, характером 
участі у виробництві тощо; 
- витрати допоміжних виробництв є складовою частиною 
витрат основного виробництва, а отже впливають на 
величину собівартості продукції. 

Контроль, як функція  управління, дозволяє своєчасно 
виявити і усунути причини і фактори, які негативно 
впливають на процес ведення виробництва і досягнення 
поставленої мети.  

Контроль за витратами окремих підрозділів 
допоміжного виробництва сприятиме раціональному 
використанню ресурсів в допоміжному виробництві та 
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правильному віднесенню витрат допоміжних виробництв на 
різні види продукції, робіт та послуг.  
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Однією з провідних галузей України є цукрова 

промисловість. Виробництво і реалізація продукції 
цукроварної промисловості вимагає своєчасного, 
правильного, якісного бухгалтерського обліку. Адже від цього 
залежить правильність розрахунків собівартості продукції, 
фінансових результатів від її реалізації і роботи 
підприємства в цілому. Це впливає також на добробут 
працівників підприємства і споживачів продукції. 

Хмельницька область займає вагоме місце по 
виробництву цукросировини та цукру в Україні. Питома вага 
цукру Хмельниччини в загальнодержавному виробництві 
становить до 10 відсотків. Бурякоцукрове виробництво 
забезпечує сировиною інші галузі сільського господарства та 
харчової промисловості. 

Враховуючи сказане, можна стверджувати, що для 
бурякоцукрової галузі актуальною проблемою є облік готової 
продукції. 
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Ткаченко Н.М. вважає, що готова продукція – це 
продукція (виріб, напівфабрикат, робота, послуга), що 
повністю закінчена обробкою на даному підприємстві, 
пройшла всі стадії технічного випробування (якщо вимагають 
відповідні її особливості), відповідає технічним умовам і 
стандартам, не потребує подальшої обробки на цьому 
підприємстві і здана на склад [1, 672]. 

Готовою називають продукцію, яка виготовлена на 
підприємстві, призначена для продажу, повністю закінчена 
обробкою, пройшла випробування, приймання, 
укомплектування і відповідає технічним та якісним 
характеристикам, передбаченим договорами або іншими 
нормативно-правовими актами (умовами, стандартами) [2, 
375]. 

Згідно з твердженням Федерації Професійних 
бухгалтерів і аудиторів України готова продукція визнається 
активом, якщо вона відповідає критеріям визначення активу: 
існує ймовірність того, що підприємство отримає в 
майбутньому вигоди, пов'язані з їх використанням; та їх 
вартість може бути достовірно оцінена [3, 38]. 

Методологічні засади формування інформації про 
готову продукцію у бухгалтерському обліку та розкриття її у 
фінансовій звітності визначається П(С)БО 9 "Запаси", 
затверджене МФУ від 20.10.99.р. №246, зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 02.11.99.р. 

ВАТ "Шепетівський цукровий комбінат" являється 
одним із провідних підприємств цукрової промисловості 
області з питань впровадження новітніх технологій 
вирощування цукрових буряків та їх переробки. Напрямок 
роботи цього підприємства спрямований на інтеграцію 
виробничих процесів комбінату та сільськогосподарських 
виробників шляхом оренди сільськогосподарських. земель.  

На даному підприємстві застосовується журнально-
ордерна форма обліку, заснована на використанні принципу 
систематизації та накопичування даних первинних 
документів безпосередньо в регістрах аналітичного і 
синтетичного обліків відповідно до чинного Положення про 
організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні. 
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При обліку готової продукції, її відвантаженні та 
реалізації застосовується автоматизована форма обліку. При 
цій формі здійснюється повна автоматизація збору, передачі, 
систематизації й обробки інформації. Крім паперових носіїв 
бухгалтерської інформації використовуються машинні носії 
(магнітні стрічки, магнітні диски). 

При автоматизованій формі обліку здійснюється 
інтеграція обліку на основі одноразового введення і 
багаторазового використання первинної інформації, а також 
програмне групування дебетових і кредитових оборотів на 
рахунках на основі принципу подвійного запису; проводиться 
автоматизація логічних операцій бухгалтерського обліку; 
вирішуються задачі бухгалтерського обліку у двох режимах 
регламентованому і запитовому; вихідну інформацію 
отримують у вигляді групованих регістрів і відеограм, а також 
існує можливість розшифровки результативних показників за 
запитами користувачів. 

При загальному скороченні обсягу наданої 
користувачу інформації підвищується інформативна цінність 
автоматизованої форми. Вона також передбачає контроль 
вихідної бухгалтерської інформації, що позитивно впливає на 
дієвість бухгалтерського обліку. 
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ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 
 

Звіт про рух грошових коштів (далі-звіт) є порівняно 
новою формою у складі річної фінансової звітності. Даний 
звіт був запозичений з міжнародної практики, а тому його 
зміст, перелік показників, послідовність розміщення та 
порядок заповнення, визначені у П(С)БО 4 “Звіт про рух 
грошових коштів” [1], є дуже схожими і відповідають вимогам 
МСФЗ 7 “Звіт про рух грошових коштів”. Цей звіт є 
обов’язковим для складання сільськогосподарськими 
підприємствами. 

У світовій практиці Звіт про рух грошових коштів 
уперше був розроблений у 1988 році американською 
комісією з цінних паперів (SEC), яка займається розробкою 
вимог до бухгалтерської звітності ГААП, і визнаний 
обов’язковим документом звітності корпорацій. У 1990 році 
він був узятий за основу у Великобританії, а згодом у 1992 
році – виданий у системі міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку і набрав чинності з 1 січня 1994 року. 
В Україні даний звіт був розроблений та включений до 
складу річної фінансової звітності у 1999 році. 

Досі існують проблеми при складанні звіту, зумовлені 
неоднозначним тлумаченням змісту інформації, яка там 
повинна відображатися й на основі якої здійснюється його 
заповнення. З цього приводу С. Голов, виступаючи на XXVI 
конгресі європейської асоціації бухгалтерів, яка відбулася на 
початку квітня 2003 року в Іспанії, наголосив, що ще й досі в 
українських підприємств існують значні труднощі при 
складанні звіту про рух грошових коштів [3, с. 14]. 

Більшість авторів стверджують, що запровадження 
Звіту про рух грошових коштів є дуже важливим кроком в 
удосконаленні фінансової звітності, оскільки відкриває нові 
можливості та дозволяє користувачам простежити 
формування і використання грошових коштів на підприємстві. 

В. Хліпальська пише, що “внаслідок введення Звіту 
про рух грошових коштів підприємства отримали змогу 
створювати інформаційні ресурси щодо джерел 
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надходження та напрямів використання грошових коштів з 
метою виявлення та усунення причин розбіжностей, які 
виникають між ними, проводити аналіз та оцінку створених 
потоків з метою подальшої їх оптимізації, … досліджувати 
платоспроможність підприємства щодо покриття своєї 
заборгованості, а також проводити аналітичну оцінку 
отриманих результатів операційної, інвестиційної та 
фінансової діяльності” [5, с. 11]. 

Подібної думки дотримується Л.А. Лахтіонова, яка 
стверджує, що звіт дає можливість оцінити майбутні 
надходження грошових коштів, проаналізувати здатність 
підприємства погасити свою короткострокову заборгованість 
і сплатити дивіденди, оцінити необхідність залучення 
додаткових фінансових ресурсів; використання його даних 
дає змогу точніше оцінити перспективну платоспроможність і 
тим самим знизити фінансовий ризик [4, с. 253]. 

У зарубіжній практиці для розрахунку руху грошових 
коштів пропонується використовувати два методи: 

- прямий, за яким передбачено відображати 
основні джерела грошових надходжень і видатків; 

- непрямий, за яким основним джерелом 
надходження грошових коштів виступає прибуток (збиток)  
чистої зміни грошових коштів, за винятком впливу 
негрошових операцій. 

Підприємства України для визначення руху грошових 
коштів від інвестиційної та фінансової діяльності дозволено 
використання прямого методу, а для руху грошових потоків 
від операційної діяльності перевага була надана непрямому 
методу. 

Таким чином звіт про рух грошових коштів відображає 
грошові потоки від операційної діяльності із застосуванням 
прямого методу. МСБО 7 "Звіти про рух грошових коштів" 
вимагає від підприємства відображати грошові потоки від 
операційної діяльності із застосуванням прямого або 
непрямого методу [2, с.98]. 

Базою для визначення руху коштів від операційної 
діяльності в даному звіті прийнято суму надходження від 
продажу молока, тобто виручку від реалізації продукції, а не 
чистий прибуток (збиток), як у  вітчизняній практиці при 
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складанні «Звіту про рух грошових коштів». Так як 
національні положення стандарти бухгалтерського обліку 
створюються на основі міжнародних, то відповідно й порядок 
складання та методи, які використовуються міжнародними 
стандартами,  повинні використовуватись у  вітчизняній 
практиці. Такий порядок визначення руху коштів від 
операційної діяльності на нашу думку більш раціональний. 

   Непрямий метод дозволяє отримувати належні 
результати, якщо прибуток (збиток) від операційної 
діяльності формується шляхом співставлення виручки від 
реалізації продукції з понесеними витратами. 

Однак у сільськогосподарських підприємствах України 
із введенням у дію П(С)БО 30 виникли обставини, коли 
прибуток від операційної діяльності формується також від 
нетоварних операцій (приріст вартості довгострокових і 
поточних біологічних активів), тобто, у цьому випадку 
застосування непрямого методу розрахунку надходжень 
грошових коштів не можна використовувати при заповненні 
форми № 3. На це націлюють приклади, наведені у додатках 
до М(С)БО 41 „Сільське господарство” [2, с. 97-98]. 

Тому вважаємо, що  сільськогосподарським 
підприємствам необхідно змінити форму №3 з тим, щоб в ній 
відображалися дані про рух грошових коштів по операційній 
діяльності на підставі прямого методу розрахунку. 
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Для управління сільськогосподарською діяльністю 

підприємства власники та керівники використовують дані 
обліку, як одного з найважливіших джерел інформації. В 
процесі еволюції обліку як науки про спостереження, 
реєстрацію та узагальнення суспільних, природних, 
економічних явищ, відокремлено бухгалтерський, 
оперативно-технічний та статистичний облік. В залежності 
від користувачів інформації, об’єктів, відкритості даних, 
обов’язковості ведення і т.д. бухгалтерський облік поділяють 
на фінансовий, управлінський та податковий. Однак всі види 
обліку мають однакові функції, вимоги та ґрунтуються на 
загальних принципах. 

Згідно статті 3 Закону України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року 
№ 996-ХІV (далі - Закон про бухгалтерський облік), 
бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який 
ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична 
та інші види звітності, що використовують грошовий 
вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку. 

З метою забезпечення користувачів повною, правдивою 
та  неупередженою  інформацією про фінансове становище, 
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результати діяльності та рух грошових  коштів підприємства 
Законом про бухгалтерський облік встановлено основні 
принципи бухгалтерського обліку - правила, якими слід 
керуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації 
господарських операцій і при відображенні їх результатів у 
фінансовій звітності.  

До основних принципів бухгалтерського обліку 
належать: обачність; повне висвітлення; автономність; 
послідовність; безперервність; нарахування та відповідність 
доходів і витрат; превалювання сутності над формою; 
історична (фактична) собівартість; єдиний грошовий 
вимірник; періодичність. 

Відповідно до вимог, які ставляться до бухгалтерського 
обліку, ці принципи повинні дотримуватись у всіх 
господарських операціях незалежно від галузі діяльності. 
Проте, більш детального аналізу потребує їх використання 
для бухгалтерського обліку сільськогосподарської діяльності 
та нових активів, які тільки починають з’являтись на балансі 
підприємств, зокрема, інтелектуальної власності. 

Об’єкти інтелектуальної власності (сорти рослин, 
породи тварин, технології вирощування та вигодовування та 
ін.) належать до нематеріальних активів. Дослідження 
практики обліку створення об’єктів інтелектуальної власності 
в сільськогосподарських підприємствах показує, що їх 
вартість починає формуватись з моменту, коли отримано 
підтвердження про можливість доведення активу до стану 
придатного до використання і будуть надходити економічні 
вигоди, тобто витрати на розробку. Це відповідає вимогам 
п.7 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи». Наші дослідження 
обліку процесу створення сорту виявили, що практично 
витрати починають накопичуватись на рахунку 154 
«Придбання (створення) нематеріального активу» з початком 
процедури реєстрації прав, так як тільки тоді отримується 
підтвердження про корисність нового сорту.  

Застосування такої методики обліку створення 
нематеріальних активів відповідає принципу обачності 
бухгалтерського обліку, за яким методи оцінки  повинні 
запобігати заниженню оцінки  зобов'язань та витрат і 
завищенню оцінки активів і доходів підприємства. Тобто, 
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хоча витрати понесені на конкретний об’єкт, поки не 
отримано офіційного підтвердження про корисність 
створеного активу (для більшості об’єктів інтелектуальної 
власності вимагається державна реєстрація після процедури 
кваліфікаційної експертизи), їх не можна включати до 
вартості активу. В результаті вартість, за якою створений 
об’єкт інтелектуальної власності обліковується на балансі 
сільськогосподарських підприємств, не відповідає ні його 
собівартості, ні справедливій вартості. Фактично балансова 
вартість нематеріального активу рівна реєстраційним 
витратам, що не відповідає одному з принципів 
бухгалтерського обліку – історичної собівартості, згідно якого 
пріоритетною є оцінка активів підприємства, виходячи з 
витрат на їх виробництво та придбання. Балансова вартість 
створених об’єктів інтелектуальної власності в АПК потребує 
подальшого дослідження і обґрунтування з метою 
узгодження методики облікової оцінки з методикою 
обчислення собівартості. 

Нематеріальні активи мають суттєву відмінність від 
решти активів – нематеріальність і не значну вартість 
тиражування, що зумовлює можливість користування 
активом багатьма суб’єктами одночасно за наявності 
відповідних прав. Багато сільськогосподарських підприємств 
можуть одночасно придбати об’єкт інтелектуальної власності 
– новий сорт, використовувати його у власних цілях або ж 
реалізувати на умовах, обмежених ліцензійним договором 
іншим господарствам, що є дуже поширеною операцією.  

У вітчизняній практиці обліку переважає твердження, 
що один і той же актив не може обліковуватись на балансі 
декількох підприємств, а нематеріальні активи на балансі 
можуть відображатись тільки у їх творців, які володіють 
виключними правами, або підприємств, які придбали всі 
права (згідно податкового законодавства). Така практика 
узаконена в Російській федерації і пропонується в працях 
Н.М. Балакірєвої, В.Г. Зінова, С.В.Шульги та ін. Виходячи з 
цього твердження, перед тим, як облікувати об’єкт 
інтелектуальної власності на балансі сільськогосподарського 
підприємства, ми повинні визначити, які права придбано: 
виключні чи не виключні, не враховуючи значні витрати на 
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придбання, корисність активу, термін експлуатації. 
Напрошується логічний висновок про першочергове 
дослідження юридичної форми угоди про обсяг придбаних 
прав, що суперечить принципу превалювання сутності над 
формою - операції обліковуються відповідно до їх сутності, а 
не лише виходячи з юридичної форми. 

На нашу думку, методика обліку інтелектуальної 
власності в діяльності  сільськогосподарських підприємств 
потребує детального дослідження на відповідність 
принципам бухгалтерського обліку і вдосконалення з метою 
розробки єдиних правил обліку активів з нематеріальною 
природою. 

В контексті вирішення даної проблеми необхідно 
виключити  з законодавчої бази положення, які мають 
двозначне трактування (принцип історичної собівартості та 
ін.). Так звані принципи бухгалтерського обліку не можна 
вважати основоположними, вони потребують подальшого 
дослідження і перейменування на «вимоги до 
бухгалтерського обліку». Положення щодо пріоритетної 
оцінки за історичною собівартістю, превалювання сутності 
над формою, обачності необхідно розглядати в П(С)БО 1. 

Дискусії щодо змістового вираження певних 
економічних категорій, порядку обліку явищ, процесів, 
формулювання основних правил і вимог були і залишаються 
ознакою наукового прогресу, що підтверджує необхідність 
глибоких досліджень практики з використанням теоретичних 
знань. 
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Діяльність та розвиток кожного підприємства залежить 
від того, що мають на меті отримати його власники. Тому, 
першочерговим завданням, яке стоїть перед ними, є 
розробка поточних та довгострокових цілей підприємства, 
формування чіткої стратегії його розвитку, тобто залучення 
інвестицій, додаткових фінансових ресурсів, зміцнення своїх 
позицій в конкурентному середовищі, просування нової 
продукції на ринок тощо. В зв’язку з цим подальша діяльність 
суб’єкта господарювання буде спрямована на досягнення 
поставленої мети з максимальним використанням всіх 
доступних способів та методів. Особливо це стосується 
підприємств, заснованих на колективній формі власності, 
зокрема сільськогосподарських виробничих кооперативів, 
власники якого одночасно є його працівниками. Ця 
особливість обумовлюється тим, що прийняття принципових 
рішень щодо розвитку кооперативу, визначення розмірів та 
видів його фондів, порядок їх формування та використання 
вимагає погодження на загальних зборах, тому визначення 
цілей та пріоритетів розвитку кооперативу має неабияке 
значення в його діяльності. 

Для досягнення певних цілей, таких як залучення 
додаткових фінансових ресурсів, інвестицій та збільшення 
кількості членів кооперативу важливу роль відіграє його 
фінансова звітність як джерело інформації про діяльність та 
фінансовий стан господарюючого суб’єкта. 

Фінансова звітність є заключним етапом облікового 
процесу діяльності підприємства. Однак, інформація, яку 
вона містить, з одного боку є наслідком ефективності 
діяльності, а з іншого – вона в значній мірі залежить від того,  
наскільки вдало обрана облікова політика, чи відповідає вона 
цілям підприємства та чи забезпечує подальший його 
розвиток. 

Облікова політика, в даному випадку, виступає одним із 
засобів управління ресурсами підприємства та забезпечує 
досягнення поставленої мети методом бухгалтерського 
обліку. Не маючи на меті ставити під сумнів достовірність 
фінансової звітності, зазначимо, що формування облікової 
політики необхідно здійснювати в межах дозволених чинним 
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законодавством України та у відповідності до Положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку. 

Розглядаючи систему бухгалтерського обліку, варто 
зазначити, що він поділяється на три види відповідно до 
облікових функцій:  на фінансовий, податковий та 
управлінський. З теорії бухгалтерського обліку відомо, що 
фінансовий та податковий облік регламентується 
законодавством, а їх ведення обов’язкове для кожного 
підприємства незалежно від форми власності, організаційно-
правової форми чи виду економічної діяльності, на відміну 
від управлінського обліку. Саме тому облікова політика 
повинна містити інформацію, яка б в повній мірі, з однієї 
сторони, забезпечувала відповідність облікового процесу 
всім принципам бухгалтерського обліку та гарантувала 
достовірність фінансової звітності, а з іншої,  дала б 
можливість максимально використати альтернативні методи 
ведення обліку для досягнення поставлених цілей. 

Останнім часом вченими-дослідниками більше уваги 
приділяється саме організації облікового процесу, в тому 
числі і обліковій політиці. Це дало можливість більш 
конкретно окреслити коло питань та дискусійних положень, 
що стосується розкриття інформації в обліковій політиці 
підприємств, які займаються виробництвом 
сільськогосподарської продукції. Так, наприклад, деякі вчені 
вважають за доцільне в Наказ про облікову політику 
включати інформацію, що стосується контролю витрат 
виробництва, формування собівартості готової продукції, 
тобто рекомендують внести управлінський аспект у його 
формування. Інші вважають, що необхідно розкривати лише 
принципово важливу інформацію, яка стосується 
альтернативних методів ведення фінансового обліку (методи 
нарахування амортизації, методи оцінки вибуття запасів 
тощо). 

Виходячи з того, що фінансова звітність є основним 
джерелом забезпечення інформаційних потреб зовнішніх 
користувачів та, фактично, підтвердженням результатів 
діяльності господарюючого суб’єкта у досягненні 
поставлених перед ним цілей, можна стверджувати, що 
облікова політика є одним із пасивних методів підвищення 
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ефективності діяльності підприємства. Вона надає 
можливість логічно та раціонально поєднати специфіку галузі 
та запропоновані законодавством підходи до відображення 
господарських процесів. 

Для запобігання та усунення можливостей маніпуляції 
думкою користувачів фінансової звітності необхідно створити 
прозорий механізм формування показників та розкриття 
інформації про стан підприємства і результати його 
діяльності за звітний період. Тому в обліковій політиці 
необхідно наводити мінімальний перелік статей, поряд з цим 
надавати конкретне пояснення вибору того чи іншого 
альтернативного способу ведення обліку з посиланнями на 
законодавчий акт, бізнес-план, стратегічний план розвитку 
підприємства тощо.  

Такий підхід дасть більш широке та повне уявлення про 
діяльність підприємства, його фінансовий стан, рівень 
використання існуючих резервів підвищення ефективності 
діяльності, цілеспрямованість системи управління суб’єкта 
господарювання загалом.  
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ   ВНУТРІШНЬОГО 
АУДИТУ 

 
Реформування економіки України зумовлює 

необхідність створення економічних інститутів, які регулюють 
взаємовідносини різних суб'єктів підприємницької діяльності. 
Провідне місце в цьому процесі займає інститут аудиторства.  

Дослідженню проблем аудиторської діяльності та її 
регулювання приділили увагу у своїх працях вітчизняні вчені-
економісти: Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., Герасимович А.М., 
Голов С.Ф., Давидов Г.М., Дорош Н.І., Завгородній В.П., 
Кузьмінський А.М., Кужельний М.В., Кулаковська Л.П., 
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Павлюк І.В., Савченко В.Я., Сопко В.В., Ткаченко Н.М., Усач 
Б.Ф., Швець В.Г.  

Проте в сучасних умовах розвитку української 
економіки потребують подальшого і більш глибокого 
дослідження питання методології і організації аудиторської 
перевірки, формування аудиту як науки. Для нормального 
функціонування економіки важливу роль відіграють 
достовірні відомості про діяльність підприємства. Одержання 
саме такої інформації і забезпечує аудиторська діяльність.  

За формою і метою здійснення розрізняють аудит 
зовнішній і внутрішній. Зовнішній аудит здійснюється 
незалежними аудиторськими фірмами чи окремими 
аудиторами. Що ж до внутрішнього аудиту, то він 
проводиться спеціально створеними на підприємствах 
підрозділами і службами. В нашій країні застосування 
внутрішнього аудиту здійснюється досить повільно, більше 
того він не знайшов належного місця в системі сьогодні 
діючих підприємств різного роду діяльності. Функціонування 
контрольно-ревізійних служб на більшості підприємств не 
виконують в повній мірі функцій, притаманних внутрішньому 
аудиту.    

Тому зараз зросла необхідність необов'язкового 
внутрішнього аудиту, що допомагає підприємствам 
справитися не тільки з жорсткістю політики збору податків, 
але й з ризиком банкрутства в умовах ринкової економіки. На 
думку Коновченко О.С. це зумовлено рядом факторів. По-
перше, внутрішній аудит є потужним, але в той же час поки 
що недооціненим інструментом підвищення ефективності 
компанії. По-друге, низка гучних корпоративних скандалів 
призвела до посилення законодавчих та нормативних вимог 
до стану внутрішнього контролю та достовірності фінансової 
звітності. По-третє, організація у компанії внутрішнього 
аудиту стає все більш актуальною для власників-менеджерів 
компаній, які відходять від безпосереднього управління 
концентруючись на функціях контролю та стратегічного 
управління та передаючи важелі керівництва професійним 
менеджерам. По-четверте, наявність у компанії ефективного 
корпоративного управління, одним із ланцюгів якого стає 
внутрішній аудит, є значним позитивом для потенційних 
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інвесторів і кредиторів, що підвищує інвестиційну 
привабливість компанії. 

Міжнародний стандарт аудиту 400 "Оцінка ризиків та 
внутрішній контроль", визначає систему внутрішнього 
контролю як сукупність внутрішніх правил та процедури 
контролю, що запроваджені керівництвом для забезпечення 
стабільного й ефективного функціонування підприємства, 
дотримання внутрішньої господарської політики, збереження 
та раціонального використання активів, точності і повноти 
бухгалтерських записів, своєчасної підготовки фінансової 
інформації, запобігання фальсифікаціям.  

Процес внутрішнього аудиту має складний і 
багатогранний характер. Він є  функцією управління 
підприємством, яка ґрунтується на даних бухгалтерського 
обліку й економічного аналізу.  

Обсяг і мета внутрішнього аудиту змінюються й 
залежать від величини, структури суб'єкта господарювання, 
управлінського персоналу. Як правило, внутрішній аудит 
складається з одного чи кількох наведених елементів: 

ü огляд систем бухгалтерського обліку та 
внутрішнього контролю. Відповідальним за створення 
адекватних систем бухгалтерського обліку і внутрішнього 
контролю є управлінський персонал. Внутрішній аудит, як 
правило, передбачає конкретну відповідальність за перевірку 
цих систем і їх функціонування, а також надання 
рекомендацій для їх удосконалення; 

ü перевірка фінансової та господарської інформації. 
Цей елемент може охоплювати перевірку способів, що 
застосовуються для визначення, виміру, класифікації цієї 
інформації і складання звітності про неї, та конкретний запит 
щодо окремих статей, у тому числі докладне тестування 
операцій, залишків на рахунках і процедур; 

ü перевірка економічності та продуктивності, у тому 
числі нефінансові заходи контролю суб'єкта господарювання; 

ü перевірка дотримання законів, нормативних актів та 
інших зовнішніх вимог, а також політики, директив 
управлінського персоналу та інших внутрішніх вимог. 

Діяльність внутрішніх аудиторів на різних етапах 
здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства 
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є своєрідним „фільтром”, через який проходять найважливіші 
управлінські рішення щодо фінансових стратегій 

Внутрішні аудит слід розглядати як невід’ємну частину 
загальної системи управління підприємством. Служба 
внутрішнього аудиту створюється з метою виконання 
контрольних функцій не тільки за збереженням і 
використанням грошових коштів, але й інших активів. За 
ідеальних умов служба внутрішнього аудиту підпоряд-
ковується винятково керівництву підприємства найвищого 
рівня. Підпорядкування головному бухгалтеру є недоречним, 
тому що в одній особі поєднуються функції обліку і контролю 
фінансово-господарської діяльності підприємства. Усе це 
послаблює функцію контролю і може бути причиною нестач, 
крадіжок, втрати активів. 

Внутрішній аудит здійснюється на попередній стадії 
виконання комерційної, технологічної чи фінансової угоди, у 
процесі її проходження і після завершення. Він дає експертну 
обґрунтовану оцінку господарським операціям і процесам. 

Будучи на повному утриманні підприємства, ця служба 
повинна довести необхідність свого існування. Для цього 
вона покликана сприяти підвищенню ефективності роботи 
підприємства, забезпеченню рентабельності і зміцненню 
його фінансового стану. Внутрішні аудитори повинні мати 
відповідну фахову освіту і досвід роботи. Бажано, щоб у цю 
службу були залучені працівники, які б мали ґрунтовні знання 
не тільки з бухгалтерського обліку і аудиту, а й 
оподаткування, фінансів, кредитування, менеджменту тощо. 

Відзначимо, що правильно сплановані підходи до 
проведення оцінки і використання роботи внутрішнього 
аудиту дозволять зменшити трудомісткість витраченого часу 
і професійно обґрунтувати думку зовнішнього аудитора у 
відношенні оцінки роботи внутрішніх аудиторів. 

Під час проведення дослідження було встановлено, 
що основними проблемами впровадження внутрішнього 
аудиту на підприємствах України є такі: 

відсутня відповідна нормативно-правової база щодо 
методики створення, ролі, функцій, об’єктів, прийомів і 
методів внутрішнього аудиту;  

немає професійних стандартів діяльності внутрішніх 
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аудиторів; 
наявність середніх і невеликих за розміром 

підприємств в яких контрольні функції виконують головні 
бухгалтери або власники; 

нерозуміння відмінності між внутрішнім аудитом і 
зовнішнім, а також між внутрішнім аудитом і внутрішнім 
контролем; 

брак коштів  на впровадження служби внутрішнього 
аудиту на підприємствах. 

Вирішення вказаних проблем і впровадження служби 
внутрішнього аудиту дасть можливість забезпечити 
збереження власності,  досягнення цільового, економного та 
раціонального використання всіх засобів, виявлення та 
використання резервів росту та підвищення ефективності 
виробництва. 
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ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ В УМОВАХ 
КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИХ РОБІТ 

 
Серед актуальних проблем проведення 

внутрішньогосподарського контролю слід відмітити 
застосування комп’ютерних засобів, впровадження яких 
дозволяє знизити трудомісткість процедур контролю, 
приділяти більше уваги змісту і вірогідності показників 
первинних документів та записів в облікових регістрах, а 
також поглибити економічний аналіз суб’єктів 
господарювання. Вивченню і подоланню пов’язаних із 
внутрішньогосподарським контролем в умовах 
комп’ютеризації проблем присвячені дослідження таких 
науковців як : Бутинець Ф.Ф., Білуха М.Т., Валуєв Б.І., 
Кірейцев Г.Г., Кужельний М.В., Чумаченко М.Г., 
Шевчук В.О. та ін. Водночас, невирішеними залишаються 
питання як методологічного так і організаційного характеру. 
Вищевикладене зумовило необхідність постановки наступних 
завдань: 

оцінити стан використання КТ при проведенні 
внутрішньогосподарського контролю та зазначити переваги її 
застосування; 

визначити шляхи впровадження технічних та 
комп’ютерних засобів під час проведення 
внутрішньогосподарського контролю. 

У процесі ревізій КТ використовується переважно там, 
де потрібно здійснювати перевірку підрахункових підсумків у 
документах та взаємоперевірку зустрічних сум, відображених 
у первинних документах і облікових регістрах. А для 
якнайширшого застосування технічних засобів (ТЗ) під час 
проведення внутрішньогосподарського контролю виникає 
потреба в розробці відповідних програм для виконання 
контрольно-ревізійної роботи. 

Разом з тим, контрольні функції залишаються поза 
колом комп’ютеризації. Внутрішня контрольно-ревізійна 
служба не має у своєму арсеналі потрібних ТЗ та не вміє 
застосовувати їх у своїй роботі. Величезний потік обліково-
аналітичної інформації обробляється застарілими методами. 
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Отже, слід забезпечити відповідну підготовку ревізійного 
апарату до проведення внутрішньогосподарського контролю 
із застосуванням ТЗ і включати до складу ревізійних груп 
технічних працівників з комп’ютерної обробки економічної 
інформації для перевірки вірогідності виданої за допомогою 
ТЗ інформації. 

Сучасні розрахунково-математичні прийоми контролю 
не охоплюють усіх питань господарських операцій і процесів. 
На об’єктах ревізії переважають логічні прийоми контролю, 
до яких КТ не пристосована. Проводячи ревізії з 
використанням ТЗ, крім візуального спостереження 
текстового й цифрового матеріалу слід також вивчати логіку 
господарських операцій і процесів. Особливо це важливо в 
тому разі, коли потрібно перевірити зміст ряду однорідних 
документів, з’ясувати логічний зв’язок між відповідними 
операціями й процесами. 

При проведенні внутрішньогосподарського контролю 
максимальне використання КТ значно скорочує граничні 
терміни проведення комплексної ревізії фінансово-
господарської діяльності суб’єктів господарювання. 
Особливої актуальності у зв’язку з цим набувають питання 
використання КТ для перевірки, наприклад, операцій з 
надходження матеріалів на склади та використання їх у 
виробництві, розрахунків з постачальниками і покупцями 
тощо. 

Важливим питанням застосування засобів КТ при 
проведенні внутрішньогосподарського контролю є перевірка 
підрахунків у документах і облікових регістрах. Для цього 
потрібно провести попередню підготовку документів, 
облікових регістрів та скласти план їх автоматизованої 
перевірки. За допомогою КТ можна також перевіряти операції 
і документи про вартість матеріалів і готової продукції в 
дорозі, розрахунки потреб у матеріальних ресурсах для 
виконання планової програми виробництва продукції, 
таксування і підрахунки в документах і облікових регістрах, 
повноту відображення в обліку транспортно-заготівельних 
витрат та інших операцій. 

Підкреслюючи важливість використання різних типів 
ЕОМ у внутрішньогосподарському контролі, водночас не 
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варто надавати перевагу жодному з них, оскільки в сучасних 
умовах для проведення ревізій найефективніше було б 
використовувати не ЕОМ, а персональні комп’ютери (ПК). За 
допомогою ПК окрім виконання розрахунково-математичних 
процедур можна виконувати певні логічні операції контролю 
господарських процесів. Особливо ефективні ці машини для 
перевірки, наприклад, руху матеріалів, готової продукції на 
складах. Але найбільш вони прийнятні для виконання тих 
контрольно-ревізійних процедур, які пов’язані з аналітичним 
групуванням даних за певними ознаками. 

В умовах комп’ютеризації дедалі важливішого значення 
набуває опанування ревізорами системи класифікації, 
кодування та декодування об’єктів контролю. Пояснюється 
це тим, що застосовувані визначення класифікації і 
кодування облікової номенклатури є неоднорідними, а за 
об’єктами контролю закріплюються відповідні знаки або 
група знаків. У зв’язку з цим, під час ревізії виникає 
необхідність перевірки не тільки змісту операцій, 
відображених у обліковій номенклатурі, а й відповідності їх 
кодам або кодовим позначенням. При цьому обліково-
аналітична інформація систематизується на підставі 
групування об’єктів, які класифікуються, їхніх ознак і кодових 
позначень, а також відображається в системі класифікаторів. 
Знання класифікаторів і кодування облікової номенклатури є 
важливою умовою методики контролю в умовах 
комп’ютеризації обліку. 

Перш, ніж починати працювати з комп’ютером, слід 
вивчити порядок комп’ютеризованої обробки обліково-
аналітичної інформації, оскільки логічне вивчення суті 
відображених у первинних документах господарських 
операцій, які підлягають логічному контролю за 
кореспондуючими рахунками, поопераційному аналізу, 
порівнянню не можна відривати від записів у машинограмах. 
Зауважимо : машинограма має юридичну цінність, якщо її 
створено на паперовому носії за допомогою принтера й 
відповідно до встановленого технічного порядку обробки 
даних і якщо вона відповідає державним стандартам та 
уніфікованій системі документації. Машинограми 
засвідчуються підписами працівників, що контролюють 



181 

вірогідність випуску вихідної інформації, головного 
бухгалтера або уповноваженої ним особи. 

Таким чином, ПК відкриває принципово нові можливості 
як у сфері обліку, так і у сфері контролю. Завдяки великим 
експлуатаційним можливостям він дає змогу забезпечити 
автоматизацію практично більшості контрольно-ревізійних 
процедур, особливо операцій, тісно пов’язаних між собою, і 
здійснювати програмований контроль змісту будь-яких 
господарських операцій із визначенням відхилень. 
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ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ОБЛІКУ НА 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
 

Стратегія сучасних сільськогосподарських 
підприємствах має бути спрямована на підвищення 
конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції; 
запобігання банкрутству та великих фінансових втрат; 
зростання обсягів виробництва та реалізації продукції; 
підвищення рентабельності капіталу. Для вирішення цих 
задач необхідно суттєво поліпшити планування і 
прогнозування виробничо-фінансової діяльності, 
вдосконалювати методику аналізу з метою виявлення 
негативних факторів і пошуку резервів для їх ліквідації. 
Дослідження роботи сільськогосподарських підприємств за 
останні роки показує, що планування виробничо-фінансової 
діяльності на належному рівні велося лише на третині 
підприємств, на іншій третині воно було не достатньо 
кваліфіковане, на інших – не велося взагалі. В результаті 
лише 20% підприємств із достатнім фінансовим плануванням 
були стабільно прибуткові. Це негативно впливає на 
стратегічний менеджмент, а також на організацію аналітичної 
роботи. 
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В результаті аналізу організації та управління 
діяльністю бухгалтерської служби на сільськогосподарських 
підприємствах виявлено багато недоліків: відсутність 
посадових інструкцій працівників бухгалтерії із 
встановленням персональної відповідальності; наказу про 
облікову політику; низька забезпеченість нормативними 
документами, методичною літературою, довідниками; існує 
проблема постійного підвищення кваліфікації бухгалтерів; 
низький рівень автоматизації обліково-аналітичного процесу.  

Основними складовими облікової політики є 
організаційна, методична і технічна. Зауважимо, що особлива 
увага суб’єктів формування облікової політики повинна 
приділятись вибору методичної складової облікової політики. 
Важливе значення цієї складової визначається тим, що 
вільний вибір її елементів призводить до змін у складі прав, 
зобов’язань та впливає на величину економічних показників. 
Серед найбільш поширених факторів впливу на величину 
показників звітності, зокрема прибутку, називають заниження 
обсягів прибутку та завищення собівартості шляхом зміни 
методів оцінки запасів, методу амортизації необоротних 
активів, капіталізації витрат, створення резервів. Тому 
методична частина облікової політики повинна бути 
прерогативою державних органів управління методологією 
обліку.  

Практика показує, що для того, щоб підприємство 
мало можливість досягти успіхів і визнання на ринку, 
необхідно впроваджувати в практику найбільш передові, 
прогресивні методи економічної роботи. Сьогодні таким 
методом  є контролінг, який знаходить поширення як в 
зарубіжній, так і вітчизняній практиці. Основною метою 
контролінгу в обліково-аналітичному забезпеченні є 
інтеграція та визначення ефективності інформаційних потоків 
з подальшим удосконаленням системи управлінської 
інформації, яка використовується для прийняття стратегічних 
рішень. 

У зв’язку  із впровадженням П(С)БО 30 «Біологічні 
активи» з 1 січня 2007 року було запропоновано новий 
порядок обліку в сільському господарстві. Завдяки цьому 
з’явилась низка невирішених методологічних і практичних 
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питань, пов’язаних із веденням обліку біологічних активів, 
зокрема, уточнення їх складу, оцінка, визнання доходів від їх 
використання в процесі господарської діяльності та 
фінансових результатів, а також відображення в звітності. 
План рахунків також зазнав змін. Виник ряд специфічних 
моментів, а саме: вся сума доходів підрозділяється на кілька 
сум, а саме: дохід від первісного визнання одержаної 
продукції, дохід від реалізації готової продукції, дохід від 
зміни оцінки готової продукції, яка залишилась на кінець 
звітного періоду. Цей стандарт привнесе за собою зміни у 
формах первинних документів, а це, у свою чергу, змінить 
регістри бухгалтерського обліку.   

На сучасному етапі удосконаленню управління і 
поліпшенню якості економічної інформації сприяє 
використання засобів комп’ютерної техніки для обліку, 
аналізу господарської діяльності та планування виробництва. 
З первинних форм узагальнення та групування інформації 
вони перетворюються на вихідні форми аналітичної 
спрямованості, що, в свою чергу, дозволяє вести, наприклад, 
облік розрахунків, не тільки в синтетичних, а й в аналітичних 
розрізах, що робить можливим здійснювати вибірки 
відповідно до потреб керівника, як по кожному контрагенту 
окремо, так і попередньо згрупувавши їх за необхідними 
ознаками. 

Побудова і використання інформаційних систем у 
середовищі обліково-аналітичного забезпечення управління 
фінансами передбачає перегляд основних стратегічних та 
концептуальних принципів ведення обліково-аналітичних 
робіт на основі комп’ютеризації. На сучасному ринку 
аналітичного програмного забезпечення існують системи, 
завдяки яким вирішуються задачі фінансового аналізу, 
планування, оцінки інвестицій, прийняття рішень. Найбільш 
ефективними програмними комплексами є „Інвестор”, 
„Фінансовий аналіз”, „Project expert”, „Альт-інвест”. Вони 
дозволяють аналізувати і прогнозувати результати 
фінансової діяльності підприємства за даними бухгалтерської 
звітності, визначати інтегральні показники, містять алгоритм з 
оцінки кредитоспроможності підприємства, який дозволяє 
отримувати рейтингові показники, а також мають 
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функціональні можливості з планування, аналізу й контролю 
інвестиційного процесу. 

Програма „1С:Бухгалтерский учет для Украины” 
(версія 8.0, конфігурація „Для сельскохозяйственных 
предприятий”) сьогодні є найбільш придатною, 
раціональною, простою для бухгалтерського обліку у 
сільськогосподарських підприємствах. Разом з тим перед 
бухгалтерами підприємств виникли нові проблеми, зокрема: 
захист інформації від несанкціонованого втручання, 
юридична доказовість електронних первинних документів, 
можливість втрати чи псування інформації під час 
відключення електроенергії, проникнення комп’ютерних 
вірусів, проблеми комп’ютерної обробки контрольної 
інформації. 

Комп’ютерні інформаційні системи мають уразливі 
місця, тобто слабкі сторони системи. Виділяють дві категорії 
загроз: активні та пасивні. Активні загрози включають 
комп’ютерне шахрайство та саботаж. Пасивні – це помилки 
системи, пошкодження окремих компонентів обладнання та 
стихійні лиха. Незахищеність інформаційних систем 
бухгалтерського обліку призводить до надмірних витрат, 
недостатніх доходів, втрати активів, недостовірного обліку, 
перешкод у бізнесі, санкцій, збитків з вини конкурентів, 
шахрайства та присвоєння. 

Дослідження показують таку частотність причин 
виникнення кризового стану: стихійні лиха – 30%, навмисні 
дії – 45%, людська помилка – 25%. Тобто значний відсоток 
кризових ситуацій можна зменшити або запобігти їм. 
Основним способом попередження активних загроз щодо 
шахрайства та саботажу є встановлення фізичного бар’єру 
до комп’ютерних ресурсів для осіб, які не мають дозволу. 
Керівництво підприємств може застосувати такі дії: розподіл 
обов’язків, нагляд, вимушені відпустки та зміна посади, 
подвійний контроль. При цьому застосовують такі контрольні 
процедури, як перевірка виконання операцій відповідно до 
розподілених обов’язків, перевірка здійсненого доступу до 
активів відповідно до санкцій керівництва, незалежні 
перевірки стану активів у підзвітності матеріально 
відповідальних осіб і результатів їх діяльності, перевірка 
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процесу обробки інформації відповідно до дозволів, її 
точності, повноти окремих операцій. 

Оперативність результатної облікової інформації 
дозволяє посилити контроль за законністю і економічною 
ефективністю господарських операцій. На базі комп’ютера є 
можливість посилити функцію контролю, не підвищуючи і не 
ускладнюючи при цьому трудомісткість ведення обліку. 
Наприклад, в програмі „1С: Бухгалтерский учет для Украины 
8.0” для рахунку вводиться ознака „Активний”, „Пасивний”, 
„Активно-пасивний”. Ця ознака використовується для 
виявлення помилкових дій. Так, наприклад, для активних 
рахунків при перевищення кредитового обороту над 
дебетовим негативний залишок по дебету буде сигналізувати 
про помилку. Практичний результат для підприємства – 
зменшення ймовірності помилок як через неграмотність або 
випадкову помилку бухгалтера, так і через навмисну шкоду. 
Контрольні функції реалізуються на окремих етапах 
облікового процесу, що дає змогу оперативно втручатися як 
в обліковий процес, так і в господарську діяльність 
підприємства.  

Слід відмітити, що варто бути дуже обережними при 
застосуванні комп’ютерних технологій в судово-
бухгалтерській експертизі, адже тут вирішуються долі людей, 
а помилка низького порядку, накопичуючись в інформаційній 
системі, переростає у вищий порядок, де формуються 
висновки, а це, у свою чергу, несе за собою відповідальність 
посадових осіб.  

Таким чином, одночасно з полегшенням в роботі, 
зменшенням часу обробки інформації, її презентабельністю, 
автоматизація обліково-аналітичних робіт на підприємстві 
має і зворотній бік – часто виникають проблеми, пов’язані з 
неграмотним користуванням програмами або 
несанкціонований доступ до них. Щоб уникнути цього 
необхідно окреслити коло користувачів та права доступу до 
програм або навіть до комп’ютерів та відділів, а також вжити 
інших заходів для контролю за активними та пасивними 
загрозами. Доведено, що контрольні функції є такими, які 
найважче автоматизувати. Сама по собі комп’ютеризація 
обліку не може усунути приховання, крадіжок і зловживань 
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через неправильне перенесення на електронні носії 
реквізитів вказаних документів та ін. Комп’ютер завжди 
однаково оцінює ситуацію і процес, тому ймовірність помилок 
контролю в умовах застосування комп’ютерів значно нижча. 
Отже, комп’ютерна програма забезпечує лише 
неупередженість і точність контролю. 

Проблемою на сучасних сільськогосподарських 
підприємствах залишається підвищення кваліфікації 
бухгалтерів. Вступ України в СОТ передбачає перехід 
української бухгалтерії на міжнародні стандарти. Чітко 
прослідковується нова тенденція на ринку – незалежна 
сертифікація спеціалістів. Престижні агрофірми надають 
перевагу тим фахівцям, які мають досвід роботи в 
міжнародних компаніях або професійні якості яких 
підтверджені сертифікатом. Сьогодні доступною 
професійною програмою сертифікації бухгалтерів, яка 
базується на Міжнародних стандартах бухгалтерської 
звітності, є СІРА. Метою програми СІРА є забезпечення 
високого рівня підготовки бухгалтерів і аудиторів та 
підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці. 
Програма значно розширює кругозір і вчить новим 
фінансовим операціям, не дозволяючи обмежитися певними 
вміннями і навиками, які слухачі встигли надбати, працюючи 
на якомусь одному підприємстві. Цей документ є гарантією 
професійності фахівця, тобто відповідності його знань 
визначеним стандартам. Практика  незалежної сертифікації 
бухгалтерів та аудиторів давно діє у світі, вона поширюється 
і в Україні. Серед фахівців, які працюють в компаніях з 
іноземними інвестиціями, вже є багато бухгалтерів, 
професійні якості яких підтверджені Міжнародною 
сертифікаційною програмою СІРА.  

Особливого значення набуває важливість міжнародна 
освіта саме в фінансової галузі. Це є заставою розвитку й 
удосконалення знань і навичок з керування бізнесом в 
умовах глобалізації економіки. Сертифіковані бухгалтери 
можуть побачити, як зростають їхні доходи та статус з 
ростом їхнього професіоналізму. Підвищення заробітної 
плати на 20-30% і просування службовими сходинками стає 
гідною винагородою за успіх в програмі. Таким чином, 
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міжнародний сертифікат підвищує конкурентоспроможність 
бухгалтера на ринку праці, а, отже, і шанси отримати 
високооплачувану роботу та побудувати успішну кар’єру. 

Отже, для забезпечення ефективності системи обліку, 
яка б задовольняла потреби менеджменту та сприяла 
розвитку національної економіки, необхідно створити 
відповідні умови та вирішувати ці проблеми на  наукових 
засадах. 
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ОБЛІК ТА АУДИТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В АГРАРНОМУ 

СЕКТОРІ: СЬОГОДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
 

 В умовах становлення та розвитку приватної 
власності в аграрному секторі економіки, інтеграції України 
до світових товариств,  діяльність будь-якого 
сільськогосподарського підприємства, як і підприємств інших 
галузей,  неможлива без ефективного використання 
основних засобів,  необоротних матеріальних активів та їх  
належного обліку.  
 Ураховуючи те, що на даний час значна частина 
сільськогосподарських підприємств відповідно до Закону 
України „Про фіксований сільськогосподарський податок” № 
320-ІV від 17 грудня 1998 р.  не сплачує податок на прибуток 
і є платниками фіксованого сільськогосподарського податку, 
який визначає, що   об'єктом     оподаткування є площа  
сільськогосподарських  угідь,   переданих   сільськогос-
подарському товаровиробнику  у  власність  або наданих 
йому у користування,  в тому числі на умовах оренди,  
питанню обліку основних засобів та необоротних 
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матеріальних активів у сільськогосподарських підприємствах 
не приділяється належна увага. 
 Тобто, перед оприбуткуванням основних засобів  
працівник облікової служби сільськогосподарського 
підприємства, який займається обліком необоротних активів, 
повинен  забезпечити та провести достовірне визнання, 
класифікацію та їх первісну оцінку. 
 Застосування вірної класифікації та проведення 
правильної оцінки дозволяє у майбутньому належним чином 
обліковувати основні засоби, нараховувати амортизацію та 
забезпечити відображення усіх витрат, пов’язаних із 
придбанням та введенням у експлуатацію основних засобів 
та інших необоротних активів. 
 Під час проведення перевірок та внутрішнього аудиту 
ефективності та  складу основних засобів, у окремих 
сільськогосподарських підприємств Волинської області, 
встановлено, що після надходження первинних документів у 
бухгалтерію сільськогосподарського підприємства рішення 
про класифікацію, групування нововведених основних 
засобів приймає, як правило, працівник облікової служби, 
який не має досвіду, а іноді і уяви про технічне використання 
або практичне застосування того чи іншого основного фонду. 
Як наслідок, на окремих рахунках бухгалтерського обліку 
можна зустріти об’єкти основних засобів, які відносяться до 
інших класифікаційних угруповань та рахунків, що не сприяє 
об’єктивній організації  ведення бухгалтерському обліку. 

З метою уникнення таких непорозумінь доцільно було 
б обліково-економічній службі сільськогосподарських 
підприємств, перед складанням такого первинного 
документу, як Акт приймання-передачі (внутрішнього 
переміщення) основних засобів (типова форма № ОЗ-1) 
спільно з технічними працівниками, які експлуатують такі 
основні засоби, провести достовірну оцінку такого об’єкта,  
застосувати правильну класифікацію відповідно до вимог 
діючого законодавства, та забезпечити належний облік для 
віднесення амортизаційних відрахувань на конкретні об’єкти 
сільськогосподарського виробництва.  

Комісійна оцінка вартості, вірна класифікація та 
проведення логічного визнання  дозволить  забезпечити 
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недопущення технічних помилок в обліку основних засобів, 
правильне нарахування амортизаційних відрахувань та 
віднесення їх на відповідні об’єкти сільськогосподарського 
виробництва. Зрозуміло, що працівники облікової служби 
повинні під час оприбуткування основних засобів 
використовувати Державний класифікатор України, 
затверджений наказом Державного комітету України по 
стандартизації, метрології та сертифікації від 19.08.1997 р. 
№ 507.  

Крім того, під час проведення  реконструкції, 
поліпшень основних засобів слід забезпечити належний 
облік цих інвестиційних витрат за конкретними об’єктами 
основних засобів, які  відновлюються або поліпшуються,  з 
метою їх подальшого перенесення на собівартість 
виробленої готової продукції (наданих робіт та послуг). 

На даний час значна частина сільськогосподарських 
підприємств не має належного програмного забезпечення та  
оргтехніки для організації бухгалтерського обліку за діючими 
нормативами, положеннями і стандартами. 

У той час, коли більшість сільськогосподарських 
товаровиробників Польщі використовують комп’ютери та 
програмне забезпечення для оцінки продуктивності 
молочного стада, якості молока, окремі сільськогосподарські 
товаровиробники України організовують бухгалтерський 
облік ще за журнально-ордерною формою рахівництва, або 
із використання комп’ютерів лише для обліку окремих видів 
господарських операцій. Це в свою чергу не дає можливості  
запровадити оперативний управлінський облік, провести 
аналіз ефективності використання основних засобів та 
оборотних активів, налагодити належний контроль за 
дебіторською  та кредиторською заборгованостями. 

Безперечно, що тут значно зростає і підвищується 
роль наукового забезпечення сільськогосподарських 
підприємств у системній організації бухгалтерського обліку та 
аудиту, а також застосування передового програмного 
забезпечення та новітніх інформаційних технологій. 

Виходячи з вищевикладеного можна зробити 
висновок, що сільськогосподарським товаровиробникам,   в 
умовах інтеграції України до європейських стандартів,  слід 
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використовувати передові досягнення науки і техніки  не 
тільки для організації виробничих процесів у 
сільськогосподарському виробництві, але і для належної 
організації системи бухгалтерського обліку та запровадження 
аудиту господарських операцій відповідно до вимог 
міжнародних стандартів та положень. 

Застосування новітніх технологій виробництва 
сільськогосподарської продукції, організація бухгалтерського 
обліку за міжнародними стандартами та вимогами дозволить 
українським товаровиробникам  виробляти високоякісну 
товарну продукцію, забезпечити належний бухгалтерський 
облік та аудит та бути достойними конкурентами 
сільськогосподарських товаровиробників сусідніх держав. 
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ОБЛІК ЗАПАСІВ: ТРАДИЦІЙНИЙ ТА 

СТАНДАРТИЗОВАНИЙ ПІДХОДИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ 
УНІФІКАЦІЇ МЕТОДОЛОГІЇ 

 
Метою створення СОТ є подолання суперечностей в 

міжнародній торгівлі [2]. Результатом має бути впевненість 
країн учасників у завтрашньому дні, коли споживач і 
виробник знають, що можуть розраховувати на надійність 
постачання, великий вибір кінцевих продуктів, 
комплектуючих, сировини і послуг; виробник і експортер 
впевнені, що зовнішні ринки для них відкриті, як результат -  
процвітаюча, мирна і стабільна світова економіка [5].  

Для того, щоб бути гідним учасником такого 
товариства, Україна повинна мати високий рівень 
конкурентноздатності продукції. Для цього потрібно належне 
інформаційне  забезпечення управління, особливо облікове, 
а в його складі – щодо стану запасів. Стосовно теорії 
конкурентоспроможності – такими є підприємства, продукція 
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яких вирізняється якістю та ціною. Необхідною складовою 
вартості продукції є запаси  - сукупність окремих елементів 
оборотних виробничих і обігових засобів. У загальній 
структурі оборотних активів товарні запаси займають значну 
питому вагу (понад 80%). Розмір запасів враховується при 
визначенні результатів діяльності та при висвітленні 
інформації про фінансовий стан сільськогосподарського 
підприємства.   Тому їхнє раціональне використання впливає 
на фінансовий стан. 

Значний вклад в теорію та методологію обліку та 
контролю запасів внесли вчені М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, 
С.Ф. Голов, М.Я. Дем’яненко, М.М. Куцупатрий, В.Б. 
Моссаковський, В.Г. Лінник,  П.Я. Хомин та ін. Необхідно 
узагальнити досвід реформування обліку, критично осмис-
лити й опрацювати з метою максимальної адаптації до  
галузевих потреб та вимог світової спільноти.  

Визначення поняття  запасів, порядок їх оцінки і 
відображення в бухгалтерському обліку  наведені в П(С)БО 
9 “Запаси” [3]. Це сировина й допоміжні матеріали, 
комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності, що 
призначені для  виробництва продукції, виконання робіт, 
надання послуг, обслуговування виробництва й 
адміністративних потреб. До цієї групи включають також 
незавершене виробництво, готову продукцію, що вироблена 
на підприємстві і призначена для продажу, товари у вигляді 
матеріальних цінностей, що придбані та утримуються 
підприємством з метою подальшого продажу, малоцінні та 
швидкозношувані предмети, молодняк тварин і тварини на 
відгодівлі, якщо вони оцінюються за цим стандартом. 
Відповідно до П(С)БО 30 «Біологічні активи» [2] запасами є 
сільськогосподарська продукція, яка після первісного 
визнання оцінюється та відображається відповідно до 
П(С)БО 9 «Запаси». Тобто, біологічний актив не 
використовується в сільськогосподарській діяльності та 
утримується для продажу або напрям його використання не 
визначено. Відповідно до міжнародного стандарту МСФЗ  
(IAS) 2 «Запаси» [2] - це активи, які:  призначені для 
продажу в ході нормальної діяльності;  перебувають у 
процесі виробництва для такого продажу;  існують у формі 
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сировини й матеріалів, призначених для використання у 
виробничому процесі або при наданні послуг.  

Проте, сформована система обліку і контролю 
внаслідок особливостей методологічної бази не завжди 
відповідає сучасним вимогам управління в сільському 
господарстві. В умовах застосування П(С)БО 9 “Запаси” [3] 
та П(С)БО 30 «Біологічні активи» [2] ряд теоретичних і 
практичних аспектів обліку та контролю досліджуваного 
об’єкту залишається поза сферою досліджень. Окрім того, 
покладена в основу зарубіжного обліку і перенесена на 
вітчизняну практику спрощена модель оцінки запасів не дає 
змогу ефективно управляти ними, особливо в такій сфері, як 
сільськогосподарське виробництво, де значний рівень 
внутрішньогосподарського споживання.  

Стандартизованому щодо міжнародних вимог обліку 
запасів притаманні два принципово різні підходи: система 
неперервного обліку (Perpetual Inventory System) та система 
періодичного обліку (Periodic Inventory System). При 
використанні системи періодичного обліку не ведеться 
неперервний аналітичний облік руху кожної одиниці запасів. 
Для обліку застосовують рахунки Закупівля, Повернення і 
Уцінка придбаних запасів, Витрати на доставку. Періодично 
проводитися інвентаризація (Taking physical inventory), тобто 
облік запасів в натурі. Собівартість продукції визначається 
розрахунковим шляхом на основі даних про початкові 
залишки, чисті придбання і залишки на кінець періоду, 
визначені за даними інвентаризації. У системі неперервного 
обліку, навпаки, ведеться безперервний аналітичний облік  
руху кожної одиниці (групи) запасів. Рахунки, перелічені 
вище, не використовуються. Рух обліковується одразу на 
рахунку Товари (надходження, витрати) тому собівартість 
завжди відома. 

Вирішення проблеми ефективного управління 
запасів потребує врахування всіх аспектів їх кругообороту 
на кожній його стадії. Важливого значення набуває 
поліпшення якісних показників використання виробничих 
запасів, що досягається шляхом економії і більш 
ефективного споживання кожного їх виду. Заходи лежать в 
площині застосування більш прогресивних складових 
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матеріальних запасів та скорочення відходів і втрат у 
виробничому процесі сільськогосподарської діяльності.  

Основним напрямком підвищення ефективності 
використання цих активів є вдосконалення системи 
бухгалтерського обліку в частині обліку надходження і 
витрат запасів, що є основою організації матеріального 
обліку.  

Якість  облікового забезпечення управління є 
чинником ефективності виробництва. Але сучасна концепція 
бухгалтерського обліку загалом  не має цілісного 
методологічного забезпечення, тому такий стан 
поширюється і на облік запасів. Згідно проведеного  у 
відповідних Методичних рекомендаціях з вдосконалення 
оцінки запасів [1], для умов одного підприємства за різними 
методами оцінювання отримано різні значення. У зв’язку з 
значними відхиленнями постає питання ефективності обліку 
запасів. Особливо це актуально, коли облік 
сільськогосподарської діяльності ведеться згідно П(С)БО 30. 
Увага, що приділяється варіативній оцінці вартості запасів 
без належного врахування їх натурально-речового складу не 
так полегшує їх облікове відображення, як сприяє 
вуалюванню їх дійсного стану, що раніше переважав у 
матеріальному обліку. 

Послідовність належного традиційного обліку запасів 
як товарно-матеріальних цінностей підприємства передбачає 
отримання інформації про: кількісну оцінку найважливіших 
факторів, що впливають на обсяг оборотних ресурсів; аналіз 
структури товарно-матеріальних цінностей та оцінку їх стану і 
змін. За  результатам керівництво приймає управлінські 
рішення щодо управління запасами сільськогосподарського 
підприємства. Отже, загальні проблеми обліку запасів 
лежать в площині виконання наступних завдань: 
обґрунтувати організаційні підходи до ведення традиційного 
бухгалтерського обліку запасів; уточнити систему оцінки 
запасів для обліку, аналізу й виявлення основних факторів, 
що впливають на склад і структуру запасів;  визначити 
заходи, що сприяють ефективному використанню запасів. 
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ЗАВОДІВ 
 

Вступ. Важливим фактором ефективного розвитку та 
економічного зростання промислових підприємств є якісне 
інформаційне забезпечення для прийняття ефективних  
управлінських рішень в процес господарської діяльності. 
Головну роль при цьому відіграє науково обґрунтована 
система бухгалтерського обліку, як інформаційна база для 
управлінського обліку, об’єктом якого є витрати. Перед 
управлінським персоналом постає важливе завдання пошуку 
і впровадження такої системи, яка б відповідала принципам 
єдності підходів на різних рівнях управління, планування, 
обліку, оцінки та аналізу; можливості управління витратами 
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на різних стадіях життєвого циклу виробів; поєднання 
зниження витрат з отриманням високої якості готової 
продукції. Система обліку та контролю витрат є дієвою за 
умови врахування галузевих аспектів. Невиробничі витрати 
на цукрових заводах мають певну специфіку, що зумовлена: 

1) сезонністю виробництва; 
2) енергоємністю; 
3) контролем за технологічною якістю сировини;  
4) організацією збутової діяльності. 

 Необхідність дослідження даної проблематики для 
цукрових заводів посилюється значним обсягом витрат на 
утримання соціальної інфраструктури. 

Постановка завдання. Організація та методика 
обліку витрат, що застосовується на підприємствах 
досліджуваної галузі, не в повній мірі відповідає сучасним 
вимогам. На нашу думку, доцільно виділити наступні 
проблеми: недосконалість інформаційного забезпечення 
системи управління виробництвом та збутовою діяльністю; 
недосконалість форм облікової документації; вибір 
оптимального переліку статей комплексних витрат та 
визначення бази їх розподілу між місцями виникнення і 
центрами відповідальності; недосконалість системи 
мотивації структурних підрозділів та їх керівників для 
досягнення високих результатів роботи.  

Метою написання статті є дослідження проблем, що 
пов’язані зі збутом продукції цукрової галузі, з метою 
удосконалення їх облікового забезпечення та відображення.  

Проблемам, що мають місце в цукровій галузі, а 
особливо пов’язаних зі збутом продукції, приділено багато 
уваги та досліджено в наукових працях відомих вітчизняних 
вчених Линника В. Г., Павлюка І.М., Перерви П.Г, Сопка В. В., 
М. Г. Чумаченка, Ярчука М.М. та ін. 

Результати досліджень. Цукрове виробництво України 
завжди мало стратегічне та соціально-економічне  значення, 
повністю задовольняло потреби населення і зміцнювало 
експортний потенціал країни. Україна експортувала до 
Європи та інших країн світу понад 60 відсотків свого 
виробництва. За виробничим потенціалом Україна належить 
до найбільших світових виробників бурякового цукру, 
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оскільки, за сприятливих умов цукрова промисловість здатна 
виробляти понад 5 млн. тонн цукру 4,с.171.  

Однак, постала нагальна потреба в удосконаленні 
законодавчого регулювання діяльності цукробурякового 
підкомплексу господарства України. Основним документом, 
що визначає правові, економічні та організаційні засади 
державної політики щодо виробництва та реалізації цукру на 
внутрішньому ринку є Закон України “Про державне 
регулювання виробництва і реалізації цукру” від 17.06.99 р. 
№ 758-XIV зі змінами і доповненнями.  

Згідно статистичних даних у 2006 році,  вперше за 
останні роки, в Україні вироблено цукру з власної сировини в 
обсягах, що повністю забезпечують потреби внутрішнього 
ринку. Експортний потенціал перевищує 500 тис. тонн. 
Проте, з роками, він має тенденцію до зменшення. За останні 
10 років майже втрачено механізм експортування цукру. За 
умов високого попиту на цукор, але через відсутність 
інфраструктури, механізмів стимулювання експорту 
український виробник не може вийти на зовнішній ринок. В 
цьому плані цукровики працюють, і є надії, що незабаром 
відновиться експорт у країни, які були раніше традиційними 
ринками збуту українського цукру.  

Проблеми організації збутової діяльності в цукровій 
галузі водночас відображаються і на достовірності облікового 
забезпечення збутових витрат. Облік витрат на збут на 
цукрових підприємствах ведеться на рахунку 93, який 
призначений для збутової діяльності  спрямованої на 
отримання даних для складання форм фінансової звітності з 
метою оцінки фінансового стану. Особливість ведення 
аналітичного обліку витрат обігу заключається в тому, що за 
станом на кінець будь-якого звітного періоду на статтях 
витрат на придбання продукції, її доставку та доведення до 
придатного для реалізації стану мають залишатись суми 
витрат за розрахунком на залишок продукції [2,c.121].  

Збільшення прибутковості виробництва стає 
можливим за умови ефективної організації збутової 
діяльності та зменшення витрат на збут. Основною її метою є  
доставка продукції до споживача та своєчасне отримання 
грошових коштів.  
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Збутова діяльність трактується, як діяльність 
підприємства із планування, практичної реалізації і контролю 
за фізичним переміщенням готових виробів від місця їх 
виготовлення до місця експлуатації з метою задоволення 
потреб та попиту споживачів і забезпечення прибутку для 
виробників [3,с.175]. 

Висновки. 
Отже, в системі удосконалення організації та обліку 

збутової діяльності цукрових підприємств першочерговим 
завдання є забезпечення відповідного нормативного 
законодавства досліджуваної галузі. Не менш важливою 
залишається проблема чіткого визначення та класифікації 
витрат, які відносяться до витрат на збут, що надасть 
можливість ефективній організації системи їх синтетичного 
та аналітичного обліку в управлінні витратами підприємства. 
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Сільське господарство являється однією із 
пріоритетних галузей національної економіки, що забезпечує  
країну продовольчими ресурсами та сировиною. Водночас, 
ця сфера економіки потребує з боку держави постійного 
регулювання та підтримки, що здійснюється за 
різноманітними програмами. Бюджетне фінансування 
сільського господарства включає також підтримку 
фермерських господарств. Водночас виникає потреба 
правильного відображення отриманих бюджетних коштів в 
бухгалтерському та податковому обліку. 

Державна підтримка фермерських господарств 
здійснюється у відповідності до основних законодавчих актів, 
що стосуються аграрної сфери, а саме в Законах України   
"Про фермерське  господарство" від 19 червня 2003 року № 
973 та "Про Державний бюджет України" на поточний рік. 
Механізм її реалізації відображений у Постанові КМУ "Про 
затвердження Порядку використання коштів державного  
бюджету  для надання  підтримки новоствореним 
фермерським господарствам та фермерським 
господарствам із відокремленими садибами" від 25.08.2004 
р. № 1102, зі змінами відповідно до Постанови КМУ "Про 
Порядок використання коштів державного бюджету для 
надання підтримки фермерським господарствам" від 
01.03.2007 р. № 349 та в ряді інших нормативних актів. 

Для фермерських господарств передбачено також 
спеціальну форму фінансування новостворених 
фермерських господарств, фермерських господарств з 
відокремленими садибами та інших фермерських 
господарствам відповідно до п.1 Постанови КМУ Про 
внесення змін до Порядку використання коштів державного 
бюджету для надання підтримки фермерським 
господарствам від 01.03. 2007 р. № 345. У Постанові 
зазначається, що фінансова підтримка надається: на 
безповоротній основі за бюджетною програмою "Фінансова 
підтримка фермерських господарств" на конкурсних засадах 
та поворотній основі за бюджетною програмою "Надання 
кредитів фермерським господарствам". 

Законом України "Про фермерське господарство" від 
19 червня 2003 року № 973-ІV, державна підтримка 
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фермерських господарств передбачена за рахунок 
державного і місцевого бюджетів.  

Кошти з Державного бюджету України 
використовуються на меліорацію земель,  їх зрошення та 
осушення, а також на консервацію та рекультивацію 
малопродуктивних сільськогосподарських угідь, на 
придбання сільськогосподарської техніки (комбайнів, 
тракторів, автомашин, бульдозерів, сівалок тощо). Кошти 
місцевих бюджетів використовуються для надання 
фермерським господарствам допомоги у будівництві житла, 
об'єктів виробничого і невиробничого призначення та 
проведенні заходів щодо землеустрою. Згідно із ст. 10 
зазначеного Закону державна підтримка фермерських 
господарств здійснюється через Український державний 
фонд підтримки фермерських господарств і його регіональні 
відділення, в межах коштів, передбачених в Державному 
бюджеті на відповідні цілі. У розрізі регіонів розподіл 
бюджетних коштів здійснює Мінагрополітики. 

Особливість облікового відображення бюджетних 
коштів фермерськими господарствами полягає в можливості 
ведення бухгалтерського обліку за спрощеним Планом 
рахунків і складання фінансової звітності фермерським 
господарством за спрощеною формою. 

Відповідно до спрощеного плану рахунків, не 
використовуються рахунки класу 9, а  з рахунків класу 8 –  
тільки 84 “Витрати операційної діяльності ” та 85 “Інші 
затрати ”. Для доходів, що обліковують на рахунку 70 “ 
Доходи ”, не передбачено аналітичних їх видів, а облік 
цільового фінансування  ведеться на рахунку 47 
“Забезпечення майбутніх витрат і платежів ”. 

Так як  в переважній більшості фермерські 
господарства складають та подають звітність згідно П(С)БО 
25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", 
відображення бюджетної підтримки фермерських 
господарств у фінансовій звітності здійснюється у певному 
порядку. 

Оскільки за спрощеним Планом рахунків рахунок 48 
"Цільове фінансування і цільові надходження" об'єднується з 
47 і носить назву "Забезпечення майбутніх витрат і 
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платежів", то при взаємозв'язку субрахунків і статей 
фінансових звітів суб'єкта малого підприємництва 
інформація про кошти наводиться у звітній формі №1 
"Баланс" по коду рядка 430 "Забезпечення наступних витрат і 
цільове фінансування". 

Згідно П(С)БО 15 "Дохід", цільове фінансування на 
безповоротній основі не визнається  доходом та не 
відображається у звітності доти, поки не існує підтвердження, 
що воно буде отримане та підприємство виконає умови щодо 
такого фінансування. Отримане цільове фінансування 
визнається доходом протягом тих періодів, в яких були 
зазнані витрати, пов'язані з виконанням умов цільового 
фінансування. 

Цільове фінансування капітальних інвестицій 
визнається доходом протягом періоду корисного 
використання відповідних об'єктів інвестування (основних 
засобів, нематеріальних активів) пропорційно сумі 
нарахованої амортизації цих об'єктів. У цьому випадку з 
введенням об'єкта в експлуатацію одночасно з нарахуванням 
амортизації відображається сума доходу на рахунку 69 
"Доходи майбутніх періодів", яка розкривається у спрощеній 
звітності №1 по рядку 630 "Доходи майбутніх періодів". 

Бюджетна  підтримка на поворотній основі, якщо вона 
отримана і використана протягом звітного періоду,   у 
звітності  не відображається. Якщо за фермерським   
господарством  є  заборгованість за такими бюджетними 
позиками, вони знаходять відображення на рахунку   37 
відповідно по коду  170 "Дебіторська заборгованість за 
розрахунками з бюджетом" або ж на рахунку 39    та по коду 
270 "Витрати майбутніх періодів" спрощеної форми №1. 

В податковому обліку отриманні кошти бюджетного 
фінансування не оподатковуються податком на додану 
вартість, оскільки операції з надходження бюджетних коштів 
не відповідають визначенню «поставки товарів», що 
наведене у п.1.4 Закону України "Про податок на додану 
вартість". 

Відповідно товари, які придбані за рахунок цих коштів, 
вважаються придбаними безпосередньо платником і суми 
ПДВ, сплачені при їх придбанні, включаються до складу 
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податкового кредиту при умові дотримання вимог пп.7.4 і 7.5 
ст. 7. Закону України "Про податок на додану вартість" щодо 
формування податкового кредиту. 

Фермерські господарства — платники податку  на 
прибуток суму безповоротної фінансової допомоги 
включають до складу валових доходів згідно п.4.1.6. Закону 
України "Про оподаткування прибутку підприємств" у періоді 
їх фактичного отримання. Суму поворотної фінансової 
допомоги до валових доходів не включають, за умови, що 
якщо вона повернута вчасно.  

Складання та подання звітної інформації про 
використання бюджетних коштів провадиться в 
установленому законодавством порядку. 
 
 

Коробова Н.М. 
аспірант, Національний аграрний університет, м. Київ 

 
ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ У 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
 

Становлення та розвиток аграрного сектору економіки 
України невід'ємно пов'язані з посиленням інтеграційних 
процесів та процесів глобалізації. Задля розвитку 
національної економіки України потрібно мати ефективну 
систему обліку і контролю, як функцій і засобів управління.  
Для створення повноцінної системи бухгалтерського обліку, 
яка задовольняла б потреби і внутрішніх і зовнішніх 
користувачів, в тому числі й державного управління, 
необхідно розвивати його методологію та організацію.  
Вагомим фактором в організації бухгалтерського обліку є 
облікова політика підприємства. Важливість теоретичного 
обґрунтування та практичного  формування облікової 
політики обумовлюється, перш за все, дотриманням 
принципу послідовності та безперервності діяльності.  

Особливого значення формування облікової політики 
набуває для багатогалузевих підприємств. Слід відзначити, 
що у пореформений період розвитку аграрної економіки 
відмічається тенденція поступового перетворення сфери 
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сільськогосподарського виробництва у сферу 
агропромислового виробництва, основою якого стають 
інтегровані крупнотоварні підприємства. У таких 
підприємствах формування ефективної облікової політики та 
організація бухгалтерського обліку набувають особливої 
ваги, оскільки передбачають досконале формування 
інформаційних потоків та забезпечення відповідною 
інформацією керівництва окремих структурних підрозділів і 
різних рівнів управління.  

Вивчення складових словосполучення “Облікова 
політика”, за словниками та нормативними документами, дає 
можливість отримати його формальне значення – це методи 
і засоби досягнення цілей і завдань обліку у певний період.   

Одним із дискусійних питань у теоретичному 
обґрунтуванні облікової політики є визначення її структурних 
складових. Ми вважаємо, що для їх  визначення слід 
користуватися такими термінами як “об’єкт облікової 
політики” та “елемент облікової політики”. Під об’єктом 
облікової політики підприємства розуміють будь-яку норму чи 
позицію підприємства, що стосується організації і ведення 
бухгалтерського обліку. Елемент облікової політики – 
можливі методичні прийоми, способи і процедури, що 
обираються,  враховуючи вимоги нормативних документів 
загальноприйнятих положень та особливостей діяльності 
підприємства.  

З метою документального оформлення облікової 
політики підприємства та системної реалізації її складові 
доцільно об'єднати у групи. Аналіз теоретичних та 
практичних підходів до групування складових облікової 
політики з метою формування документу дозволив виділити 
два найбільш поширених підходи. У відповідності до 
першого, складові облікової політики групуються за двома 
ознаками: організаційною та методичною (при чому, щодо 
першої ознаки дискусій та протиріч не виникає, а щодо 
другої, то окремі автори її називають методичною інші – 
методологічною). Другий підхід полягає у виділенні трьох 
груп складових облікової політики: організаційної, методичної 
і технічної (технологічної). Узагальнюючи висновки, отримані 
в результаті аналізу, окреслимо характеристики, що лягають 
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в основу обґрунтування груп складових облікової політики 
для структуризації її документального оформлення: 

1)  технічна (технологічна) ознака складових облікової 
політики переплітається із організаційною та методичною,    
відповідно, недоцільно виділяти таку групу; 

2)  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 недоцільно називати методологічною. 

Подальший розвиток реформ в бухгалтерському 
обліку, що стосується не тільки України, а й світового 
економічного співтовариства, та підкріплюється змінами у 
міжнародних стандартах бухгалтерського обліку Міжнародної 
федерації бухгалтерів, передбачає стандартизацію 
фінансового обліку і звітності та повну свободу в організації і 
методології управлінського обліку. Стандартизація 
фінансового обліку ставить перед собою мету задоволення 
потреб інвесторів з усіма наслідками, які звідси витікають 
(оцінка активів за справедливою вартістю, розкриття 
основних моментів облікової політики, формування приміток 
до фінансової звітності тощо), а внутрішні користувачі 
потребують детальної інформації про собівартість, про 
ефективність виробництва кожного окремого виду продукції, 
про ефективність діяльності кожного менеджера тощо. Тому 
сільськогосподарські підприємства повинні приділити 
належну увагу організації саме управлінського обліку, 
передбачити відповідні елементи облікової політики. Це і 
внутрішньогосподарська звітність і організація роботи 
бухгалтерської служби, організація і методологія 
бюджетування, внутрігосподарського контролю тощо. 
Облікова політика має за мету забезпечити організацію та 
методику бухгалтерського обліку таким чином, щоб 
збалансувати  інформаційні інтереси зовнішніх, внутрішніх 
користувачів та можливості самого підприємства у підготовці 
такої інформації. Оскільки облікова політика 
сільськогосподарського підприємства є елементом 
інформаційного забезпечення управління, який включає 
організацію бухгалтерського обліку, то її слід оформляти 
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масштабним документом, що передбачає значний термін дії 
та реалізації, містить додаткові документи (додатки), 
посилання на інші основоположні документи (Статут, бізнес-
план, стратегію розвитку тощо). Такий документ надасть 
можливість комплексного розуміння перспективи діяльності 
підприємства та завдань обліково-фінансового апарату.  

Зважаючи на все вище приведене можна зробити 
висновки про те, що з метою задоволення інформаційних 
потреб зовнішніх та внутрішніх користувачів фінансової 
інформації та збалансування зусиль і можливостей 
підприємства щодо підготовки такої інформації, потрібно 
розробляти та документально оформляти його облікову 
політику. Облікова політика підприємства повинна 
передбачати організаційні та методичні складові ведення 
бухгалтерського обліку і формування звітності для 
внутрішнього і зовнішнього користування. Облікову політику 
сільськогосподарського підприємства доцільно оформляти 
Положенням про облікову політику з відповідними 
додатками. 
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ЛІСОВІ РЕСУРСИ ЯК СКЛАДОВА МАЙНА 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Лісове господарство є унікальною господарською 
системою, діяльність якої спрямовано на управління лісами. 
Ліс – це один із основних типів рослинності, пануючий ярус 
якого утворений деревами одного чи декількох видів, із 
зімкнутими кронами [1, с. 638]. Основою лісу є земля, яка, з 
однієї сторони, виступає предметом і засобом праці для 
людини, а з іншої – посередником між рослинами та 
природним середовищем. Тому діяльність підприємств 
лісового господарства регламентована не лише лісовим, а і 
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земельним законодавством. Але в Лісовому і Земельному 
кодексах використовуються не узгоджені терміни, що 
породжує незрозумілість у трактуванні їх змісту. 

Так, у Лісовому кодексі України [2] наводиться 
визначення лісу як типу природних комплексів, у якому 
поєднуються переважно деревна та чагарникова рослинність 
з відповідними ґрунтами, трав'яною рослинністю, тваринним 
світом, мікроорганізмами та іншими природними 
компонентами, що взаємопов'язані у своєму розвитку, 
впливають один на одного і на навколишнє природне 
середовище. Усі ліси на території України, незалежно від 
того, на землях яких категорій за основним цільовим 
призначенням вони зростають, та незалежно від права 
власності на них, становлять лісовий фонд України.  

Лісовий фонд – це сукупність всіх лісів і наданих для 
ведення лісового господарства земель [1, с. 639]. В складі 
лісового фонду розрізняють лісові ділянки вкриті лісовою 
рослинністю, а також постійно або тимчасово не вкриті 
лісовою рослинністю. 

Під лісовою ділянкою відповідно до Лісового кодексу 
України [2] визначено ділянку лісового фонду з визначеними 
межами, яка виділена для ведення лісового господарства та 
використання лісових ресурсів без вилучення її у 
землекористувача або власника землі. Лісовий фонд та 
окремі лісові ділянки є об’єктами лісових відносин, які 
стосуються володіння, користування та розпоряджання 
лісами. Виходячи з цього, зміна форми власності чи 
передача в тимчасове користування лісу передбачає 
вилучення лісових ділянок. Тому у Лісовому кодексі України 
[2] для характеристики ділянки лісового фонду України з 
визначеними межами, яка надається або вилучається 
відповідно до земельного законодавства у землекористувача 
чи власника для ведення лісового господарства або інших 
суспільних потреб, наводиться термін «земельна лісова 
ділянка». 

Отже, відмінність у визначенні «земельної лісової 
ділянки» і «лісової ділянки» полягає лише у можливості її 
вилучення у землекористувача чи власника для ведення 
лісового господарства або інших суспільних потреб. 
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А відповідно до Земельного кодексу України [3] 
земельна ділянка – це частина земної поверхні з 
установленими межами, певним місцем розташування, з 
визначеними щодо неї правами, які поширюються в її межах 
на поверхневий (ґрунтовий) шар, а також на водні об'єкти, 
ліси і багаторічні насадження, які на ній знаходяться. В 
даному випадку земельна ділянка розглядається як 
просторовий базис, не враховуючи а ні її призначення, а ні 
правовідносин. 

Оскільки будь-яка ділянка є земельною ділянкою, 
вважаємо під терміном «земельна лісова ділянка» варто 
розуміти ділянку лісового фонду, не вкриту деревною 
рослинністю.  

Залежно від основних виконуваних лісами функцій, 
їх поділяють на категорії, виділяючи особливо захисні лісові 
ділянки: ліси природоохоронного, наукового, історико-
культурного призначення; рекреаційно-оздоровчі ліси; 
захисні ліси; експлуатаційні ліси [4]. 

У Земельному кодексі України [3] критерієм поділу 
земель на категорії також є їх цільове призначення: землі 
сільськогосподарського призначення; землі житлової та 
громадської забудови; землі природно-заповідного та іншого 
природоохоронного призначення; землі оздоровчого 
призначення; землі рекреаційного призначення; землі 
історико-культурного призначення; землі лісогосподарського 
призначення; землі водного фонду; землі промисловості, 
транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення.  

Але будь-яка ділянка з перелічених категорій, при 
наявності на ній лісової рослинності, може бути складовою 
лісового фонду. До лісового фонду України не належать 
лише зелені насадження в межах населених пунктів (парки, 
сади, сквери, бульвари тощо), які не віднесені в 
установленому порядку до лісів, окремі дерева і групи дерев, 
чагарники на сільськогосподарських угіддях, присадибних, 
дачних і садових ділянках. Отже, лісовий фонд поняття 
ширше, ніж землі лісогосподарського призначення. Тому, для 
уникнення розбіжностей у термінології, пропонуємо включати 
до складу земель лісогосподарського призначення ділянки 
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різних категорій, постійно вкриті лісовою рослинністю, які 
включені в установленому порядку до складу лісового 
фонду. При цьому доцільно застосовувати відносно 
земельних ділянок, вкритих лісовою рослинністю, термін 
«лісовий масив», а постійно чи тимчасово не вкритих – 
«земельна ділянка лісового масиву», або «лісовий наділ». 

Відносно прав власності на ліси також існує декілька 
протиріч. Перш за все, ліси є національним багатством 
України і перебувають під охороною держави. Але, не 
зважаючи на це, вони, окрім загальнодержавної, можуть 
перебувати також і в комунальній, і в приватній власності. 
Під поняттям «право власності» розуміють три основні 
форми прояву: право володіння, право розпорядження та 
право користування. 

Всі землі лісогосподарського призначення державної 
і комунальної власності закріплені на правах постійного або 
тимчасового користування. У постійне користування ліси на 
землях державної та комунальної власності для ведення 
лісового господарства без встановлення строку надаються 
державним або комунальним лісогосподарським 
підприємствам, іншим підприємствам, установам та 
організаціям, у яких створено спеціалізовані лісогосподарські 
підрозділи. В свою чергу, ліси, що перебувають у державній, 
комунальній або приватній власності, можуть передаватись у 
довгострокове (терміном від одного до п'ятдесяти років) або 
короткострокове (до одного року) тимчасове користування 
без вилучення земельних ділянок у постійних користувачів 
або власників. 

У приватну власність фізичні та юридичні особи 
України можуть набувати земельні ділянки лісового фонду 
внаслідок: 1) придбання безоплатно або за плату замкнених 
земельних ділянок лісового фонду загальною площею до 5 
гектарів у складі угідь селянських, фермерських та інших 
господарств; 2) створення лісів громадянами чи юридичними 
особами на земельних ділянках приватної власності; 3) 
успадкування. 

Отже, право власності по відношенню до приватних 
лісів має всі три форми прояву. Основою права власності є 
заборона на використання власності, при якому може бути 
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завдана шкода іншим людям. Ця заборона практично 
унеможливлює вільне розпорядження об’єктом власності, 
оскільки в господарській практиці неможливо знайти 
ситуацію, коли економічна діяльність одного суб’єкта не 
заважає іншому. Передача у приватну власність земельних 
ділянок лісового фонду позбавляє можливості володіння і 
розпорядження лісовими ресурсами значну масу громадян. 
Так, відповідно до Лісового кодексу України [2] громадяни 
мають право вільно перебувати, безоплатно без видачі 
спеціального дозволу збирати для власного споживання 
дикорослі трав'яні рослини, квіти, ягоди, горіхи, гриби тощо в 
лісах державної та комунальної власності, а за згодою 
власника – в лісах приватної власності. 

Отже, володіння природними ресурсами не завжди 
співпадає з розпорядженням ними, а розпорядження не 
свідчить про їх використання. Саме тому, в розвинених 
країнах діє складний механізм обмеження прав приватних 
власників на природні ресурси для забезпечення 
нормального функціонування всього суспільства [5, с. 112-
113]. 

На державні підприємства лісового господарства як 
постійних користувачів покладені функції щодо відтворення 
лісів, надане виключне право на заготівлю деревини, і, 
відповідно, на заготовлену ними продукцію та доходи від її 
реалізації. Це дозволяє стверджувати, що лісові ресурси 
відповідають умовам визнання їх активами, а саме: 
отримання в майбутньому економічних вигод, пов’язаних з їх 
використанням, і передача всіх ризиків та майнової 
відповідальності. 

Виходячи з цього, вбачаємо доцільним землі 
лісогосподарського призначення, які закріплені за постійними 
користувачами і лісові ресурси, відображати у складі активів. 
А результати діяльності довготривалого виробничого 
процесу, пов’язаного безпосередньо із лісовідтворенням та 
лісорозведенням, розглядати як накопичення додаткового 
капіталу у вигляді деревного приросту та зміни вартості 
природних ресурсів, придатних для господарського 
використання. 
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Вирішення глобальних проблем формування позиції 

окремого суб’єкта господарювання на ринку залежить від 
економічно прорахованого і науково обґрунтованого 
управлінського рішення та порядку безпосереднього його 
виконання. Рішення, як результат вибору оптимального 
варіанту з поміж можливих альтернатив, є відправною 
точкою реалізації певної сукупності послідовних дій  задля 
досягнення бажаного ефекту.  

Формування рішення на різних рівнях управління 
залежить від інформаційних фактів, що мають бути 
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підтверджені текстовими, цифровими та  графічними 
даними. 

Отримання достовірної, достатньої та вчасної 
інформації можливе лише за умов відпрацювання схеми її 
обробки від моменту виникнення запиту і до формування  
остаточного варіанту відповіді - того змісту і формату, що 
отримує управлінський персонал (див. рис.1). 

Запит є центральною категорією загальної схеми 
інформаційного обороту, конкретність, точність і вчасність 
якого, визначає актуальність та вірність управлінського 
рішення. 

Інформаційний запит повинен відповідати єдиним 
вимогам щодо його формування, незалежно від рівня 
управління, на якому він виник, а саме: 

· точність формулювання категорій і понять; 
· конкретність цифрових даних та дат; 
· вчасність подання запиту у інформаційну 

обробку. 
Пошук відповіді на запит вимагає оперативного 

знаходження інформації у  резервах зовнішньої та 
внутрішньої інформаційної бази, при чому основу останньої 
складають дані бухгалтерського обліку, зокрема його 
підсистем - фінансового та управлінського. 

Бухгалтерський облік, будучи процесом виявлення, 
вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, 
зберігання та передачі інформації про діяльність 
підприємства і  забезпечуючи суцільну реєстрацію усіх 
господарських операцій, є основою внутрішньої 
інформаційної бази. Відтак, логічно, що організація обліку на 
підприємстві та вибір найбільш оптимальної його форми у  
поєднанні із сучасними системами обробки та передачі 
інформації підносить інтегрованість та важливість обліку в 
системі управління на вищий рівень, породжуючи нову його 
якість. 

Ринок диктує нові вимоги  до якості управлінських 
рішень,  а відповідно, і до інформації, на основі якої вони 
приймаються. Комплексність обліку та 
внутрішньогосподарські аспекти його організації 
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забезпечують створення додаткової сукупності показників 
для аналітичної обробки та підготовки інформації про 
діяльність підприємсва у процесі управління ним. 

Користь від результату опрацювання інформації 
можлива за умови оперативності його надходження до 
користувача, достовірності, зрозумілості та аналітичності 
кінцевих даних. 

Проте, необхідно зважати на те, що заключною стадією 
обороту інформації є ефект від реалізації управлінського 
рішення, що є об’єктом нового запиту та  розпочинає 
наступний інформаційний оборот, і який є елементом єдиної 
системи управління підприємством. 
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Рис. 1. Місце управлінського обліку в інформаційному 

обороті суб’єкта господарювання при прийнятті 
управлінських рішень 

 
Для сільськогосподарських підприємств вищеописана 

схема обробки та використання інформації ускладнюється 
галузевими особливостями виробництва, а саме 
необхідністю врахування не лише загальних тенденцій, 
результатів минулих років чи середніх показників, але й 
обраної технології виробничого процесу: обробітку ґрунтів чи 
вирощування тварин, комплексу агро-зоотехнічних заходів, 
місця знаходження та природнокліматичних умов. Іноді 
запит, зроблений на початку року, може бути задоволений на 
сто відсотків лише по закінченні виробничого процесу, 
наприклад збору зернових чи отримання приплоду, оскільки 
мова йде про живий організм, що здатний до пошкоджень і 
повної чи часткової фізіологічної загибелі. Крім того, 
неможливість передбачення і впливу на метеорологічні 
процеси, епідемії та хвороби – форсмажорні обставини - 
породжують ризик помилкових суджень,  розрахунків та 
зрештою і рішень. 

Система обробки інформації у сільському господарстві 
доповнюється необхідністю введення у її склад поняття 
ризику, що не дозволяє моделювати управлінське рішення 
на перспективу з максимальною точністю. 

Отже, управлінське рішення, що у своїй основі носить 
сукупність злагоджених та науково обгрунтованих дій зі  
збору і обробці інформаційних даних та оперативної 
передачі відповідей на запити користувачам, є базою 
відпрацювання суцільної виробничої, управлінської та 
маркетингової стратегії підприємства на ринку та його позиції 
в бізнесі за жорстких умов конкуренції. 

 
 
УДК: 631.162:006.032:339.9 

Мельниченко І.В., 
 аспірант кафедри бухгалтерського обліку 

ННІ Бізнесу НАУ 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В 

СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ В УМОВАХ 
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ  

 
Перед розглядом питання розвитку бухгалтерського 

обліку в сільському господарстві під впливом глобалізації 
світової економіки потрібно насамперед, визначити « що 
таке розвиток»? 

В загальному розумінні термін «розвиток» 
пояснюється як «процес переходу із одного стану в інший, 
більш досконаліший» [ 2, с. 796]. 

Відповідно, розвиток бухгалтерського обліку можна 
розглядати як його зміна, удосконалення в порівнянні  з 
існуючим його станом.  

Потреба в удосконаленні існуючого стану будь-якого 
об’єкта виникає в тому випадку,  коли даний об’єкт 
перестає відповідати вимогам його користувачів. 
Безпосередніми користувачами системи бухгалтерського 
обліку, перш за все, є керівники та управлінці на всіх 
рівнях управління підприємством. 

Нині з посиленням впливу глобалізації вітчизняна 
система бухгалтерського обліку поступово зникає і на її 
зміну приходить інша облікова система, яка є новою і не 
відповідає інтересам та потребам управління. В умовах 
глобалізації виникають і  інші користувачі системи 
бухгалтерського обліку – глобальні. 

Відповідно до вищенаведеного виникає необхідність у 
розгляді питання стосовно впливу процесів глобалізації на 
розвиток бухгалтерського обліку в Україні.  

Аналізуючи погляди сучасних науковців з приводу 
впливу глобалізації на розвиток бухгалтерського обліку - 
існують різні точки зору. На думку одних науковців, 
реформування бухгалтерського обліку та приведення його 
до вимог міжнародних стандартів сприяє його розвитку,  
інших -  реформування вітчизняного бухгалтерського 
обліку та його стандартизація у відповідності до 
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку - не 
сприяє. 
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Поділяючи точку зору останніх, потрібно зазначити, 
що бухгалтерський облік починає змінюватися на користь 
глобальних користувачів – світових організацій. При цьому 
потреби та вимоги до бухгалтерського обліку 
безпосередніх користувачів – управлінців, залишилися не 
врахованими, що знижує ефективність управління 
підприємством.  

З погляду професора Кірейцева Г.Г. «розвиток 
бухгалтерського обліку як економічної науки в контексті 
проблем створення його ефективної національної системи 
в Україні передбачає [1, с. 197]: 

1) обґрунтування практичної значимості змін його 
завдань і формування пов’язаних із глобалізацією 
економіки нових завдань, адекватних до потреб 
управління на всіх ієрархічних його рівнях; 

2) підсилення зовнішніх корисних його функцій 
практики бухгалтерського обліку шляхом 
подальшого удосконалення методу обліку та його 
складових; 

3) розвиток теорії і практики організації 
бухгалтерського обліку, більш посилену орієнтацію на 
удосконалення облікових процедур, на використання 
можливостей автоматизованих інноваційних технологій». 

Результати та наслідки впливу глобалізації економіки 
на розвиток національного бухгалтерського обліку можна 
сформулювати наступним чином. 

Спираючись на висновок професора Кірейцева Г.Г., 
можна зазначити, що по-перше, управління розвитком 
бухгалтерського обліку, зокрема й обліку в сільському 
господарстві,  перейде з національного рівня на 
міжнародний. Відповідно до вищенаведеного твердження 
бухгалтерський облік буде змінюватися відповідно до 
інтересів та потреб переважно глобальних користувачів, 
зокрема інвесторів.  

По друге - складання фінансової звітності згідно вимог 
МСФЗ означатиме зміну методології бухгалтерського 
обліку.  

По-третє – необхідно згадати відому залежність між 
розвитком підприємства та ефективним управлінням, між 



215 

ефективним управлінням та обліковою системою 
підприємства. Суть даної залежності розкривається в 
тому, що розвиток підприємства досягається завдяки 
ефективному управлінню, яке в свою чергу залежить від 
того, на якому рівні облікова система підприємства 
відповідає вимогам останнього.  

Дослідження питання впливу глобалізації на розвиток 
національної системи бухгалтерського обліку дає змогу 
зробити наступні висновки. 

1. Глобалізація має значний вплив на розвиток 
національної системи бухгалтерського обліку. 

2. Під впливом глобалізації розвиток національної 
системи бухгалтерського обліку буде відбуватися 
на користь та в напрямку задоволення потреб 
управління глобального масштабу.  

3. Неврахування інтересів безпосередніх користувачів 
бухгалтерської інформації – управлінців, керівників 
та спеціалістів сільськогосподарських підприємств, 
а лише врахування інтересів міжнародних 
інвесторів, учасників міжнародних ринків капіталу 
призведе до послаблення виконання всіх функцій 
управління: організації, планування, обліку, 
аналізу та контролю та  призведе до розвитку 
«внутрішнього» бухгалтерського обліку,  який буде 
відповідати потребам управління підприємством 
та мати статус «комерційної таємниці». 

Узагальнюючи вищенаведені висновки потрібно 
зазначити, що враховуючи неминучий вплив глобалізації 
на розвиток як економіки країни, так і системи 
бухгалтерського обліку, яка існує в Україні, потрібно перш 
за все, враховувати та захищати потреби та інтереси 
національні, в іншому випадку розвиток національної 
системи бухгалтерського обліку, зокрема й обліку в 
сільському господарстві,  буде відбуватися в 
протилежному напрямі.  
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Бухгалтерський облік – це система, яка забезпечує 

економіко-правові, ринкові, суспільні відносини між 
суб’єктами господарювання. Формування у ньому достовірної 
інформації про майновий та фінансовий стан підприємства в 
сучасних умовах вимагає розробки адекватної облікової 
політики. 

Термін «облікова політика» офіційно введений Законом 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні». Його поява зумовлена тим, що на законодавчому 
рівні передбачене застосування альтернативних варіантів 
обліку, його методів, форм організації та ведення. 

Оскільки обліковою політикою визначаються 
особливості обліку господарських процесів, які здійснюються 
на підприємстві, вона, таким чином, впливає на 
відображення в обліку і звітності процесу 
сільськогосподарського виробництва і його результатів. 

Формування облікової політики є дуже відповідальним 
завданням, яке полягає в використанні нормативно 
передбачених принципів ведення обліку, складання і 
подання звітності, виборі методів і процедур обробки 
облікової інформації. 

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні», підприємство 
самостійно визначає облікову політику. Це здійснюється 
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шляхом оформлення наказу чи положення про облікову 
політику на підприємстві, що затверджується керівником. 

Кожне підприємство має прийняти правила та методи, 
які надавали б найбільш об’єктивну, корисну та своєчасну 
інформацію про його діяльність, з метою внутрішнього 
(управлінського) використання та публічного представлення. 
Сукупність правил, обраних та розроблених для ведення 
бухгалтерського обліку на конкретному підприємстві і є 
обліковою політикою. 

Складові облікової політики на підприємстві можна 
розділити на дві групи: 

1) організаційно-технічні 
2) методичні. 
На формування інформації про витрати в системі 

бухгалтерського обліку в більшій мірі впливають останні, 
зокрема, такі їх елементи, як застосовувані методи 
амортизації, методи оцінки вибуття запасів, перелік і склад 
статей калькулювання собівартості, вибір бази розподілу 
загальновиробничих витрат та ін. Разом з тим, в обліковій 
політиці підприємств не приділено належної уваги питанню 
оцінки біологічних активів і сільськогосподарської продукції. 

Національний П(С)БО 30 «Біологічні активи», як і МСБО 
41 «Сільське господарство», вимагає оцінювати 
сільськогосподарську продукцію та біологічні активи після 
первісного визнання за справедливою вартістю, за винятком 
випадків, коли її достовірно визначити неможливо. Такий 
підхід суперечить принципам, визначеним в Законі України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», 
відповідно до яких пріоритетною є оцінка за історичною 
собівартістю. 

Прихильники оцінки за справедливою вартістю 
вважають, що в силу специфіки сільськогосподарського 
виробництва, зміни спричинені біологічною трансформацією 
найкраще відображати посиланням на зміни у справедливій 
вартості, оскільки останні мають прямий взаємозв’язок із 
змінами в очікуванні підприємством майбутніх економічних 
вигод. Крім того, оцінка біологічних активів за собівартістю є 
часто менш достовірною, ніж оцінка за справедливою 
вартістю, оскільки спільні продукти і спільні витрати 
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зумовлюють ситуації, коли зв’язок із сировиною і продукцією 
не чітко визначений, що в свою чергу призводить до 
складного і умовного розподілу витрат на різні продукти 
біологічної трансформації. Цей розподіл стає ще більш 
умовним в разі, коли біологічні активи генерують додаткові 
біологічні активи, або у випадку використання власних 
біологічних активів та сільськогосподарської продукції у 
подальшій сільськогосподарській діяльності. 

Однак, вказані аргументи, на нашу думку, не досить 
обґрунтовані і не переконливі, оскільки: 

1) історична собівартість є результатом операцій між 
незалежними сторонами, а тому вона свідчить про вартість 
на відкритому ринку на цей момент часу і її можна достовірно 
оцінити; 

2) справедливу вартість іноді неможливо достовірно 
оцінити, і тому користувачі фінансової звітності можуть бути 
введені в оману цифрами, які представлені, як справедлива 
вартість; 

3) ринкові ціни часто є несталими та циклічними, що 
підтверджує вітчизняне економічне середовище, а тому не 
можуть бути надійною основою для оцінки; 

4) вимога оцінки за справедливою вартістю на кожну 
дату балансу є дуже обтяжливою, особливо коли 
вимагаються проміжні звіти; 

5) практика використання методу оцінки за історичною 
собівартістю є усталеною та широко застосовуваною, а її 
зміна повинна супроводжуватися змінами в Концептуальній 
основі складання та подання фінансових звітів, а також в 
Законі України «Про бухгалтерський облік і фінансову 
звітність в Україні»; 

6) оцінка за собівартістю дає більш послідовне та 
об’єктивне визначення; 

7) для деяких активів може не існувати активних ринків і 
тому в таких випадках достовірно визначити справедливу 
вартість не можливо; 

8) оцінка за справедливою вартістю призводить до 
визначення нереалізованих прибутків та збитків, що 
суперечить принципам Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку, а також принципам, визначеним в 
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Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» щодо визнання доходу; 

9) багато біологічних активів утримуються не для 
продажу, і значна їх частина іде для подальшого 
використання в процесі власного виробництва, тому оцінка 
за справедливою вартістю в таких випадках є недоречною. 

З огляду на це, вважаємо, що оцінка за історичною 
собівартістю виправдано вважається пріоритетною, що 
знайшло своє відображення в принципах міжнародних та 
національних стандартів бухгалтерського обліку. Крім того, 
вона забезпечує ефективну економічну роботу на 
підприємстві, і дає можливість керівництву отримувати 
реальну економічну інформацію про результати діяльності за 
окремими їх видами і підприємства в цілому. 

Вважаємо за доцільне внести зміни до П(С)БО 30 
«Біологічні активи» та передбачити в ньому два 
альтернативні варіанти оцінки сільськогосподарської 
продукції та біологічних активів, а саме за історичною 
собівартістю із збереженням існуючої до прийняття даного 
стандарту методології обліку в сільському господарстві, а 
також оцінку за справедливою вартістю, яка передбачена 
МСБО 41 «Сільське господарство». Сільськогосподарським 
підприємствам необхідно надати можливість самостійного 
вибору підходів до оцінки активів і, відповідно, методику 
подальшого їх відображення в обліку сільськогосподарської 
діяльності. Питання застосування відповідного підходу до 
оцінки біологічних активів і сільськогосподарської продукції 
входитиме до методичної складової формування облікової 
політики підприємства і затверджуватиметься Наказом про 
облікову політику. 
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РОЛЬ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У 
ЗАХИСТІ ПРАВ ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ’ЄКТІВ 

 
Судово-бухгалтерська експертиза знайшла широке 

застосування в господарських судах, насамперед у позовах 
про скасування актів податкових органів про застосування і 
стягнення фінансових санкцій, коли господарюючі суб’єкти 
ставлять під сумнів їх застосування. 

Проте значна кількість кримінальних справ з 
економічних злочинів та господарських справ розглядається 
судами без залучення експертів, що затрудняє можливість 
встановити об’єктивну істину. 

При розслідуванні ухилянь від сплати податків та інших 
обов'язкових платежів (стаття 148-2 Кримінального кодексу 
України) судово-бухгалтерська експертиза є 
найефективнішим засобом захисту від необгрунтованого 
обвинувачення в здійсненні злочину. 

Судова експертиза - це дослідження експертом на 
основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і 
процесів, які містять інформацію про обставини справи, що 
перебуває у провадженні органів дізнання, попереднього 
слідства чи суду.  

Виходячи з наведеного вище законодавчого поняття 
судової експертизи (стаття 1 Закону України "Про судову 
експертизу") і критеріїв, закріплених в інших нормах, судово-
бухгалтерська експертиза - це процесуальна дія, яка полягає 
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у вивченні експертом-бухгалтером на завдання слідчого або 
судді первинних бухгалтерських документів з метою 
встановити фактичні дані й обставини, що мають значення 
для правильного вирішення справи.  

Як свідчить практика, під час перевірок суб’єктів 
підприємницької діяльності податкові інспектори проводять 
зустрічні перевірки діяльності їх контрагентів. Якщо 
контрагент підприємства виявляється „фіктивною” фірмою, 
то працівники органів податкової служби не включають суми 
за такими операціями до складу валових витрат і 
податкового кредиту з податку на додану вартість, 
посилаючись на те, що фірмою не сплачені відповідні 
податки та обов’язкові платежі. Як правило, підтвердженням 
„фіктивності ” фірми є не знаходження її на податковому 
обліку у відповідних органах ДПА. 

Однак незнаходження на податковому обліку і навіть 
визнання недійсними рішенням судів статуту та установчих 
документів підприємств-контрагентів не дає підстав для 
визнання недійсними первинних документів, в тому числі 
податкових накладних, тощо. Визнання угод та операцій за 
угодами, документів, якими оформлені операції, дійсними чи 
не дійсними не відноситься до компетенції ДПА, в тому числі 
і ревізорів-інспекторів, а відноситься до компетенції 
господарського суду (Розділ ІІІ, стаття 12 ГПК України, 
введеного в дію Постановою ВР №1999-ХІІ від 06.11.91 ВВР 
1992 з подальшими змінами і доповненнями). Податкові 
зобов’язання з ПДВ, валові доходи та валові витрати 
визначаються ревізорами на підставі даних первинних 
документів, так як відповідно до Закону України “Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 
16.07.99р. №996-ХІV, “Інструкції по бухгалтерському обліку 
податку на додану вартість”, затвердженої Міністерством 
фінансів України від 01.07.97р. №141 та зареєстрованої в 
Міністерстві юстиції України 04.08.97р. під №284/2088, 
Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” 
від 22.07.97р. №283/97-ВР, Закону України „Про податок на 
додану вартість” від 03.04.97 року № 168/97-ВР, 
бухгалтерський та податковий облік базується на даних 
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первинних документів, які підтверджують здійснення 
господарських операцій. 

Пред’являючи звинувачення підслідному, слідчий згідно 
норм Кримінально-процесуального кодексу зобов’язаний 
пояснити йому те, що під час проведення попереднього 
слідства він має право заявляти клопотання про всі питання, 
які мають значення для встановлення істини в справі, в тому 
числі і на проведення експертизи. 

Згідно ст.1 Закону України “Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні” від 16.07.99р. №996-ХІV, із 
змінами і доповненнями, первинний документ – документ, 
який містить відомості про господарську операцію та 
підтверджує її здійснення. 

В статті 9 вищенаведеного Закону зазначено, що 
підставою для бухгалтерського обліку господарських 
операцій є первинні документи, які фіксують факти 
здійснення господарських операцій. Первинні документи 
повинні бути складені під час здійснення господарської 
операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її 
закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення 
даних на підставі первинних документів можуть складатися 
зведені облікові документи.  

Первинні документи для надання їм юридичної сили і 
доказовості повинні мати такі обов’язкові реквізити: назва 
підприємства, установи, від імені яких складений документ, 
назва документа (форми), код форми, дата і місце 
складання; зміст господарської операції, вимірювачі 
господарської операції (у натуральному і вартісному виразі), 
посади, прізвища і підписи осіб, відповідальних за дозвіл та 
здійснення господарської операції і складання первинного 
документа.  

Таким чином, наявність належним чином оформлених 
документів, виконання своїх зобов’язань, дає право 
господарюючому суб’єкту включати їх до складу валових 
витрат та формувати податковий кредит з ПДВ, він не 
повинен перевіряти повноту та правильність сплати податків 
своїми контрагентами, а відповідальність має нести той, хто 
здійснив порушення. 
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Законом України „Про судову експертизу” визначено 
обов’язок експерта провести всебічне і повне дослідження і 
надати обґрунтований й об’єктивний висновок. 

Висновок експерта-бухгалтера – це процесуальний 
документ, який містить систему доказів для вирішення 
справи, порушеної правоохоронними органами. 

Висновки експертів-бухгалтерів є дуже ефективними 
засобами доведення, що штрафи, застосовані податковими 
органами, або значно завищені, або зовсім не мають під 
собою законних підстав. Проте чимало господарюючих 
суб’єктів та захисників їх інтересів у господарських або 
кримінальних справах нехтують своїм правом клопотання 
про призначення експертизи та недооцінюють роль судово-
бухгалтерської експертизи у захисті прав господарюючих 
суб’єктів. Проведення незалежної об’єктивної експертизи 
досвідченими фахівцями – експертами-бухгалтерами у 
багатьох випадках необґрунтованість порушення 
кримінальної справи або донарахування податків та 
обов’язкових платежів і застосування фінансових санкцій. 

 
Мойсеєць Н.С.,  

ст. викладач, ВДКЕБ 
 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ НАКЛАДНИХ ВИТРАТ У 
СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

 
Криза в сільському господарстві України знайшла свій 

прояв у скороченні виробництва продукції. Селянські 
господарства виявляють бажання особистою працею 
виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, 
займатися її переробкою і реалізацією. Провідною галуззю 
діяльності сільськогосподарських господарств є 
рослинництво, але обсяги виробництва продукції тут 
залишаються ще малими. Основними видами 
сільськогосподарських культур у цих господарствах є 
пшениця, картопля, кукурудза, цукрові буряки, зернобобові. 

Управління витратами на сільськогосподарських 
підприємствах є важливим засобом побудови системи обліку 
витрат, з урахуванням стратегічних та тактичних цілей та 
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вимог керівництва. Це складний процес, що передбачає не 
тільки зважену класифікацію, а й систематичний моніторинг 
фактичних витрат та їх поведінки під впливом внутрішніх і 
зовнішніх факторів, прийняття рішень щодо поліпшення 
структури собівартості продукції, ціноутворення. 

Процес сільськогосподарського виробництва 
складається із послідовності технологічних операцій.  Так, у 
рослинництві – це передпосівний обробіток ґрунту, посів, 
догляд за посівами, збирання врожаю, транспортування та 
обробка продукції. Це і є характерною особливістю 
сільського господарського виробництва, і зумовлює 
необхідність застосування попроцесного методу обліку 
витрат. 

Однією з важливих невирішених до сьогодні проблем 
є розподіл накладних витрат. Існуюча практика обліку і 
розподілу накладних витрат не відповідає сучасним умовам і 
вимогам національних стандартів. Тому спосіб розподілу 
накладних витрат має бути змінений у світлі нових вартісних 
рішень задля забезпечення точності та оперативності 
інформації про рівень витрат, розрахунок собівартості 
продукції. 

Облік накладних витрат у сучасних умовах вимагає 
нових підходів до вибору ознак їх класифікації, які дозволять 
організувати систему управління витратами. Основними 
факторами, які визначають класифікаційні ознаки накладних 
витрат підприємства певної галузі, систему їх обліку та 
калькулювання собівартості продукції є: 

вид господарської діяльності підприємства; 
організаційна побудова господарської діяльності; 
галузь та підгалузь виду діяльності; 
вид продукції, що виробляється на підприємстві; 
методи оцінки об’єктів обліку; 
система організації внутрішньогосподарських 

відносин; 
методи формування собівартості продукції; 
В умовах обмеженості ресурсів і досягнення планової 

ефективності виникає потреба постійного порівняння 
понесених витрат і отримання результатів. Ця проблема 
посилюється під впливом інфляції, коли дані про виробничі 
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витрати необхідно повсякденно порівнювати з майбутніми 
витратами, що значною мірою залежить від впливу 
зовнішнього середовища. Можливість усунення або 
передбачення впливу багатьох негативних внутрішніх і 
зовнішніх факторів з’являється завдяки раціонально 
організованому обліку витрат на виробництво.  

Згідно з чинними нормативними документами 
розподілу підлягають загальновиробничі витрати. 
Адміністративні та витрати на збут не включаються до 
собівартості продукції, а списуються на зменшення 
фінансового результату в періоді їх виникнення. Доцільно 
проводити розподіл адміністративних та витрат на збут і тим 
самим визначати повну собівартість продукції в межах 
управлінського обліку. Отримана інформація буде 
використана для ціноутворення, прийняття управлінських 
рішень. Підвищенню оперативності обліку та створенню 
передумов ефективного управління діяльністю сільського 
господарських підприємств сприятиме розподіл накладних 
витрат за нормативними ставками. 

Сезонний характер виробництва продукції 
рослинництва диктує необхідність паралельно з прямими 
враховувати ще й непрямі витрати. З метою оперативної 
інформації для управління останні доцільно щомісяця 
відносити на об’єкти обліку по встановлених нормативах, що 
дозволяє більш чітко орієнтуватися при прийнятті 
управлінських рішень. Додавання непрямих витрат логічно 
здійснювати в системі управлінського обліку. Це дозволить 
орієнтуватися у розмірах прямих і непрямих витрат на 
вирощування сільськогосподарських культур відразу після 
збирання урожаю, а не в кінці року. Переважна більшість 
адміністративних витрат пов’язана з процесом виробництва, 
тому в сільському господарстві такі витрати логічно відносити 
на собівартість продукції. В них взагалі не може йти мова про 
наявність окремої групи витрат, які називаються 
адміністративними. Лише крупні багатогалузеві 
сільськогосподарські підприємства, які мають переробні 
промислові підрозділи, можуть виділяти адміністративні 
витрати. Це обґрунтовується тим, що собівартість має бути 
реальною, включаючи прямі і непрямі витрати, що 



226 

забезпечують виробництво. Інакше вона не може ефективно 
використовуватися при прийнятті управлінських рішень, що 
негативно впливає на економіку підприємства. 

Під час вибору бази розподілу накладних витрат 
сільськогосподарськими підприємствами необхідно їх оцінити 
за простотою застосування, за прямим зв’язком баз з 
об’єктами обліку витрат, за рівномірністю розподілу 
накладних витрат по відношенню до основних. 

 
 

Морозова А.М.,  
аспірант 

ННЦ “Інститут аграрної економіки” УААН 
 

РОЗВИТОК АУДИТУ ЕМІТЕНТІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
 

Реформування національної економіки, яке 
відбувалось протягом останніх років шляхом акціонування 
підприємств, встановило пріоритет фондового ринку в 
забезпеченні інвестиційних процесів  України. 

Сьогодні акціонерні товариства є основною та 
найбільш привабливою, з точки зору інвестицій, 
організаційно-правовою формою. На сучасному етапі 
розвитку економіки вони є не лише формою централізації 
вільних капіталів, а й засобом мобілізації збережень 
населення для перетворення їх на капітал. 

Саме ці фактори обумовлюють ту значну увагу, яка 
приділяється Державною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку України (ДКЦПФР) проблемам розкриття 
інформації підприємствами-емітентами цінних паперів та 
розбудови прозорого національного ринку цінних паперів. 
Так, з 1996р. ДКЦПФР України  впроваджує механізм 
обов’язкового розкриття інформації про фінансово-
господарську діяльність емітентів цінних паперів, яка має 
бути підтверджена незалежним аудитором.  

Важливим моментом, при цьому, є відповідальність 
емітента за вибір аудитора, який може забезпечити 
кваліфіковану перевірку та підтвердження фінансової 
звітності. Адже, негативною тенденцією в Україні є те, що 
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досить часто обов’язковий аудит зводиться до формального 
підтвердження звітності. Зазвичай, це відбувається у випадку 
залучення емітентом недобросовісних або так званих 
“кишенькових” аудиторів з метою підтвердження фіктивних 
результатів.  

 З метою проведення якісного у відповідності до 
міжнародних стандартів аудиту ДКЦПФР підготовлені 
Рекомендації щодо порядку підбору та призначення 
акціонерним товариством аудиторів. Підбір та призначення 
аудиторів ДКЦПФР рекомендує здійснювати на тендерній 
основі та шляхом аналізу інформації щодо діяльності 
аудиторів.  

На нашу думку, необхідною є побудова належної 
системи зовнішнього  контролю за якістю надання 
аудиторських послуг та посилення вимог до самих аудиторів. 
Існування при Аудиторській палаті України комітету з питань 
етики та якості аудиторських послуг, нажаль, не розв’язує 
вищезазначену проблему. 

Слід відмітити, що така тенденція існує не тільки в 
Україні. Банкрутство ряду великих емітентів цінних паперів в 
США (Енрон та інші) на початку 2000 років та сучасна 
фінансова криза банківського кредитування нерухомості 
сьогодні, засвідчує кризу, в тому числі, і з аудиторського 
забезпечення ринків капіталу.  

Аудит, як один із ключових елементів функціонування 
ринків капіталу, потребує суттєвих змін. На нашу думку, такі 
зміни мають розвиватися в площині посилення державного 
контролю за аудиторською діяльністю. Аналіз зарубіжних 
публікацій засвідчує саме таку перспективу подальшого 
розвитку аудиту емітентів цінних паперів. 

Згідно з вимогами ДКЦПФР України щодо 
аудиторської перевірки акціонерних товариств та 
підприємств-емітентів облігацій (крім комерційних банків, 
інституційних інвесторів) визначено перелік питань, на 
підставі яких незалежні аудитори повинні підтвердити 
повноту та достовірність бухгалтерської звітності та 
сформувати на цій основі висновки про їх реальний 
фінансовий стан. При цьому, аудитору надано право не 
включати до висновку ті питання, які несуттєві для діяльності 
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підприємства, і водночас включати додатково інші питання, 
які він вважає доцільним.   

Разом з тим, на нашу думку, такі вимоги є 
недостатніми в силу вищезазначеної «кишеньковості» 
більшості аудиторів України та відсутності в Законі України 
«Про аудиторську діяльність» будь-якої суттєвої 
відповідальності аудитора за помилковий аудиторський 
висновок. 

В Україні назріли зміни до Закону України «Про 
аудиторську діяльність» в частині посилення 
відповідальності аудитора за достовірність його висновків. 
Іншою складовою розвитку аудиту емітентів цінних паперів 
має стати підготовка державними органами відповідних 
стандартів щодо порядку та процедур проведення аудиту 
емітентів цінних паперів. Такі заходи дозволять відновити 
довіру інвесторів до аудиторських висновків та забезпечити 
залучення додаткових інвестицій в економіку України.   

 
 

Моссаковський В.Б.,  
канд. екон. наук,  

професор Київського  славістичного університету 
               

КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ У 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 

 
Враховуючи критичний стан  аграрної галузі економіки 

України, необхідність досягнення продовольчої безпеки  
країни, неможливість регулювання  виробниками 
ціноутворення на продукцію сільського господарства, в 
сучасних  умовах  виникає потреба кращого використання 
ресурсів  підприємств, що може бути досягнуто  за рахунок  
покращення стану управлінського обліку  (управління 
витратами) у сільськогосподарських підприємствах. 

Управління витратами передбачає розробку:  
- заходів щодо підвищення  ефективності 

виробництва на перспективу; 
- запровадження системи бюджетування 

(планування) завдань підприємства вцілому  та 
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його структурних підрозділах з врахуванням 
специфіки галузі і технології виробництва; 

- формування фактичних даних, які б  дозволили  
контролювати діяльність  підприємства та його 
підрозділів; 

- запровадження матеріального стимулювання 
виконавців  за результатами діяльності. 

Досягнення поставлених завдань передбачає  
внесення ряду заходів  щодо залучення  найновіших 
розробок в управління витратами та приведення їх у 
відповідність до особливостей діяльності 
сільськогосподарських підприємств. Цьому  має сприяти 
розробка концепції побудови управлінського обліку у цих 
підприємствах.  

Мета концепції: розробити систему планування 
(бюджетування) діяльності  підприємства і його підрозділів, 
налагодження інформаційного забезпечення для  
оперативного контролю та підведення підсумків підрозділів 
та розробки пропозицій  щодо матеріального стимулювання 
виконавців за результатами діяльності. 

Вивчення умов  функціонування  
сільськогосподарських підприємств України в сучасних 
умовах свідчить про їх специфіку порівняно з 
підприємствами  інших галузей народного господарства, що 
впливає на побудову управління витратами.  Ці особливості 
стосуються багатьох аспектів, зокрема,  менеджменту, 
економіки, технології, організації діяльності тощо.  

Серед них найбільш істотний вплив на побудову  
обліку та контролю витрат мають тривалість виробничого 
процесу, організаційні  форми господарювання, 
територіальна   відокремленість підрозділів  та спеціалізацію 
діяльності.  

Більшість галузей   сільськогосподарських 
підприємств мають тривалий цикл виробництва., адже лише 
у молочному скотарстві та при виробництві яєць 
спостерігається щоденний вихід продукції.    Цей фактор 
дуже  ускладнює  процес управління,  адже  керівник, 
приймаючи  якесь  поточне рішення, має враховувати, що 
наслідки стануть відомі, як правило,  лише через  значний 
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відрізок часу, тобто  поточне регулювання перетворюється у  
стратегічне, особливо  через неможливість  передбачення 
впливу на виробничий процес в першу чергу зовнішніх 
факторів, зокрема природних та маркетингових.    Все це 
свідчить про високі  ризики щодо очікуваних наслідків 
діяльності та можливостей отримання  передбачуваних 
результатів.  

Ці відмінності  вимагають належного рішення щодо 
системи управління витратами. Ті методи контролю, які 
набули розповсюдження у розвинутих країнах, а також у 
промислових підприємствах, а саме – стандарт-кост, директ-
костінг чи нормативний метод,  не набули розповсюдження у 
сільськогосподарських підприємствах. 

Останні розробки закордонних спеціалістів з питань 
управління витратами передбачають розширення  сфери 
діяльності в цьому напрямку, зокрема, збалансована система 
показників (BSC), яку академік М.Г.Чумаченко  назвав одним 
з найкращих досягнень в управлінському обліку,  передбачає 
вивчення  попиту споживачів, наукових і технологічних 
розробок з  випуску нових видів продукції, що  пов’язано з 
виробничим процесом, покращенням збуту продукції тощо.  

Однак і ця система  не набуде широкого  
розповсюдження через  ряд   обставин. 

Для сільськогосподарських підприємств  характерним 
є обмеженість заміни однієї продукції на іншу. Залежно від 
підгалузі слід враховувати наступні варіанти: 

- неможливість виробництва  певної продукції  
на конкретній  території; 

- необхідний тривалий процес заміни 
виробництва, наприклад, однієї культури на іншу у 
садівництві, виноградарстві тощо; 

- відсутність на певній території переробних 
підприємств, наприклад у  льонарстві тощо; 

- неврегульованості ринку та монопольне 
становище переробних підприємств і т.д. 

Одночасно слід відмітити, що аграрна сфера 
діяльності потребує включення до системи контролю  таких 
витрат, які можуть  бути відсутні у ряді галузей діяльності, а 
саме витрат, пов’язаних із збереженням ґрунтів, зокрема  
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відновленням вмісту гумусу при вирощуванні культур з 
інтенсивною технологією і т.п.  Роботи,  які дозволяють 
покращити стан земельних ресурсів, мають обов’язково 
входити до складу витрат, особливо угідь, які були  в оренді. 

У сільськогосподарських виробництвах виникла і 
набула широкого розповсюдження  специфічна система 
планування, обліку і контролю, яка отримала назву  чекової 
форми контролю витрат.  

В її основу  покладено завдання з госпрозрахункового  
доходу,  який має  отримати підрозділ.  Планові  завдання не  
коригуються,  що в ринкових умовах ускладнює процес 
управління витратами  через зміни  погодних та економічних  
умов діяльності.  Не дивлячись на це, ряд господарств 
України, зокрема Полтавської області,  продовжує  
користуватися цією методикою. 

Однак ця методика потребує  значного уточнення, так 
як зміна  умов виробництва потребує відповідного 
регулювання  завдань для обгрунтованого  визначення 
результатів діяльності підрозділів. 

Складнощі, що виникають при цьому, пов’язані з тим,  
що на відміну від інших галузей народного господарства  під 
час виробництва  сільськогосподарської продукції всі ці 
витрати поділяються  на три групи: постійні, змінні та умовно-
змінні. 

Змінні -  це витрати,  величина яких залежить від 
кількості одержаної  продукції, а умовно-змінні – площі посіву 
чи поголів’я худоби.  

Цей факт  вимагає у процесі планування та обліку  
чіткого розмежування  одного виду витрат  від іншого з 
одночасним  врахуванням особливостей діяльності кожного  
підрозділу, так як одна і та ж стаття витрат може по-різному 
реагувати на обсяг виробництва.  Якщо у рослинництві  це 
питання вирішується  шляхом відділення у окрему групу 
витрат, пов’язаних із збиранням врожаю, то у тваринницьких 
підрозділах витрати за однією і тією ж статтею можуть по-
різному реагувати  на зміну обсягу виробництва, наприклад 
витрати кормів можуть бути  змінними витратами,  умовно-
змінними, постійними або взагалі бути відсутніми.  
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Важливе значення для організації управління 
витратами має  створення  заінтересованості  виконавців  у 
економії витрат,  без чого неможливий успіх на цій ділянці 
роботи.  Для цього необхідно досягти  домовленості між 
власниками  (керівниками)  підприємства  та колективами 
підрозділів щодо умов матеріального стимулювання,  
відповідальності сторін тощо,  особливо щодо  впливу  
зовнішніх факторів.  

При підведенні підсумків діяльності за звітний період 
потрібно порівнювати:   

Належна побудова обліку  витрат має передбачати 
ряд моментів: узгодження  формування планових завдань з 
даними обліку, зі  змінами  погодних умов (додаткове 
виконання робіт) та з іншими  екстремальними ситуаціями, 
впливом зовнішніх факторів  (зростання цін  на 
нафтопродукти тощо).      

Оперативний аналіз результатів діяльності  слід 
доручити  відповідальним особам,  шляхом порівняння 
постійних витрат:   загальну суму  витрат за планом і 
фактично;  по умовно-змінних -  фактичну суму -  із  
нормативними витратами на фактичний обсяг робіт;   змінні:   
фактичну суму  - з нормативною на  фактичний обсяг 
продукції. 

Фактичний обсяг виробництва  має порівнюватися з 
плановим з врахуванням різниці у цінах згідно якості 
продукції. 

Це дозволить обґрунтовано  визначити розмір  
матеріального стимулювання колективу підрозділу. 

Одночасно слід відмітити,  що запропоновані зміни  у 
системі управління витратами  дозволить поглибити  
аналітичні розрахунки, зокрема щодо розрахунку 
беззбитковості,  належної оцінки  здійснення окремих  
агрономічних і зоотехнічних  заходів, результатів роботи 
підприємства та його підрозділів тощо.  

Наведений порядок визначення наслідків діяльності  
підрозділів потребує вирішення  ряду організаційних  та 
методичних питань. 

В сільськогосподарських підприємствах  України  
тепер майже не залишилося  планових відділів,  їх треба 
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відновити,  або передати  функції планування 
(бюджетування)  та послідуючого контролю  виробничому 
відділу бухгалтерії.  Це вимагає  значного підвищення рівня 
кваліфікації цих спеціалістів.  Враховуючи їх зайнятість 
іншою роботою, вважаємо  за потрібне  переглянути  
Методику контролю витрат з метою її спрощення при 
одночасному досягненні співставності планових та  
фактичних даних  з врахуванням потреб внесення змін у 
виконання технологічних операцій  під дією різних факторів.  

Тільки за цих умов може бути досягнута належна 
побудова управління витратами у сільськогосподарських 
підприємствах.  

Створення великих сільськогосподарських угрупувань 
вимагає функціонування підрозділів на засадах  центрів 
прибутку, що передбачає деталізацію даних,  тобто, 
необхідно вести облік  не тільки виробничих витрат 
підрозділу, а і виручки від реалізації продукції та витрат на 
збут.  

Тим самим виникає потреба істотної зміни порядку  
планування, обліку, контролю та підведення підсумків 
діяльності підрозділів сільськогосподарських підприємств.  

 
 

Павлюковець М.П., 
аспірант, 

 ННЦ «Інститут аграрної економіки» 
 

ЩОДО МІСЦЯ І ЗАДАЧ ОБЛІКУ В СИСТЕМІ 
УПРАВЛІННЯ 

 
У процесі управлінської діяльності інформація стала 

більш важливим ресурсом, ніж матеріальні, енергетичні, 
трудові та фінансові ресурси. Облікова інформація, як один з 
основних видів економічної інформації відіграє важливу роль 
в управлінні та є одним із видів даних, які характеризують 
виробничо-господарську діяльність підприємства. Облікова 
інформація відрізняється великим обсягом та 
різноманітністю, складністю логічної та відносною простотою 
арифметичної обробки. Їй притаманний масовий характер 
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обчислень, які виконуються за типовими алгоритмами з 
певною періодичністю [7, с.13]. 

Роль обліку в системі управління визначається 
завданнями, покладеними на нього в системі управління. Ці 
завдання повинні вирішуватися за допомогою елементів 
методу бухгалтерського обліку, тобто елементи методу 
бухгалтерського обліку визначають коло завдань 
бухгалтерського обліку. 

Основним завданням бухгалтерського обліку є 
забезпечення інформацією про наявність господарських 
засобів і джерел їх утворення, та змін що відбуваються у 
результаті виробничої діяльності. За допомогою системи 
бухгалтерських рахунків, подвійного запису й грошової оцінки 
відображається наявність і рух господарських коштів і 
джерел їх утворення, накопичуються дані про виконання 
завдань по виробництву сільськогосподарської продукції, її 
продажу, витрат матеріальних цінностей і коштів, витрат на 
оплату праці. 

Аналізована проблема неодноразово висвітлювалась  
провідними вітчизняними вченими Ф.Ф. Бутинцем,  Б.І. 
Валуєвим, С.Ф. Головим, М.Я. Дем’яненком,  Г.Г. Кірейцевим, 
М.М. Коцупатрим, В.Г. Лінником,  В.Б. Моссаковським, М.Ф. 
Огійчуком, В.М. Пархоменком, М.С. Пушкарем, П.Т. 
Саблуком, В.В. Сопком тощо.  

Дослідниками визначено, що бухгалтерський облік є 
засобом самопізнання економічної системи [3, с.26], ступінь 
якого пропорційний мірі осмислення прийомів і методів 
бухгалтерського обліку та рівню контролю за методами 
обробки інформації. Забезпечення відповідності 
бухгалтерського обліку новим вимогам економічної системи є 
об’єктивним законом його розвитку. 

Нові орієнтири в соціальному житті й економічній теорії, 
що його обслуговує, по-новому пояснюють потреби 
інформаційного забезпечення управління, потребують 
детального дослідження. Перед обліком як їх складовою 
постали нові завдання.  

Правдюк Н.Л. вважає, що з точки зору управління, 
система обліку в цілому виконує завдання впорядкування 
вхідної та вихідної інформації. Складність структури системи 
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визначається більшою мірою не її змістом, а підходом, на 
базі якого вона формується. Тому  бухгалтерський облік як 
система може бути поданий, побудований і формалізований 
по-різному, адже завдання обліку щоразу визначається 
певним аспектом [6].  

Стратегічність бухгалтерського обліку полягає у 
використанні облікової інформації не лише в економічній 
роботі підприємства, а і як інформаційна основа управлянні 
галуззю. Як зазначає В.М. Жук: «важливість бухгалтерського 
обліку обґрунтовується його місцем і роллю як пріоритетної 
функції управління, зростанням цінності бухгалтерської 
інформації в забезпеченні як конкурентоспроможності 
підприємств, так і національної безпеки в умовах 
глобалізації». Разом з тим автор відмічає, що: «можливості 
бухгалтерського обліку не знайшли масового застосування 
на вітчизняних підприємствах. В Україні, як в цілому, так і в 
аграрній галузі, зокрема, бухгалтерський облік втрачає 
позиції в економічній роботі підприємств. На рівні 
підприємств бухгалтерський облік незатребуваний для 
економічної роботи, його функції звужуються до 
обслуговування статистичної та податкової звітності. 
Бухгалтерська звітність не націлена на розкриття 
інвестиційної привабливості підприємств та не сприяє 
залученню інвестицій в галузь» [1]. 

На нашу думку, однією з причин ситуації, що склалася 
являється невідповідність, а можливо навіть 
«неспіврозмірність» прискорених темпів розвитку сучасних 
інформаційних технологій та нижчого рівня інформатизації 
системи бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік 
перестає виконувати головну функцію в управлінні.  

Мещеряков С.Г. зазначає, що система управління 
економічною інформацією виробничо-господарської 
діяльності підприємства базується на методологіях, тісно 
пов'язаних з функціональними процесами на підприємстві [5]. 

Відрив теоретичних концепцій обліку від практики 
являється одним з недоліків існуючих підходів до його 
комп’ютеризації. Каллас К. Е. стверджує , що для вирішення 
даної проблеми існує два підходи: 
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1. Перегляд методологічних аспектів обліку по схемі: 
«безпосередньо від потреб комп’ютеризації обліку до 
його методології. 

2. Комплексний перегляд теоретичних і методологічних 
засад бухгалтерського обліку.  

Невідповідність існуючої системи бухгалтерського 
обліку можливостям сучасних комп’ютерів потребує нових 
методологічних і теоретичних концепцій у вирішенні 
облікових проблем. [4, с.37]. Тому другий підхід передбачає 
зміни в методології бухгалтерського обліку, а через них – 
реалізацію можливостей комплексної комп’ютеризації 
облікових функцій. В кінцевому результаті досягається 
найбільша ефективність, але для цього необхідно розробити 
гнучку теоретико–методологічну систему обліку [2, с. 14]. 

Процес технічного розвитку висуває нові вимоги до 
обліку. Розвиток обліку залежить від реальних потреб 
управління. У загальному механізмі облікового 
інформаційного забезпечення управління мають бути 
вирішені завдання: вибір об’єктивної економічної теорії, або 
прогресивних її течій, на базі якої здійснюються 
реформування і відповідне регулювання вітчизняного обліку; 
обґрунтування можливих методологічних підходів, 
передбачених для всіх рівнів управління з узгодженням 
потреб держави, галузей і підприємств; належне розкриття 
галузевого рівня регулювання облікового забезпечення 
управління; організація контролю за ефективністю процесів. 

Таким чином, формування системи облікової 
інформації для управління в умовах комп’ютеризації це 
взаємопов’язані дані бухгалтерського та управлінського 
обліку, в складі облікової політики, організації обліку на 
підприємстві, а також управлінської звітності. В цілому, така 
система формує сукупність показників оцінки витрат, 
собівартості і формування фінансових результатів із метою 
прийняття оптимальних управлінських рішень.  
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ВНУТРІШНІЙ АУДИТ: СУТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ 

 

Розвиток ринкової економіки та нових виробничих 
відносин зумовлюють необхідність розвитку та 
функціонування внутрішнього аудиту, оскільки інтереси 
керівників та власників підприємств не співпадають.  

Суттєве значення у наукових дослідженнях з 
теоретичних аспектів внутрішнього аудиту займають праці 
провідних вітчизняних науковців: Бутинця Ф., Гончарука Я., 
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Кулаківської Л., Нетикші О., Немченко В., Петрик О., 
Пшеничної А., Сухарєвої Л., Савчука В,. Хомутенко В. та 
інших. Проведені дослідження свідчать про набуття 
особливої актуальності даного питання. 

Як відзначено міжнародним стандартом аудиту 610 
„Розгляд роботи внутрішнього аудиту” [2], внутрішній аудит 
означає оцінювальну діяльність служби, створеної суб’єктом 
господарювання. Внутрішній аудит служить для задоволення 
потреб управлінського апарату суб’єкта господарювання і є 
безперервним та системним. 

На сьогодні існує багато поглядів щодо сутності 
внутрішнього аудиту, але ми погоджуємось з думкою тих 
авторів, якими відзначено, що внутрішній аудит – це 
„перевірки, виконані в середині суб’єкта господарювання 
його працівниками (внутрішніми аудиторами) з метою 
надання необхідної інформації керівництву для прийняття 
управлінських рішень і здійснення внутрішнього поточного 
контролю” [1 , с. 53]. 

Доцільно зазначити, що дані служби уже існують на 
підприємствах і здійснюють внутрішній контроль (ревізійні 
комісії, інвентаризаційні комісії, наглядові ради тощо). Однак, 
існує відмінність, яка полягає в тому, що відділ внутрішнього 
аудиту контролює роботу служб внутрішнього контролю з 
метою попередження зловживань зі сторони посадових осіб. 

При створенні відділу внутрішнього аудиту керівництву 
підприємства потрібно визначити його організаційну форму.  

На вітчизняних підприємствах можливі два варіанти 
організації відділу внутрішнього аудиту залежно від типу 
загальної організаційної структури господарюючого суб’єкта: 

1. Дивізіональна організаційна структура, яка 
передбачає формування в кожному дивізіоні відділу 
внутрішнього аудиту. Крім того, на кожному підприємстві, що 
входить до складу дивізіону, створюється відділ 
внутрішнього аудиту. Очолює та координує роботу головний 
внутрішній аудитор. Така складна структура відділу 
виправдовує себе лише на великих підприємствах, коли до 
складу дивізіону входить декілька підприємств, об’єднаних за 
певними ознаками. 

2. Командний варіант, який доцільний тоді, коли 
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організаційна структура є не такою складною. При цьому до 
складу служби внутрішнього аудиту входять спеціалісти 
різних напрямків, які підпорядковуються головному 
внутрішньому аудитору, який в свою чергу підзвітний віце-
президенту з фінансів або фінансово-економічній службі [4, 
с. 63]. 

Після обрання однієї із форм служби внутрішнього 
аудиту керівництву господарюючого суб’єкта необхідно 
організувати роботу даної  служби, а саме: підібрати 
кадровий персонал, розподілити обов’язки між працівниками, 
визначити внутрішню структуру, встановити підзвітність 
кожного працівника служби внутрішнього аудиту, 
забезпечити роботу та організувати інші організаційні та 
методичні питання. 

Усі повноваження та обов’язки працівників відділу 
внутрішнього аудиту повинні розкриватись у їх посадових 
інструкціях. 

Внутрішній аудит з метою досягнення максимальних 
результатів має провадитись у певній послідовності:  

1 –  вибір об'єкта аудиту. Даний етап аудиту полягає у 
встановленні першочерговості об'єкта перевірки. 

2 –  планування аудиту. Необхідне для визначення 
напрямків, процедур та методики перевірки. 

3 – вивчення стану об'єкта аудиту. Передбачає 
збирання аудиторських доказів, виконання аудиторських 
процедур.  

4 – оцінка адекватності інформації та ефективності 
функціонування (використання) об’єкта аудиту. Даний етап 
передбачає формування робочих документів на підставі 
зібраних доказів. 

5 - узагальнення та реалізації результатів внутрішнього 
аудиту. Узагальнення – це систематизація недоліків щодо 
об’єкта перевірки, надання рекомендацій та формування 
акта внутрішнього аудиту, реалізація – передача  
підсумкових документів керівництву  для прийняття 
ефективних рішень. 

При цьому, як відмічає Пшенична А. „Довіра до 
діяльності служби внутрішнього аудиту забезпечується 
наступними параметрами: 
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- професіоналізмом внутрішніх аудиторів; 
- достатність і переконливість доказів, отриманих 

внутрішніми аудиторами; 
- адекватністю висновків внутрішніх аудиторів, 

реальністю їх звітів у відображенні фактично виконаних 
робіт; 

- повнотою розкриття інформації за незвичайними 
операціями і правильністю підходу до прийняття рішень за 
ними” [5, с. 246]. 

Усе вище обґрунтоване дає підстави зробити висновок, 
що необхідність створення служб внутрішнього аудиту 
зумовлена збільшенням інформаційного ризику керівників та 
зловживаннями менеджерів господарюючих суб’єктів. 
Внутрішній аудит виконує свої функції перед, в процесі та 
після здійснення господарських операцій, дає об’єктивну 
оцінку їх здійснення. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ  ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 

Загальновизнано, що феномен економічної 
глобалізації припускає принципову зміну підходів до 
обґрунтування національної економічної стратегії фактично у 
всіх країнах світу і Україна не виняток.  Значну роль в процесі 
глобалізації грає Світова Організація Торгівлі (СОТ). 
Діяльність цієї організації спрямована на вільний (безмитний 
або з мінімальними митами) обмін товарів і послуг між її 
членами. Наблизити формування інформаційного поля 
вітчизняної економіки до світових стандартів покликаний 
фінансовий облік. 

Методологія сучасної системи бухгалтерського обліку 
характеризується значною варіативністю. Для уніфікації 
збору інформації застосовують єдині правила фінансового 
обліку й звітності. Виділення серед сучасних ринкових 
елементів фінансового обліку є новим явищем для 
економічної теорії й практики,  що змінило традиції 
бухгалтерського обліку. Насамперед він обслуговує потреби 
управління фінансами, як економічної категорії та системи 
грошових відносин національної економіки [3]. 

 Базова модель облікової системи аналогічна 
моделям інших світових суб'єктів господарської діяльності й 
розкривається через загальновизнані об'єкти, категорії, 
принципи й показники, певні норми й правила національних 
облікових стандартів, наближених до міжнародних. 

Питання приєднання України до СОТ викликають 
чимало наукових дискусій з приводу прогнозування 
можливих наслідків від такого кроку. При цьому прогнозні 
оцінки цих наслідків є розрізненими і несистематичними та 
інколи є діаметрально протилежними – від вкрай негативних 
до вкрай позитивних. 

Зрозуміло, що вступ України до СОТ буде мати як 
позитивні, так і негативні наслідки в різних галузях 
вітчизняної економіки. Важливим є те, щоб загальний ефект 
від приєднання був позитивним. Тобто, по суті, ключовим у 
процесі інтеграції до СОТ виступає питання: яким чином 
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максимізувати потенційні переваги та мінімізувати можливі 
негативні наслідки приєднання від членства в цій організації. 
Свою роль у цьому процесі відіграє і фінансовий облік [2]. 

Об'єктивна необхідність ведення фінансового обліку в 
країнах з розвиненими ринковими відносинами полягає в 
тому, що економічна інформація потрібна великій кількості 
споживачів, оскільки приймати рішення доводитися 
менеджерам, інвесторам, фінансистам, власникам 
підприємства та ін. Адже для прийняття правильного 
рішення треба аналізувати події і їхні наслідки, щоб 
зрозуміти, як вони можуть розвиватися в майбутньому [2].  

У зв’язку із завданнями, що ставляться перед 
сільським господарством у  розвинених країнах  в 
найближчому майбутньому, фінансовий облік повинен 
формувати дані для моніторингу виконання основних 
державних програм реформування галузі та відповідності її 
організації і створюваної продукції вимогам СОТ.  

У множині показників, формованих фінансовим 
обліком,  для конкретних потреб управління фінансами 
необхідно враховувати групу факторів:  економічні потреби, 
форма власності, сфера й вид діяльності, система 
оподатковування, стратегія господарського розвитку, обсяги 
діяльності, технічні й організаційні передумови. 

Місце фінансового обліку в системі управління 
визначається тим, що фінансові відносини є фактичним 
конструюванням на рівні суспільства, а правильне їхнє 
розкриття - умова ефективного розвитку. Тому фінансовий 
облік, як складова частина таких відносин, дасть можливість 
ув'язати економічну й соціальну природу фінансів. У 
фінансовому обліку втілюються аспекти загальнодержавної 
фінансової політики, оскільки він дає можливість 
максимально реалізувати інтереси, як держави, так і 
підприємств. Разом з тим, він формує широкий простір для 
створення реальної бази розрахунку мікро- і 
макроекономічних показників. 

У  методології обліку обліку, як регульованої на  
державному рівні, необхідно врахувати такі риси, як 
обслуговування реальних фінансових відносин, властивій 
вітчизняній економіці засобами та інструментами, визнаними 
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у світі. Це стосується, насамперед,  відображення в обліку 
процесів виробництва, обміну, розподілу, споживання. 

Виходячи  з вищевикладеного, місце фінансового 
обліку в системі управління фінансами визначається як 
підсистеми й окремої системи в обліково-інформаційному 
середовищі. Для цього необхідне впорядкування ознак 
фінансового обліку, які характеризують повноту потреб 
користувачів, критерії регулювання й  умови їхньої реалізації 
(нормативні, організаційні), загальну  ефективність 
обслуговування агропромислового виробництва відповідно 
до загальноприйнятої класифікації країн учасників СОТ. 

Важливо також визначити основні методологічні 
вимоги до фінансового обліку в галузі 
сільськогосподарського виробництва, які враховують 
соціально-економічну й організаційну специфіку - 
обслуговування інформаційних потреб управління з 
врахуванням прямих і  зворотних взаємозв'язків між 
державою й сільськогосподарськими підприємствами. У 
цьому зв'язку важливі напрямки регулювання фінансового 
обліку шляхом розширення сфери інформаційного 
обслуговування макро- і мікрорівнів за допомогою єдиного 
методологічного підходу, регулювання з узгодженням потреб 
держави, галузі і підприємств; забезпечення контролю над 
ефективністю управління. 

Необхідно вдосконалювати методику формування 
фінансової звітності й напрямки її розвитку з урахуванням 
необхідності порівнянності  звітних показників різних галузей 
і для обслуговування сільськогосподарського виробництва з 
метою координації управління й прийняття оперативних 
рішень. Важливим є визначення поняття фінансової звітності 
як завершального продукту фінансового обліку - системи 
забезпечення інформації про взаємозв'язки суб'єктів 
господарювання: інвестор - об'єкт, керівник-власник, 
кредитор-позичальник, продавець-покупець, які 
відображають стан економіки сільськогосподарського 
виробництва. 

При цьому категорії й показники фінансового обліку 
господарських процесів залежать від необхідності їхнього 
достовірного відображення у взаємозалежній множині 
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вимірників, щоб мати достатню базу для визначення 
основних економічних тенденцій, а у їх складі – стану 
фінансів. Традиційний підхід  до інформаційної структури 
управління сільськогосподарським підприємством 
передбачає класифікацію економічних подій по виду й 
характеру, забезпечуючи в такий спосіб сукупність 
інформації за об'єктами обліку. Опис фінансової системи за 
допомогою облікових технологій послужить теоретичною 
основою інформаційного підходу до підвищення 
ефективності управління. 

   Приєднання України до СОТ – це відкриття 
колосальних потенційних можливостей, але не гарантії 
успішної зовнішньої торгівлі чи збільшення іноземних 
інвестицій. Приєднавшись до СОТ, Україна отримає ті самі 
умови торгівлі, що й усі учасники цієї організації. Однак 
ефективність використання цих можливостей залежить 
тільки від бажання та спроможності українських виробників 
пристосовуватися до нових умов. СОТ забезпечить вільний 
доступ українських товарів на зовнішні ринки, однак не 
гарантує їхньої конкурентоспроможності. Тому українським 
виробникам важливо підвищувати якість продукції, вивчати 
споживчий попит, знаходити нові ніші на ринку, чому має 
сприяти методологія обліку [1]. 

Вступ до СОТ це відповідальний процес, тому 
необхідно досліджувати питання створенням необхідних 
умов для того, щоб українська економіка була в умовах 
рівноправної конкуренції на європейському та світовому 
ринках, насамперед у інформаційному забезпеченні 
управління, що досягається виваженою методологією 
фінансового обліку.  
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВО – АНАЛІТИЧНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ В АПК 

 
В умовах нестабільності національної економіки, 

розширення напрямів ринкових відносин, урізноманітнення їх 
економіко – правових форм зростає роль достовірної та 
своєчасної обліково – аналітичної інформації про поточний 
стан господарських операцій та подій. Недостатність 
методичного забезпечення системи обліку і звітності 
спостерігається і в сільському господарстві, що зумовлено 
специфікою виробництва і відносинами власності в АПК. 

Можливість використання повної та детальної 
інформації з метою прийняття ефективних управлінських 
рішень на різних етапах виробничого циклу забезпечується 
раціонально організованою системою бухгалтерського обліку 
і контролю. Постає проблема у приведенні діючого обліково 
– аналітичного забезпечення у відповідність галузевим 
запитам і потребам різних рівнів користувачів. 

Питанням дослідження теорії та методології обліково 
– аналітичного забезпечення присвячено багато наукових 
праць вітчизняняних і зарубіжних вчених. Серед них: Ф.Ф. 
Бутинець, С.Ф. Голов, М.Я. Дем’яненко, В.М. Жук, Г.Г. 
Кірейцев, В.Г. Лінник, Л.В, Нападовська, Б. Нідлз, Г.О. 
Партин, М.С. Пушкар, Дж. Фостер, П.А. Хомин, Ч.Т. Хорнгрен 
та інші. 
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Але, проблема відсутності однозначного визначення 
складу та структури обліково - аналітичного забезпечення як 
основи управління діяльністю підприємств АПК до сьогодні 
залишається відкритою. Тому, ми вважаємо за доцільне 
вивчити й розкрити галузеві особливості процесів 
виробництва сільськогосподарської продукції, визначити міру 
їх впливу на формування обліково - інформаційної системи. 

Функціонування ефективної системи управління 
неможливе без оперативної, повної та достовірної 
інформації, а також її належного аналітичного опрацювання. 
Обліково - аналітичне забезпечення є складовою управління 
і базується виключно на даних бухгалтерського обліку. 
Кінцеві результати такого процесу використовуються при 
формуванні рекомендацій для прийняття обгрунтованих 
управлінських рішень. 

Процеси формування та відображення інформації в 
бухгалтерському обліку на сільськогосподарських 
підприємствах характеризуються достатньою складністю та 
специфічними особливостями. Бухгалтерський облік 
розглядається як автономна облікова система, елементи якої 
виступають в якості систем більш низького порядку.  

Оскільки, фінансово – господарська діяльність 
суб’єктів АПК складна і неоднорідна, то система фіксування, 
контролю та аналізу господарських операцій та подій 
потребує окремих галузевих прийомів і методів, 
сформованих у специфічну обліково - аналітичну підсистему. 
З метою раціональної організації бухгалтерського обліку та 
контролю необхідно враховувати деякі особливості як 
окремих напрямів (видів) виробництва, так і діяльності 
загалом. Серед них, виділяють наступні: 

1) циклічність виробництва – продукція тваринництва 
та результати діяльності цієї галузі виробничої діяльності 
потребують окремих розрахунків та по – об’єктного обліку 
отриманих результатів та їх аналізу (надій молока, приплід, 
ріст молодняка і т.д.); 

2) сезонний характер – облік і аналіз обсягів продукції 
рослинництва здійснюється на основі особливостей 
технологій: термінів посіву, обробки, збирання та збереження 
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врожаю відповідно до періодів року, погодних та кліматичних 
умов; 

3) довгостроковість обігових процесів - оцінка вартості 
спожитих ресурсів ( предмети та засоби виробництва, 
затрати праці, часу) у співставній залежності до 
запланованих (майбутніх) вигід здійснюється з врахуванням 
термінів тривалості виробничих процесів; 

4) багатогалузевість виробництва передбачає 
можливість використання (в процесі виробництва) або 
часткового споживання сільськогосподарської продукції на 
різних етапах операційних циклів; 

5) поточний рух засобів, предметів праці та 
результатів короткострокових господарських процесів по 
окремих напрямах виробництва та виробничої діяльності 
вцілому протягом звітного періоду. 

Перелічені галузеві особливості процесу виробництва 
сільськогосподарської продукції зумовлюють створення 
відповідної дієвої системи обліково - аналітичного 
забезпечення. Формування достовірних та повних 
інформаційних потоків на підприємствах АПК залежить від 
рівня врахування вищенаведених специфічних факторів 
виробництва та галузевих особливостей.  

На сільськогосподарських підприємствах їх слід 
враховувати при створенні раціонально організованої 
системи бухгалтерського обліку. Наявність своєчасної, 
повної та достовірної інформації забезпечує оперативне 
прийняття обгрунтованих управлінських рішень на різних 
стадіях операційного циклу. 

Крім того, необхідно підкреслити, що суб'єкти АПК не 
є стандартними та однаковими. Паралельно із специфічними 
особливостями галузі існують внутрішньогалузеві відмінності 
та різновиди сільськогосподарських підприємств. 
Раціональна організація обліково - аналітичного 
забезпечення в значній мірі залежить від наступних 
характеристик окремих господарств: 

1) форма власності відіграє ключову роль у 
формування інформаційних потоків відповідно до потреб 
специфічного користувача - власника (акціонера); 
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2) розмір господарюючої одиниці впливає на форму 
ведення господарського обліку (в т.ч. бухгалтерського) 
шляхом визначення кількості здійснених операцій, обсяг 
виробництва і реалізації, а також затрат людських та 
машинних ресурсів; 

3) спеціалізація визначає напрями та види здійснення 
операційно - виробничої діяльності. Впливає на методику 
обліку продукції рослинництва, тваринництва, переробних 
виробництв та інше; 

4) особливості оподаткування та пільгового 
кредитування, види та форми цільової державної підтримки 
потребують відповідної системи бухгалтерського обліку, 
належного документування господарських операцій. 

Отже, для ефективного управління діяльністю 
сільськогосподарських підприємств, забезпечення її 
конкурентоспроможності та прибутковості необхідна 
раціональна організація обліково - аналітичної системи. 
Повнота, оперативність та достовірність інформації цілком 
залежить від міри врахування специфіки та галузевих 
особливостей сільськогосподарських підприємств різних 
типів і організаційно - правових форм. Тому розробка і 
висвітлення їх впливу на систему бухгалтерського обліку 
потребують окремого вивчення та дослідження. 
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ОБЛІК  ЯК ІНФОРМАЦІЙНА ОСНОВА  УПРАВЛІННЯ 
ФІНАНСАМИ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 

Фінанси малих підприємств є складовою категорії 
фінансів підприємств, як загальноекономічної. Специфіка 
їх - у врахуванні організаційно-правової форми діяльності і 
галузевої приналежності. Проявляється це насамперед у 
інформаційному забезпеченні, пропорціях і джерелах 



249 

фінансових ресурсів, здійсненні фінансово-економічних 
розрахунків  тощо. Для сфери малого підприємництва у 
сільському господарстві (далі – МСП) (табл.) характерним  
є збільшення їх чисельності майже на 40% за 
аналізований період 2002-2007 рр., проте стабільному за 
роками числу зайнятих працівників. У 3,8 разів відбулось 
збільшення прибутку від звичайної діяльності, а фінансові 
результати за 2007 рік вперше досягли позитивного 
значення. Тому з 45%  збиткових підприємств на початок 
аналізованого періоду питома вага зменшилась до 30% у 
2007 р.  У 3,3 рази зросла оплата праці, у 2,8 раз – рівень 
реалізації, що забезпечило ріст рентабельності на 17,2 п. 
Загалом позитивна динаміка розвитку дала змогу у 6,6 
разів збільшити обсяги валових капітальних інвестицій. 

 Для ефективного управління фінансами МСП 
необхідне їх належне інформаційне забезпечення. 
Основою такого забезпечення виступає система обліку. 
Через те, що переважна більшість малих підприємств 
складає спрощену фінансову звітність, ведення обліку 
також здійснюється за спрощеними схемами. 

У цьому зв’язку актуальним є дослідження 
тенденцій розвитку інформаційного забезпечення 
управління фінансами (фінансового менеджменту) на 
МСП. Необхідною умовою процесу є наявність об'єктивної 
і своєчасної інформації про стан зовнішнього і 
внутрішнього середовища підприємства, зібраного, 
обробленого, збереженого і поширеного за допомогою 
сучасних наукових методів і технічних засобів.  

За даними, що наведені у спрощеній фінансовій 
звітності, керівники підприємств та користувачі, яким 
надається звітність, мають змогу оцінити вартість активів 
МСП за поточними ринковими цінами. Методами 
фінансового аналізу можна також сформувати інформацію 
про окремі сторони діяльності – за узагальненими 
показниками стану основних засобів, оборотних активів, 
заборгованості, капіталу, прибутку та витрат.  

Проте, існування в світі відносно  нової економіки 
— інформаційної і глобальної, за правилами якої власне і 
формується спрощена фінансова звітність, передбачає, 
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що підприємство повинне володіти інформацією про стан 
фінансів на значно аналітичнішому рівні – з метою 
забезпечення продуктивності і конкурентоспроможності.  
Ці характеристики в першу чергу залежать від його 
здатності генерувати, обробляти і ефективно 
використовувати інформацію. Зараз це - об'єктивна 
необхідність, обумовлена, зокрема, вимогами адекватно 
реагувати на зміни ринку. 

Для цього МСП потрібно не тільки формувати 
своєчасну і точну інформацію про ринкову оцінку 
фінансового стану, а й історичну оцінку ефективності 
виробництва. Тому необхідність інформаційної складової 
в управлінні очевидна, оскільки вона є основою всього 
механізму управління.  

Актуальними тому є розробка концептуальних 
основ, методичного підходу і практичних рекомендацій по 
вдосконаленню фінансового менеджменту МСП за 
допомогою системи обліку. Причому, сам облік не може 
залишатися в рамках так званого фінансового, а повинен  
набути рис системи – оперативного, бухгалтерського, 
управлінського, статистичного.  

Таблиця. Діяльність малих підприємств* у 
аграрній сфері за 2002-2007 рр. 

Показники 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007 
% 
2002 

Кількість малих 
підприємств, од.  

11649 13439 14653 15146 15529 15584 133,8 

Середньорічна к-ть 
працівн., тис. осіб 

144,1 163,1 167,6 164,7 154,9 139,2 96,6 

Прибуток від звич. 
діяльн., млн.грн 

3495,1 4161,2 6051,8 7066,9 10526,
2 

12840,
2 

367,4 

Фінансовий 
результат, млн.грн 

-220,4 -289,1 -151,9 -243,9 -203,0 245,0 +465,4 

Структура: збиткові 45 41 35 35 34 30 67,0 
прибуткові  55 58 64 64 65 70 33,0 
Середньоміс. оплата 
праці, грн. 

157 178 235 316 406 524 333,8 

Обсяг реалізов. 
прод., млн. грн. 

1748 2070 2920 3560 4158 4872 278,8 

Рентабельність   -11,3 -13,4 -5,6 -6,6 -4,4 5,9 +17,2 
Капіт.інвест.,млн.грн 237 313 451 696 885 1552 655,0 

*У  наведених даних інформація стосується малих 
підприємств сільського господарства, мисливства, 
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лісового господарства без врахування фермерських 
господарств. 

 
Предметом дослідження для системи обліку є 

управлінські відносини, що виникають в процесі 
вдосконалення фінансового менеджменту МСП. Тому 
необхідно визнати, що  системоформуючою ознакою 
інформаційного забезпечення  повинні бути не нормативи 
ведення поточного обліку і складання фінансової звітності 
для малих підприємств, а потреби управління. 

Для цього необхідно доведення результатів 
дослідження до конкретних методичних рекомендацій, 
спрямованих на формування основи і структурних зв’язків 
фінансового менеджменту МСП. Методичний підхід 
повинен орієнтуватися в першу чергу на потреби 
внутрішніх користувачів - підготовку, постановку і 
ефективне здійснення управління. Такі рекомендації 
можуть бути реалізовані безпосередньо  на рівні  МСП. 
Проте цього заходу може виявитися недостатньо – 
внутрішні ресурси мають обмеженість. Необхідно 
закріплення ефекту на державному рівні.  

 Об'єднуюча інтереси крупного, середнього і малого 
бізнесу філософія інформаційної системи управління 
фінансами на рівні держави  гранично проста. В основі її - 
зміцнення економічного і інноваційного потенціалу 
держави, який формується зі стабільного фінансового 
стану усіх господарських структур. З міжнародного  
досвіду діяльності МСП до роботи в умовах глобалізації, 
випливає, що доцільно створити  довідково-інформаційну 
систему правового і інформаційного забезпечення 
(включаючи каталогізацію, стандартизацію, екологічний 
моніторинг і ін.). Це дасть їм змогу здійснювати 
інвестиційне проектування і оцінку інвестиційних ризиків. 
Така база надасть дані про кон'юнктуру ринків, очікуваний 
рівень інфляції, конкуренцію, вільні ринкові зони і т.п.  

Зрештою, показниками такої системи можуть бути й 
ті, за якими  згідно доповідей  Всесвітнього економічного 
форуму “Global Competitiveness Report” виділяють чинники 
конкурентоспроможності: відвертість і прозорість 



252 

економіки, політика і роль держави, розвинутість 
фінансової системи, ефективність виробничої і соціальної 
інфраструктури, … конструктивності й інноваційності 
менеджменту, рівня кваліфікації і продуктивності праці 
тощо на підставі яких виводяться рейтинги країн.   

Таким чином, створення належної інформаційної 
системи управління фінансами може відбуватися одночасно 
за цими двома напрямками відповідно до довготривалих 
перспектив розвитку МСП. 
 
Список використаних джерел: 
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ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ АГРАРНИМИ 
ПІДПРИЄМСТВАМИ 

 

Кожне підприємство створюється для здійснення 
діяльності направленої на виробництво продукції, надання 
послуг, виконання робіт, проте єдиною і головною метою 
залишається одержання прибутку. Саме від результатів 
вмілого керівництва фінансовими ресурсами підприємства 
залежить ефективність діяльності будь-якого підприємства. 
Не є виключенням і аграрні формування, які в умовах 
жорсткої конкуренції на вітчизняному та зарубіжному ринках 
продовольчих товарів та сировини для переробних 
підприємств, намагаються налагодити так виробництво і 
збут, щоб забезпечити прибутковість виробництва.  
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Порядок формування в обліку аграрних підприємств 
доходів і витрат регулюється Законом України „Про 
бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”, 
Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, 
Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку 
біологічних активів та іншими законодавчими та 
нормативними актами. 

Не залишається поза увагою дане питання і провідних 
вчених: Ф.Ф. Бутинця, М.Я. Дем’яненка, В.М. Жука, М.Ф. 
Огійчука, Г.Г. Кірейцева, С.Ф. Голова, Л.К. Сука, В.В. Сопка, 
Л.В. Чижевської та інших, які в своїх дослідженнях 
розглядають суперечливі питання, що виникають особливо 
після впровадження в дію Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 30 „Біологічні активи” в діяльність 
аграрних формувань. 

Особливо актуальним залишається питання 
формування фінансових результатів аграрними 
підприємствами та методології відображення їх у 
бухгалтерському обліку в умовах глобалізації економіки. 

У статті 18 Закону України „Про підприємства в 
Україні” зазначається, що „...основним узагальнюючим 
показником фінансових результатів господарської діяльності 
є прибуток (дохід)” [1]. 

Відповідно до П(С)БО 3 „Звіт про фінансовий 
результат” прибуток – це сума, на яку доходи перевищують 
пов’язані з ними витрати [2]. Тому керуючись таким 
визначенням ми розглянемо порядок формування доходів і 
витрат при визначенні фінансових результатів аграрними 
підприємствами. 

З 1-го січня 2007 року сільськогосподарські 
підприємства керуються в своїй роботі П(С)БО 30 „Біологічні 
активи”, впровадження якого є одним з напрямів 
реформування системи бухгалтерського обліку в Україні в 
сфері аграрного виробництва. 

Відповідно до п. 19 даного стандарту фінансовий 
результат від основної діяльності складається з: 

- фінансового результату від первісного 
визнання сільськогосподарської продукції та 
додаткових біологічних активів; 
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- фінансового результату від реалізації 
запасів – сільськогосподарської продукції та 
біологічних активів, оцінка яких здійснюється за 
справедливою вартістю за вирахуванням очікуваних 
витрат на місці продажу; 

- фінансового результату від зміни 
справедливої вартості біологічних активів на дату 
балансу, оцінка яких здійснюється за справедливою 
вартістю за вирахуванням витрат на місці продажу 
[3]. 

Розглянемо докладніше кожну складову фінансових 
результатів детальніше. Доходи (витрати) від первісного 
визнання сільськогосподарської продукції та додаткових 
біологічних активів визнаються як різниця між вартістю 
біологічних активів та сільськогосподарської продукції, 
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 та сільськогосподарської 
продукції [4]. Під оцінкою розуміють процес вираження 
інформації у грошовому вимірі. Оцінка має здійснюватись з 
допустимою точністю й обережністю, з дотриманням 
принципу обачності, який визначено Законом України „Про 
бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” [5].  

Сільськогосподарська продукція після її первісного 
визнання обліковується як запаси відповідно до П(С)БО 9 
„Запаси”. Тому доходи від реалізації сільськогосподарської 
продукції та біологічних активів, оцінка яких здійснюється за 
справедливою вартістю за вирахуванням очікуваних витрат 
на місці продажу, визначаються відповідно до П(С)БО 15 
„Дохід”, а собівартість таких запасів дорівнює вартості, за 
якою вони відображаються в обліку на дату реалізації. На 
думку Л.В. Гуцаленко більш правильнішим визначенням 
фінансового результату від реалізації запасів – 
сільськогосподарської продукції та біологічних активів буде 
різниця між одержаним доходом від реалізації 
сільськогосподарської продукції та біологічних активів як 
запасів із їх справедливою вартістю на дату реалізації за 
вирахуванням очікуваних витрат на місці продажу [5]. 
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Біологічні активи відображаються на дату проміжного і 
річного балансу за справедливою вартістю, зменшеною на 
очікувані витрати на місці продажу. Довгострокові біологічні 
активи, справедливу вартість яких на дату балансу 
достовірно визначити неможливо, визнаються та 
відображаються за первісною вартістю з урахуванням суми їх 
зносу і втрат від зменшення корисності. Така оцінка 
застосовується до періоду, у якому стає можливим визначити 
справедливу вартість довгострокових біологічних активів. 
Поточні біологічні активи, справедливу вартість яких на дату 
балансу достовірно визначити неможливо, визнаються та 
відображаються за первісною вартістю. Така оцінка 
застосовується до періоду, у якому стає можливим визначити 
справедливу вартість поточних біологічних активів [4]. 

Як бачимо кожна складова фінансових результатів 
визначається з врахуванням справедливої вартості, тому 
необхідно враховувати дану величину. 
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Як відомо, нематеріальні активи в законодавстві 

України з бухгалтерського обліку представлені двома 
правовими категоріями: по-перше це об’єкти права 
інтелектуальної власності, згідно Цивільного кодексу України, 
по-друге - права користування, що згідно законодавства 
можуть бути визнані в якості нематеріальних активів. 

Поширеним є сприйняття в якості нематеріальних 
активів об’єктів, що мають складову інтелектуальної 
власності – патентів на винаходи, корисні моделі, сорти 
рослин породи тварин тощо. Інша ж група в більшості 
випадків залишається поза увагою економічних досліджень, 
хоча, як правило, саме вона є універсальною, а отже і 
найбільш поширеною в обліку більшості підприємств.  

Акцент на інтелектуальній власності як основі 
нематеріальних активів роблять у своїх дослідженнях 
О.Бутнік-Сіверський, В.Моссаковський,  Н.Максимова,  Г. 
Уманців, О. Морозов,  Ю. Єремейчикова та інші. При цьому є 
ряд практичних питань, що потребують уточнення в плані 
обліку саме прав користування у складі нематеріальних 
активів, що й виступає метою даної публікації.  

Не деталізуючи загальну структуру нематеріальних 
активів та порядок їх обліку виділимо лише ті проблемні 
моменти, що стосуються обліку прав користування. 

В плані рахунків права користування представлені 
двома субрахунками до рахунку 12 «Нематеріальні активи». 
По-перше - це субрахунок 121 "Права користування 
природними ресурсами", на якому ведеться облік таких 
об'єктів як права користування надрами, іншими ресурсами 
природного середовища, геологічною та іншою інформацією 
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про природне середовище. По-друге - субрахунок 122 "Права 
користування майном", у складі якого виділено лише   три 
складові: 

- право користування земельною ділянкою;  
- право користування будівлею; 
- право на оренду приміщень. 
Слід зазначити, що даний перелік є  далеко не 

вичерпним і стикнувшись на практиці з таким об’єктом прав 
користування як, наприклад, право користування 
транспортним засобом за договором оренди чи позички 
виникає питання щодо легітимності віднесення його на 
рахунок 122. У зв’язку з цим вбачаємо доцільним доповнення 
переліку прав користування наведеного в Інструкції про 
застосування плану рахунків  такими об’єктами як: права  
користування об’єктом інтелектуальної власності, права, що 
виникають з договору комерційної концесії, права що 
виникають з договору позички. 

При цьому документальним підтвердженням 
віднесення даних прав до складу нематеріальних активів має 
бути відповідним чином оформлений цивільно-правовий 
договір, однією з сторін в якому виступатиме підприємство, 
що бере на облік даний об’єкт. Так, у випадку оренди 
будівель, приміщень чи транспортних засобів 
документальною підставою є договір найму складений з 
дотриманням норм Цивільного кодексу України, або договір 
позички, за яким майно передається у користування 
безоплатно.  

Як бачимо одним з виділених нами підоб’єктів на 
рахунку 122 «Права користування майном» є права 
користування об’єктами інтелектуальної власності, на якому 
доцільно дещо зупинитись. Поширеною помилкою в 
бухгалтерському обліку таких об’єктів є визнання їх в обліку в 
якості окремих самостійних об’єктів інтелектуальної 
власності – на рахунках 123-125. Даний підхід є невірним, так 
як право на занесення об’єкту на дані рахунки належить 
лише підприємству, що володіє даним об’єктом на правах 
власника і відповідний охоронний документ (свідоцтво на 
знак для товарів і послуг, патент на винахід тощо) виданий 
саме йому. У всіх інших випадках використання 
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інтелектуальної власності – за ліцензійним, 
франчайзинговим договором, - такий об’єкт підлягає 
відображенню у складі прав користування майном (рахунок 
122). 

 Враховуючи зазначене, сама назва субрахунку 122 
потребує деякого уточнення. Так як на даному рахунку 
відображаються не лише права користування майном а й 
права користування об’єктами інтелектуальної власності, 
субрахунок доцільно назвати «Права користування майном 
та майновими правами». Доречним буде уточнення, що при 
відображення прав користування, які  виникають з договорів 
оренди (позички, найму тощо) лише ті з них підлягають 
відображенню у складі нематеріальних, які укладені на строк 
більше 1 року. Це обмеження встановлюється самим 
визначенням нематеріального активу, що наведене в п. 4 
ПСБО 8 «Нематеріальні активи». 

Слід звернути також увагу на суттєві зміни до даного 
нормативного документу, що набирають чинності з 1 січня 
2009 року та стосуються визначення поняття нематеріальних 
активів, обмежень щодо терміну корисного використання та 
нарахування амортизації на нематеріальні активи з 
невизначеним строком корисного використання.  Дані 
питання є досить актуальними та потребують подальших 
досліджень на предмет пристосування існуючих принципів 
обліку та оцінки нематеріальних активів до реалій вітчизняної 
облікової практики.  
 
 

Саблук Р.П.,  
канд. екон. наук,     

Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки  
Семенишена Н.В.,   

Подільський державний аграрно-технічний університет 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ   РИНКУ  
ЗЕРНА   

Аграрна реформа в Україні пов'язана з формуванням 
ринкових відносин в АПК, заснованих переважно на 
взаємодії попиту, пропозиції і конкуренції. Принципові 
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особливості ринкових відносин в АПК очевидні - вони більш 
істотно диференційовані по регіонах, соціально менш 
розвинені, і, що саме головне, їх нормальне функціонування 
значно більше, ніж в інших сферах економіки, потребує 
державного регулювання. 

Ринок зерна в Україні є системою інституціональних 
структур і економічних відносин між господарюючими  
суб'єктами, що забезпечує рух зерна і продуктів його 
переробки між виробниками і споживачами. 

Ринок зерна поєднує всі інституціональні елементи 
ринкової системи, в тому числі виробничі, торгівельні, 
фінансові, митні, транспортні, страхові і інші  
структури, а також нормативно-правові положення, що 
визначають правила їх взаємодії. 

Економічні відносини в умовах ринку формуються як 
складна система взаємодії різноманітних суб'єктів 
господарської діяльності (окремих виробників, колективів, 
соціальних груп, регіонів, держави) з приводу різного роду 
виробничих ресурсів, в тому числі з приводу їх використання 
у виробництві, обміну, розподілу і споживання.  

Отже, економічні відносини між суб'єктами ринку 
зерна можна розглядати як цілісну систему взаємодій 
господарюючих суб'єктів з приводу виробництва, обміну, 
розподілу і споживання зернової продукції, що проявляються 
через конкретні виробничо-економічні і господарські зв'язки. 

Очевидно, що економічні відносини між суб'єктами 
зернового ринку виникають і формуються шляхом 
планування виробничої діяльності, створення системи 
договірних відносин, здійснення маркетингової діяльності, 
розробки і застосування цінового механізму, розподілу 
прибутку і дивідендів, здійснення взаєморозрахунків, 
економічного стимулювання і оплати праці працівників, а 
також фінансування і оцінки діяльності господарюючих 
суб'єктів. 

Ця взаємодія сільськогосподарських підприємств з 
різними суспільними групами так чи інакше проявляється в 
інтересах.  

Таким чином, структура інтересів і ступінь можливого 
впливу спонукального мотиву підприємства будуть залежати 
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від сформованої системи економічних відносин. Економічні 
інтереси, будучи усвідомленими, породжують у процесі їх 
реалізації матеріальну зацікавленість як складне соціальне 
явище.  

На формування економічних відносин суб'єктів ринка 
зерна, ефективність функціонування зернового ринку 
впливає інформація про формування попиту та пропозиції на 
зерно, яка, в свою чергу, має ряд принципових специфічних 
особливостей: 
Ø у сферу товарного обігу надходить не весь обсяг 
виробленого зерна, оскільки певна його частина 
залишається для внутрішньогосподарського споживання - на 
насіння, корм тварин1, що зменшує ємкість і товарообіг 
зернового ринку;   
Ø нестійкість пропозиції і сезонність надходження зернової 
продукції визначає імпульсивність обсягів товарообігу при 
стабільному і відносно рівномірному протягом року попиті на 
хлібні продукти, вимагає, з одного боку, значних витрат на 
зберігання в сфері обігу і створення зернових запасів, а з 
іншого боку - більшої уваги до розвитку форвардного 
обороту; 
Ø коливання погодних умов і пов'язана з цим 
невизначеність обсягів товарної пропозиції (у 
передзбиральний період), що, в свою чергу, спричинює 
використання в біржовій діяльності ф'ючерсних операцій і 
хеджування майбутніх ризиків; 
Ø невідповідність між рівнем виробництва і споживання 
зерна і зернової продукції по регіонах країни, а також 
локальний характер виробництва окремих видів зерна, а це 
обумовлює об'єктивну необхідність перевезень зерна і 
збільшення ємкості зернового ринку за рахунок розвитку 
міжрегіональних зв'язків і експорту, що виявляється, зокрема, 
у показниках динаміки обсягів товарообігу і відсотка 
товарності; 

                                                             
1 згідно ст. 12 Закону про зерно зернові ресурси складаються з зерна державного 
продовольчого резерву, зерна державного резервного насіннєвого фонду, регіональних 
ресурсів зерна, власних  ресурсів зерна суб'єктів ринку 
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Ø при зміні ціни або рівня доходів споживачів еластичність 
попиту на хлібопродукти значно нижче в порівнянні з 
попитом на яйця, м'ясо і м'ясопродукти, молоко і 
молокопродукти. 

Ці та інші особливості прямими чином впливають на 
формування єдиного інформаційного простору в системі 
економічних відносин суб’єктів ринку зерна. 

Крім того, ступінь відповідальності, ефективне 
управління зерновою галуззю та регулювання економічних 
взаємовідносин між суб'єктами ринку зерна можливо 
визначити лише за наявності повної та достовірної 
інформації (зокрема, про обсяги виробництва, якість 
зернових ресурсів).  

Досягнення поставленої мети досягається, 
насамперед, на державному рівні: розробляються баланси 
зерна, які періодично уточнюються, здійснюється 
регулювання на ринку зерна, моніторинг та контроль за 
формуванням та використанням зернових ресурсів 
суб'єктами ринку зерна. 

Однак, попри позитивні зусилля законодавців1, 
проблема інформаційного забезпечення всіх суб’єктів ринку 
зерна залишається невирішеною, ці зусилля мають 
локальний характер в системі економічних зв’язків, 
вирішуючи лише частково проблему інформаційного 
забезпечення економічних взаємовідносин – взаємовідносин 
підприємства та держави. 

Інформація щодо обсягів зернових ресурсів, які 
знаходяться в суб’єктів зберігання, формується  на підставі 
даних складських документів на зерно та зернових 
декларацій та акумулюється в Державній інспекції контролю 
якості2, дозволяє  мати  своєчасну та достовірну інформацію 
лише з метою забезпечення державного регулювання.   

                                                             
1 прийняття Закону “Про зерно та ринок зерна в Україні”, інших нормативних документів, 
що регламентують порядок обліку та формування звітності на ринку зерна з використанням 
складських документів, створення в структурі Міністерства аграрної політики Державної 
інспекції з контролю якості сільськогосподарської продукції та моніторингу її ринків 
2 завданнями Державної інспекції з контролю якості сільськогосподарської продукції є 
участь в організації контролю за формуванням державних та регіональних ресурсів зерна та 
продуктів його переробки, іншої сільськогосподарської продукції, її якості, та сприяння 
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Це підтверджується тим, що система  складських 
документів містить інформацію про зернові ресурси, даючи 
можливість мати щоденні дані за даними електронного 
реєстру (електронної бази даних), який підпорядковано  
адміністратору Реєстру – державному  підприємству 
"Держреєстри України" Мінагрополітики лише на державному 
рівні.  

Крім того, декларації, які подають суб’єкти зберігання і 
містять детальну інформацію про кількісні обсяги та  якісні 
характеристики  (клас зерна,  зерно сортове, зерно гібридне) 
на основі даних бухгалтерського обліку про рух 
зернопродукції за видами зернових ресурсів (державний 
продовольчий резерв - зерно Аграрного фонду (в т. ч. 
заставне зерно);  державний резервний насіннєвий фонд  
тощо,  регіональні ресурси зерна), містять також і дані про 
декларантів, що є комерційною таємницею1, а, відповідно, не 
підлягають оприлюдненню.  

Однак, виходячи з визначених вище теоретичних 
положень, держава повинна розробляти «правила гри» для 
нормального функціонування ринку і усіляко сприяти 
формуванню конкурентного ринкового середовища на основі 
належного рівня інформаційного забезпечення і захисту 
інтересів всіх суб'єктів ринку зерна.  

Відсутність комплексного підходу до формування 
єдиного інформаційного простору на основі системної 
звітності з питань формування інформації про зернові 
ресурси підприємств і зерновий ринок в Україні з 
врахуванням балансу економічних інтересів всіх суб'єктів 
господарювання на сьогодні очевидна.    

Таким чином, постає необхідність належного 
інформаційного забезпечення всіх суб’єктів ринку, оскільки 
очікування держави та суспільства по відношенню до 
діяльності сільськогосподарських підприємств, соціальної 

                                                                                                                                      
здійсненню заходів щодо державної підтримки товаровиробників, виконання функцій якої 
повинно здійснюватися за даними звітності на ринку зерна. 
1 Ю.Я.Лузан Звітність на ринку зерна в Україні//Реформування обліку, звітності та аудиту в 
системі АПК України:стан та перспективи/За ред. П.Т.,Саблука, М.Я.Дем’яненка, 
В.М.Жука. – 2007. – с.7. 
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роли їх діяльності – це один з факторів, який визначає 
діловий клімат в країні. 
Підвищення відповідальності перед всіма суб'єктами 

ринку, у тому числі й на зерновому ринку, можна визначити 
як філософію поведінки і концепцію вибудовування 
окремими підприємствами своєї діяльності.  

У світовій практиці господарювання ця філософія та 
концепція проявляються в інформованості  суспільства за 
такими  напрямками: 

1)  виробництво якісної продукції (в т.ч. 
сільськогосподарської, зернової); 

2)  створення привабливих робочих місць у галузі, 
інвестиції в розвиток людського потенціалу; 

3)  дотримання вимог трудового, екологічного, 
податкового законодавства; 

4)  ефективне ведення діяльності, орієнтоване на 
створення економічної доданої вартості і зростання 
добробуту своїх власників та інвесторів; 

5)  врахування суспільних очікувань і загальноприйнятих 
етичних норм у практиці ведення справ. 

Оцінка зовнішнього і внутрішнього середовища, місця 
підприємств як суб’єктів господарювання на ринковому 
середовищі і нефінансових ризиків - ключові фактори 
стійкості будь-якої діяльності. Вони лежать в основі звітної 
інформації, прямо пов'язаної зі стратегією розвитку 
підприємств та їх капіталізацією. 

Фінансова звітність, яку на Заході все частіше 
називають соціальною, - це основний і єдиний спосіб, що 
дозволяє суб’єктам господарювання поінформувати 
стейкхолдерів1 про те, як вони ведуть свій бізнес і як 
піклуються не тільки про свою практичну вигоду, але й про 
вигоду співтовариства або співтовариств, з якими пов'язана 
їх діяльність. 

 
 

                                                             
1  Стейкхолдери (stакеhоlders) - зацікавлені сторони, широке коло осіб, суспільні і державні 
організації, що мають відношення до підприємств, економічні агенти, соціальні групи і владні 
структури, на які впливає бізнес і які, в свою чергу, можуть вплинути на його успіх. 
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УДК 657.631 
                                                                                  

Садовська І.Б.,  
канд. екон. наук, доцент, 

                                                           завідувачка 
кафедри обліку і аудиту ЛНТУ;  

                                                           Нагірська К.Є.,  
магістр з обліку і  аудиту ЛНТУ 

 
ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ І УПРАВЛІНСЬКИЙ 

ОБЛІК В НОВИХ УМОВАХ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Багато дискусій ведеться навколо невирішеного 

питання в науковому і практичному обліковому середовищі: 
чи існує і чи має право на життя управлінський облік в 
реформованих сільськогосподарських підприємствах, де 
відносини власності є важливим фактором і рушійною силою 
переходу на нові умови господарювання. 

Проблематика теорії і практики управлінського обліку 
знаходить відображення  в працях зарубіжних вчених ще з 
кінця XIX століття і по даний час. Серед українських вчених 
вперше привернув увагу до обліку, орієнтованого на 
потреби управління М.Г.Чумаченко в 1971 році. Пізніше, у 
80-90-х роках вітчизняні вчені-аграрники активно зайнялися 
дослідженням питань виробничого обліку і калькулювання 
сільськогосподарської продукції, в результаті чого були 
захищені докторські дисертації з окреслених проблем  
Лінника В.Г., Сука Л.К., Гетьмана В.Г.  У працях названих 
відомих вчених  чітко прослідковувались спроби вирішення 
актуальних  на той час питань взаємозв’язку виробничого 
обліку, калькулювання і проблем управління 
сільськогосподарським виробництвом. Безумовно, праці 
вчених-аграрників, опубліковані в період до 2000 року є 
вагомим науковим надбанням, де окреслено методологію 
бухгалтерського обліку витрат і калькулювання собівартості 
продукції, орієнтовану на потреби управління виробничими 
процесами того часу. 
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Період з 2000-го року характеризується практичним 
втіленням реформ уряду України щодо відносин власності 
на селі. Приватна власність на землю і майно колишніх КСП 
і радгоспів стала пріоритетною. Нашвидкоруч створені 
приватні підприємства (СГПП) з одним власником,  
товариства з обмеженою відповідальністю (СГТОВ) з двох-
трьох засновників та сільськогосподарські виробничі 
кооперативи (СВК) із кількістю сім-дев’ять повних членів 
переважали серед нових агроформувань  і підтримувались 
керівниками районних та обласних управлінь 
агропромислового комплексу. В підтримку урядових рішень 
звучали з трибун і публікацій висловлювання такого змісту: 
на зміну колишнім головам колгоспів та директорам 
радгоспів прийшов новий «господар», який знає, що робити 
на землі, який буде берегти майно, бо це його «особисте», 
бо це його власність. А що ми маємо насправді? Насправді 
ми маємо «штучного» власника, який володіє, користується і 
розпоряджається лише мізерною часткою майнового і 
земельного паю. Які ж відносини власності склались в нових 
сільськогосподарських підприємствах? По-перше, ми 
спостерігаємо масове роздрібнення  колишніх великих КСП і 
радгоспів, створення малих фермерських і селянських 
господарств. По-друге, відбулося практичне роздвоєння 
власності, оскільки власник-керівник повністю володіє і 
розпоряджається лише своєю мізерною часткою, яка 
зазвичай складає 0,1-0,5% вартості майна підприємсва та 
користується орендованими засобами, а власник-
орендодавець має право володіння значної частини майна, 
але ним не користується, оскільки  воно передане в 
користування власнику-керівнику. Результати таким чином 
сформованих відносин власності очевидні: вісім років 
господарювання приватних «власників-господарів» з їх 
фантастичним невмінням  і небажанням навчитися 
працювати в ринковому хаосі призвели до практичного 
знищення українського села в повному розумінні цього 
слова. 

Не сприяли зміни у відносинах власності розвитку і 
вдосконаленню галузевого бухгалтерського обліку. 
Роздрібнення господарств на малі і середні призвело до 
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скорочення економічних відділів, які займались 
плануванням, аналізом господарської діяльності, 
впровадженням у виробничих підрозділах господарського 
розрахунку  (аналогу зарубіжним системам обліку за 
центрами відповідальності). Значно були скорочені і 
бухгалтерські підрозділи, функції яких зводились до 
опрацювання первинної документації з метою складання 
податкової, статистичної та іншої обов’язкової звітності, яка 
механічно підписувалась керівником підприємства, вчасно 
(для запобігання штрафів) здавалась у відповідні установи  і 
практично не використовувалась для управління 
сільськогосподарською діяльністю.  

Бухгалтерський облік як потужна інформаційна 
допомога керівникам різних рівнів управління не 
використовувався, втративши на себе попит спочатку в 
практичному, а згодом і в теоретичному середовищі. Саме 
тут доречно згадати слова Солозано про те, що облік стоїть 
вище всіх наук і нікого не потребує, а всі потребують його. 
Адже всі ми розуміємо, що процес управління буде 
ефективним лише за умови успішного функціонування всіх 
взаємопов’язаних елементів його системи: планування, 
обліку, контролю, аналізу (оцінки відхилень),  координації дій 
(регулювання). Тому в даний час особливо важливою 
проблемою є привернення уваги керівників 
сільськогосподарських підприємств до теми значимості 
бухгалтерського обліку  як головної ланки в системі 
сучасного управління. Не повинні залишатись осторонь і 
науковці. Нагальна потреба у створенні нової методології 
обліку, спрямованої на обслуговування сучасного 
менеджменту не викликає ні в кого сумнівів. Вдало 
організований управлінський облік, як центробіжна  сила 
сприятиме досконалому інформаційному забезпеченню 
процесу бюджетування, контролю за виконанням бюджетів, 
збереження і примноження власності, аналізу відхилень і 
виявленню резервів ефективного використьання ресурсів, а 
також для розрахунку альтернативних варіантів у прийнятті 
управлінських рішень. 

Особливої уваги і першочергового вирішення 
потребують питання обліку за центрами виникнення витрат, 
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отримання доходів і прибутку, капітальних вкладень та 
центрами відповідальності з метою визначення величини 
впливу людського ресурсу на результати діяльності 
керованих ними підрозділів. Традиційними є проблеми, 
пов’язані з обліком витрат, їх класифікацією як об’єктів 
обліку для потреб і на запити менеджменту, який функціонує 
в ринкових умовах, а також методи калькулювання 
собівартості сільськогосподарської продукції, біологічних 
активів та незавершеного виробництва. 

Із впровадженням  ПСБО 30 «Біологічні активи», 
основним методологічним принципом якого є оцінка  за 
справедливою вартістю в момент оприбуткування 
сільськогосподарської продукції, потреба вдосконалення 
галузевого виробничого обліку, розподілу накладних витрат і 
витрат допоміжних виробництв, а також калькулювання 
продукції і трансфертного ціноутворення набувають 
важливого значення. В даному випадку мова йде про 
виокремлення управлінського обліку як підсистеми 
бухгалтерського із визначенням його мети, функцій, 
предмету, об’єктів і методу. Встановлення чітких 
методологічних і концептуальних основ управлінського 
обліку сільськогосподарської діяльності сприятиме 
підсиленню його теорії і практики впровадження, що в 
кінцевому результаті позитивно вплине на процеси 
управління галуззю.  
 
 
УДК 657 

Сардачук І.І., 
канд. екон. наук, доцент кафедри обліку і аудиту 
Луцького національного технічного університету 

 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО 

КОНТРОЛЮ В АПК 
 

Із розширенням інтеграційних процесів в Україні 
пов'язані суттєві перетворення в сфері господарювання. 
Видозмінюється зміст управління агропромисловим 
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виробництвом та його основної функції - контролю. 
Підвищуються вимоги до здійснення всебічного і своєчасного 
контролю за достовірністю облікових даних, збереженістю 
майна, що сприяє економічному обґрунтуванню 
управлінських рішень. 

Суб'єкти господарювання, що узагальнюють 
інформацію про свою діяльність в системі обліку і звітності, 
формують певний масив економічного інформаційного 
простору, якість якого впливає на відповідну якість 
управління ними. Контроль призначений попередити 
викривлення і спотворення інформаційного забезпечення 
управління, сприяти достовірності і повноті облікових і 
звітних даних. Контроль є одночасно і складовою 
бухгалтерського обліку, однією з найважливіших його 
функцій, і відокремленою галуззю економічної науки. 

Нормативні і законодавчі акти, що регламентують 
діяльність суб'єктів господарювання, в певній мірі обмежують 
державний контроль за фінансово-господарською діяльністю 
підприємств. Так, сільськогосподарські підприємства, 
засновані на приватній власності, подають фінансову та 
спеціалізовану звітність тільки до органів статистики, які не 
мають певних повноважень і можливостей здійснення 
контролю за її достовірністю. Аудиторський контроль, 
зважаючи на його незалежність та високу вартість, 
залишається недоступним для більшості виробників 
сільськогосподарської продукції. Внаслідок дії системи пільг 
та альтернативного оподаткування сільськогосподарських 
виробників (спеціальний режим оподаткування податком на 
додану вартість та фіксований сільськогосподарський 
податок), що, безумовно, сприяє розвитку підприємств галузі 
та дало можливість багатьом з них втриматись на ринку, 
контроль з боку податкових органів був значно послаблений 
та носить тематичний характер. Але, значна фінансова 
підтримка аграрного сектору економіки з боку держави 
вимагає відповідного підтвердження щодо раціонального 
використання бюджетних дотацій і субсидій. Перебудова 
відносин власності, урізноманітнення організаційно-правових 
форм господарювання на селі практично ліквідували 
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галузевий державний контроль, що безперечно, призводить 
до негативних наслідків. 

Не зменшуючи ролі сучасних досліджень, здійснених 
для розвитку і удосконалення економічного контролю, можна 
відмітити невизначеність комплексності і змістовного 
наповнення економічного контролю, сучасних вимог до його 
суб'єктів і об'єктів, недосконалість методик проведення в 
АПК, недостатність організаційного і методичного 
забезпечення контролю окремих технологічних циклів і 
операцій. 

Необхідність вирішення окреслених питань, вплив їх 
на якість обліку і звітності сільськогосподарських підприємств 
та ефективність управління як окремими суб'єктами 
господарювання, так і галуззю в цілому, обумовлюють 
потребу і актуальність досліджень в цьому напрямі. 

Обґрунтування теоретико-методичних положень і 
вдосконалення організації економічного контролю діяльності 
підприємств АПК у середовищі конкуренції і інтеграції країни 
зумовлюють виокремлення різних напрямів досліджень. 

Зокрема, для теоретичного обґрунтування побудови 
системи економічного контролю в галузі необхідним 
вбачається розглянути історію розвитку контролю, як науки. 
Досить цінними є напрацювання науковців і практиків 
радянських часів, організаційно-методичне та нормативне 
забезпечення ревізій, які доречно вивчити й використати для 
розробки сучасних методик та організаційних форм контролю 
з боку держави і розвитку ефективного 
внутрішньогосподарського контролю. 

Важливу роль для підвищення оперативності і дієвості 
економічного контролю, як функції управління, є оцінка 
системи обліково-аналітичного інформаційного забезпечення 
управління суб'єктів господарювання в АПК, нових облікових 
технологій і практики ведення обліку, складання звітності. 

Актуальною є також розробка і методичне 
забезпечення різних форм організації економічного 
контролю, регламентація контролю для різних рівнів і 
суб'єктів: 

- на рівні галузі в цілому - організація відповідних 
ревізійних підрозділів і нормативно-методичне для перевірки 
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цільового використання бюджетних коштів аграрними 
підприємствами в рамках урядових програм; 

- на рівні органів державних контрольно-
ревізійної і податкової служб - методичні рекомендації щодо 
перевірки правомірності застосування пільг по сплаті 
податків на основі врахування специфіки галузевого обліку; 

- на рівні суб'єктів господарювання - 
регламентація створення і діяльності підрозділів 
внутрішньогосподарського контролю з врахуванням вимог і 
інформаційних потреб власників і керівників, організаційно - 
технологічної структури підприємств.  

Вивчення і вдосконалення потребують різні напрями 
економічного контролю з врахуванням сучасних умов 
господарювання, вимог інвесторів і користувачів звітності, 
норм діючого законодавства, змін у нормативному 
забезпеченні галузевого обліку (впровадження П(С)БО 30 
"Біологічні активи"), появи нових об'єктів обліку і контролю 
(об'єктів інтелектуальної власності, біологічних активів тощо), 
розвитку управлінського обліку, використання новітніх 
технологій. 

 
 

УДК 631.162 
Сахно Л.А.,  

канд. екон. наук,  
доцент Таврійського державного агротехнологічного 

університету 
 

МОДЕЛІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ ТА ЇХ 
ВИКОРИСТАННЯ В ФІНАНСОВОМУ АНАЛІЗІ 
ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
У зв’язку з реформуванням в нашій країні  

бухгалтерського обліку на засадах міжнародної гармонізації 
та стандартизації до балансу та інших форм фінансової 
звітності було внесено значні зміни. Відмова від концепції 
історичної вартості, перехід від обліку майна до обліку 
ресурсів, від брутто-оцінок до нетто-оцінок та інші зміни 
створили передумови для адекватного відображення в 
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балансах підприємств активів, власного капіталу та 
зобов’язань. Під впливом цих змін, а також нових вимог і 
завдань фінансового менеджменту були переглянуті деякі 
аспекти методики аналізу фінансової звітності підприємств. 
При цьому не обійшлося без певних проблем, пов’язаних з 
бажанням втиснути нове в оболонку старого, традиційного та 
звичного. 

Успіх процесу реформування обліку багато в чому 
залежить від наукового трактування методології 
бухгалтерського обліку. Іншими словами, перетворення 
організаційно-правових принципів, практичних методів і 
форм бухгалтерського обліку і аналізу господарської 
діяльності повинні бути тісно пов'язані з розвитком наукової 
теорії, ключове місце  в якій займає вчення про баланс. 

Дослідженню проблем методології складання 
фінансової звітності присвячені праці багатьох, провідних 
вітчизняних учених, зокрема таких як В.Г.Козака, І.Д.Ватулі, 
Л.І.Лавріненко, З.М.Левченко, В.Г.Лінника, В.В.Мовчаренко, 
В.М.Пархоменка, П.Я.Хомина, І.Ф.Шерр та інших.  

Метою є  дослідження ряду моделей бухгалтерського 
балансу, обґрунтовування їх застосування для 
вдосконалення елементів методу бухгалтерського обліку і 
прийомів економічного аналізу. 

Бухгалтерський облік відноситься до ряду тих наук, 
об'єкти і процеси яких природним чином моделюються за 
допомогою облікових методів і прийомів. Історія 
бухгалтерського обліку, по суті,  представлена еволюцією її 
різних моделей. Причому створення моделей часто було 
продиктовано необхідністю раціоналізації практики. На різних 
етапах розвитку бухгалтерського обліку від уніграфічної до 
сучасної інформаційної системи створювалися всілякі 
моделі, частина з яких ініціювалася обліковою практикою. 
Найчисленнішою групою, представленою науковою 
спадщиною, є моделі бухгалтерського балансу. І не 
випадково. В контексті напряму дослідження баланс, як 
облікова модель, об'єднує в собі всі об'єкти і процеси 
господарської діяльності, дозволяє якісно і кількісно оцінити 
зміни стану всіх об'єктів обліку під впливом господарських 
процесів. Слід вважати, що баланс є самою гармонійною  
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моделлю,  різні конструкції якої дозволяють глибше і 
детальніше пізнати функціональну спрямованість 
бухгалтерського обліку, фінансовий стан і результати 
діяльності підприємства. Проте існуюча на даний час модель 
бухгалтерського балансу потребує вдосконалення у зв’язку з 
реформуванням бухгалтерського обліку на засадах 
міжнародної гармонізації та стандартизації фінансової 
звітності. 

Так як Україна вже є членом СОТ, а зі  своєю 
продукцією аграрні підприємства планують виходити на 
міжнародний ринок (зокрема реалізовувати зерно пшениці, 
насіння соняшнику, сою), тому необхідною умовою є 
трансформація фінансової звітності згідно М(С)БО  для 
відображення інформації про таку продукцію. Щоб не 
звертатись до аудиторів, інших експертів-аналітиків, 
уникнути зайвих витрат через компіляцію балансу,  необхідно 
розробити власну модель балансового звіту.  З метою 
виявлення недоліків та удосконалення діючої структури, 
проведення більш точнішого аналізу фінансової звітності 
нами запропоновані деякі зміни на прикладі моделювання в 
складі статей бухгалтерського балансу та заходи щодо  
гармонізації фінансової звітності згідно М(С)БО:  

Для дотримання у фінансовому менеджменті 
«Золотого правила ліквідності», згідно з яким активи 
підприємства мають фінансуватися пасивами такої ж 
строчності має бути чітке розмежування поточних і 
непоточних активів і зобов’язань. У зв’язку з цим для 
підвищення точності фінансового аналізу запропоновано в 
Примітках до фінансової звітності склад статті «Витрати 
майбутніх періодів» у розрізі необоротних і оборотних 
активів, а «Доходи майбутніх періодів» - у розрізі 
довгострокових і поточних зобов’язань. 

Встановити чітку методику розрахунку власного 
оборотного капіталу, що є невід'ємним показником для 
розрахунків фінансового стану підприємства. Наприклад, 
можна застосовувати 2 методики, що дають однакові 
результати: 1) як різницю між оборотними активами й 
короткостроковими зобов’язаннями та 2) як різницю між 
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сумою власного капіталу, резервів та довгострокових 
зобов’язань і сумою необоротних активів. 

Слід розмістити статті, що виділені окремими 
розділами в активі балансу – «Витрати майбутніх періодів», а 
в пасиві – «Забезпечення наступних витрат і платежів» та 
«Доходи майбутніх періодів», у відповідних розділах балансу 
згідно з їх економічною суттю (перегрупування розділів 
балансу з розподілом на поточні та довгострокові активи, 
поточні та довгострокові зобов’язання).  

Доцільно відображати статті «Неоплачений капітал» і 
«Вилучений капітал» у розділі «Власний капітал» з 
наведенням їх одразу після відображення суми статутного 
капіталу, бо зазначені статті мають відношення до статутного 
капіталу. 

Необхідне подальше реформування системи 
бухгалтерського обліку та впровадження методології 
поширення інформації з економічних питань згідно з 
міжнародними стандартами для забезпечення відкритості, 
прозорості та зіставлення показників фінансової звітності 
суб'єктів господарювання. 

Згідно з МСБО 1 «Подання фінансових звітів», 
біологічні активи слід наводити окремою статтею 
безпосередньо в балансі. Поряд з тим у фінансових звітах 
або у примітках до них підприємство має наводити ще певну 
інформацію. 

 Якщо підприємство відступає від вимог М(С)БО, йому 
слід розкрити той факт, що за висновком керівництва 
фінансові звіти правдиво відображують фінансовий стан, 
результати фінансової діяльності та потоки грошових коштів; 
те, що за всіма суттєвими аспектами вони узгоджуються з 
відповідними стандартами та інтерпретаціями, назву 
стандарту або інтерпретації, від яких відхилилося 
підприємство. 

 
 

Семенишена Н.В.,  
викладач кафедри бухгалтерського обліку, 

Подільський державний аграрно-технічний університет 
Мельничук О.В.,  
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канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів, 
Подільський державний аграрно-технічний університет 

 
ВІДОБРАЖЕННЯ  ПОДАТКОВИХ  РІЗНИЦЬ  У  

ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
ПІДПРИЄМСТВ 

 
Практичне застосування теорії обліку податку на 

прибуток в Україні було реалізоване з прийняттям П(С)БО 17 
„Податок на прибуток”, коли постала вимога відображати у 
фінансовій звітності підприємств відстрочені податкові 
активи та зобов’язання.  

Однак вітчизняними нормативними документами не 
було передбачено методики їх обліку та реєстрації у 
аналітичних та синтетичних документах обліку, тому 
більшість підприємств агропромислового комплексу такого 
обліку не здійснювало. Лише наприкінці  2006 – початку 2007 
років наказами Міністерства фінансів України: від 26 грудня 
2006 р. №1316 затверджено Положення про порядок 
розрахунку податкових різниць за даними бухгалтерського 
обліку (далі – Положення № 1316) та від 29 січня 2007 р. № 
45 затверджені Методичні рекомендації про складання 
регістрів бухгалтерського обліку податкових різниць, валових 
доходів та валових витрат.  

Враховуючи практичний досвід роботи вітчизняних 
підприємств агропромислового комплексу, виникали  
наступні варіанти обліку витрат з податку на прибуток: 

податковий прибуток звітного року більший за 
обліковий прибуток.  Причинами такої ситуації були: а) 
відсутність тимчасових різниць; б) постійні та тимчасові 
різниці збільшують податковий прибуток; в) постійні різниці 
збільшують, а тимчасові різниці зменшують податковий 
прибуток. 

податковий прибуток звітного року менший за 
обліковий прибуток. Типовими варіантами, що призводять до 
таких обставин, є: а) відсутність тимчасових різниць; б) 
постійні та тимчасові різниці зменшують податковий 
прибуток; в) постійні різниці збільшують, а тимчасові 
зменшують податок на прибуток; г) постійні різниці 
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зменшують, а тимчасові різниці збільшують податковий 
прибуток. 

податковий прибуток відсутній. Варіант, коли 
податковий прибуток відсутній, можна вважати простим, 
оскільки не нараховується поточний податок. Проте у 
звітному періоді можуть виникнути витрати з податку на 
прибуток. Це залежить від того, які різниці стали причиною 
відсутності податкового прибутку. Тобто в цьому випадку 
можливі такі ситуації: а) у фінансовій звітності відображено 
збиток; б) у фінансовій звітності відображено прибуток. 

 у фінансовій звітності відображено збиток за 
наявності податкового прибутку. Варіант певною мірою 
становить комбінацію попередніх варіантів. Але його 
особливість полягає в тому, що наявність у фінансовій 
звітності збитку від господарської діяльності передбачає 
відсутність витрат з податку на прибуток. Ніяких проблем не 
виникне, якщо податковий прибуток утворений за рахунок 
тимчасових різниць або у випадку їх перевищення над 
від’ємним значенням постійних різниць. 

Послідовність дій з організації бухгалтерського обліку 
податкових різниць у вітчизняній практиці окремих 
сільськогосподарських підприємств включає наступні етапи: 

Аналіз облікової політики організації  бухгалтерського 
обліку, порівняння її з податковою методологією і виявлення 
найсуттєвіших розходжень при визначенні фінансових 
результатів. За результатами аналізу будуть намічені основні 
напрямки подальшої роботи, а також виявлені, 
систематизовані й класифіковані типи  податкових різниць. 

На основі проведеного аналізу здійснюється 
систематизація виявлених розходжень за доходами 
підприємства та валовими доходами, а також витратами 
підприємства і валовими витратами та амортизацією.  

Складання зведеної таблиці податкових різниць, 
контроль отриманих результатів, складання бухгалтерських 
проведень. Складання зведеної таблиці розрахованих 
податкових різниць необхідно для контролю отриманих 
результатів, а також на даному етапі складаються 
бухгалтерські проведення по відображенню податкових 
різниць у регістрах бухгалтерського обліку.  
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Інвентаризація відкладених податкових активів і 
зобов’язань. Метою проведення інвентаризації відкладених 
податкових активів і зобов’язань є (як і інвентаризації будь-
яких активів і зобов’язань) виявлення фактичної наявності 
відкладених податкових активів і зобов’язань, а також їхнє 
зіставлення з даними облікових регістрів. Інвентаризація 
повинна бути проведена перед складанням річної звітності 
для перевірки обґрунтованості сум, врахованих у складі 
відкладених податкових активів і зобов’язань. 

Складання бухгалтерської звітності. На даному етапі 
провадиться складання бухгалтерської (фінансової) звітності 
на основі даних регістрів бухгалтерського обліку. 

Перелік етапів і порядок їх проведення в кожному 
підприємстві  визначався індивідуально, з врахуванням 
особливостей і різноманітності облікових ситуацій. 

Проте за досліджуваний період з 2003 по 2007 роки у 
фінансовій звітності лише  6 з 36 сільськогосподарських 
підприємств  було відображено відстрочені податкові активи 
чи зобов’язання  

За останній період окремі підприємства вже не 
здійснювали обліку податкових різниць у зв’язку з 
необ’єктивністю та недоцільністю представленої інформації, 
яка в більшості випадків викривляла дані щодо валюти 
балансу  підприємства. 

У січні 2008 року Міністерство фінансів України на 
своєму веб-сайті повідомило про скасування форми № 7 
"Додаток до приміток до річної фінансової звітності 
„Розрахунок податкових різниць за даними бухгалтерського 
обліку", затверджений наказом Мінфіну України від 29.12.06 
р. № 1316. Було підписано відповідний Наказ, виходячи з 
наступних аргументів: «Сьогодні Міністерство фінансів 
робить крок назустріч вітчизняним підприємствам заради 
полегшення для них умов господарювання та розвитку 
конкурентної економіки в цілому. Цей крок спрямований на 
поліпшення добробуту усіх громадян – через забезпечення 
прозорого ведення бізнесу та наповнення державної 
скарбниці» [6].  

Відображення у звітності відстрочених податкових 
активів та зобов’язань призвело до суперечливих поглядів 
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щодо включення їх у ту чи іншу групу активів чи зобов’язань. 
Якщо для відображення відстрочених податкових 
зобов’язань за міжнародними підходами можна 
використовувати групу статей „Інші зобов’язання” у розділі 
„Довгострокові зобов’язання”, то для відображення 
відкладених податкових активів у структурі необоротних 
активів немає відповідної групи статей. 

Водночас, і серед науковців існує думка, що 
присутність „Відстрочених податкових активів”, власне, як і її 
антоніму „відстрочених податкових зобов’язань” в 
балансовому звіті є досить дискусійним питанням, оскільки 
сумнівним є їх предметна сутність і приналежність до активу 
(ресурсу, використання якого… призведе до збільшення 
економічних вигід - ?! – вид. авт.) чи до зобов’язання апріорі. 
Формальність присутності їх в балансі очевидна, адже за 
податковим законодавством не передбачено відшкодування 
активу підприємству податковими органами, а підприємство, 
в свою чергу, не зобов’язане сплачувати державі пасив 
(зобов’язання), створений в майбутньому. Такої позиції 
притримується Малишкін О.І., зазначаючи, що „податкові 
різниці будуть присутніми в звіті швидше за формальними 
мотивами, ніж за сутністю”[1, с.100]. 

Отже, сальдо за рахунком 17 „Відстрочені податкові 
активи”, як і за рахунком 54 „Відстрочені податкові 
зобов’язання”, що вказуються відповідно в 1 розділі активу та 
3 розділі пасиву балансу за своєю суттю є фіктивними, і 
завищують валюту балансу на нереальні суми.  

Крім того, на думку Хомина П.Я., відстрочені податкові 
активи нерідко анульовуються або змінюються у 
протилежному значенні - на відстрочені податкові 
зобов’язання з відображенням їх у пасиві в наступних 
періодах - при перевищенні суми податку на прибуток, 
визначеного за даними фінансового обліку, над обчисленим 
від оподатковуваного прибутку за даними податкового обліку 
[4].  

Висновки:  Поділяємо позицію окремих науковців 
щодо виключення статей „Відстрочені податкові активи” та 
„Відстрочені податкові зобов’язання” з балансу, що 
дозволить відображати в ньому реальні, а не фіктивні активи 
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та зобов’язання з метою об’єктивного визначення 
фінансового стану підприємства. 
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ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ 
ВАРТОСТІ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ 

 
Головним нормативним документом, який регулює 

облік в сільському господарстві є Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 30 “Біологічні активи”. Даний 
документ містить ряд визначень термінів, характерних лише 
для сільського господарства і визначає особливості 
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класифікації і обліку на сільськогосподарських підприємствах 
активів, витрат, доходів тощо. 

Так, в даному стандарті наводиться визначення 
такого специфічного поняття як біологічний актив – це 
тварина або рослина, яка в процесі біологічних перетворень 
здатна давати сільськогосподарську продукцію та/або 
додаткові біологічні активи, а також приносити в інший спосіб 
економічні вигоди. 

Порівнюючи це визначення з визначенням поняття 
“актив”, що подане в П(С)БО 1 “Загальні вимоги до 
фінансової звітності”, можна зробити висновок, що 
біологічний актив є один з видів активів підприємства, якому 
притаманні ряд особливостей:  

- об’єктом бухгалтерського обліку є окремий вид 
біологічних активів або їх група;  

- біологічні активи відображаються на дату 
проміжного і річного балансу за справедливою вартістю, 
зменшеною на очікувані витрати на місці продажу; 

- визначення справедливої вартості біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції ґрунтується на цінах 
активного ринку. За наявності кількох активних ринків – на 
даних того ринку, на якому підприємство передбачає 
продавати біологічні активи. 

Великим недоліком прийняття даного стандарту є те, 
що більшість показників, які  мають відношення до 
біологічних активів, є досить суб’єктивними і можуть мати 
різне значення в залежності від бажання того, хто робить 
оцінювання. Особливо це стосується визначення 
справедливої вартості і,  зокрема, цін на активному ринку. 

Активний ринок – це ринок, якому притаманні 
наступні умови: 

- предмети, що продаються та купуються на ньому, 
однорідні; 

- будь-коли можна знайти зацікавлених продавців і 
покупців; 

- інформація про ринкові ціни загальнодоступна. 
Справедлива вартість, встановлена на основі ціни 

активного ринку, часто виступає суб’єктивною, і не може бути 
точно визначеною, оскільки має наступні недоліки: 
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- для кожного регіону формується свій активний 
ринок із своїм рівнем цін на кожен вид сільськогосподарської 
продукції, на який впливають кількість вирощеної продукції 
даного виду в області і потреба даного регіону в цій 
продукції. Тобто, при первісному визнанні продукція може 
бути прийнята на баланс за ціною, яка більш вигідна тому, 
хто проводить оцінку, оскільки є можливість із певного 
набору цін вибрати потрібну. Наприклад, можна взяти ціну 
активного ринку області, ціну активного ринку сусідньої 
області, середню ціну активних ринків кількох областей, 
середню ціну активних ринків у країні тощо. Цим самим, 
порушується принцип обачності, оскільки у підприємства є 
можливість для завищення оцінки активів підприємства; 

- у випадку відсутності активного ринку одним з 
можливих варіантів визначення справедливої вартості 
сільськогосподарської продукції є остання ринкова ціна 
операції з таким активом. Виникає знову можливість впливу 
підприємства на формування ціни шляхом очікування коли 
на ринку відбудеться операція за необхідною ціною або 
створення такої ціни шляхом домовленості ще з кількома 
підприємствами, що діють на ринку. Цим самим знову може 
бути порушений принцип обачності. 

Т.Г.Маренич зазначає, що, оскільки розвинутого 
біржового ринку сільськогосподарської продукції, і особливо 
біологічних активів, в Україні сьогодні практично не існує, то 
визначення їх справедливої вартості на основі цін активного 
ринку є проблематичним, і пропонує використовувати як 
справедливу  вартість  реальні ринкові ціни на 
сільськогосподарську продукцію за вирахуванням ПДВ і рівня 
збутових витрат (без врахування транспортних витрат). 

Визначення справедливої вартості 
сільськогосподарської продукції є індивідуальною справою 
кожного підприємства. Вирішувати проблему оцінки 
більшість авторів пропонують шляхом створення на 
підприємстві постійно діючих Комісій. Такі Комісії 
пропонується створювати за галузевим, або поглибленим – 
підгалузевим принципом, а до їх складу включати головного 
бухгалтера (або заступника), спеціаліста з галузі (зоотехнік 
або агроном) і керівників центрів відповідальності. Комісія 
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може отримувати інформацію про ціни наступними шляхами: 
самостійно, з органів державного управління і ціни на 
продукцію, що є об’єктом державного цінового регулювання. 

Створення такої комісії із кваліфікованих спеціалістів, 
якісне виконання ними поставлених завдань дасть змогу 
проводити оцінку сільськогосподарської продукції за дійсно 
реальними цінами. Але дана пропозиція має і свої недоліки.  

Весь процес визначення справедливої вартості можна 
поділити на 3 етапи: 

1. збір інформації про ціни на активних ринках; 
2. систематизація і обробка інформації; 
3. документальне оформлення результатів оцінки; 
Задіяння вищезазначених спеціалістів у комісії приведе 

за собою значні витрати робочого часу цих працівників на 
даний напрям роботи. Особливо багато часу буде 
витрачатись на збір інформації, тому що чим більше джерел 
буде оброблено при визначені ціни, тим точніше буде 
визначена справедлива вартість і облікована продукція. 
Також значні витрати часу нестимуть опрацювання 
інформації і вибір методу розрахунку справедливої вартості. 
Тому, на сільськогосподарських підприємствах варто 
створити окрему посаду  для працівника, який займався б 
збором і опрацюванням інформації, а комісія на основі 
отриманої від нього інформації приймала б рішення про 
встановлення справедливої вартості. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ НЕПРЯМИХ ВИТРАТ 

 
Раціональна класифікація непрямих витрат є 

передумовою удосконалення їх обліку і контролю. В різних 
джерелах зустрічається багато класифікацій непрямих 
витрат, але, навіть найширша класифікація, повинна носити 
раціональний характер, тобто має бути такою, щоб її можна 
було застосовувати в практичній роботі.  

В наукових джерелах автори визначають різні ознаки 
класифікації непрямих витрат. По відношенню до процесів 
окремими науковцями виділяються витрати на управління, 
витрати по обслуговуванню виробництва та непродуктивні  
витрати. Особливу групу витрат складають витрати на 
управління. Вони не пов`язані безпосередньо з 
виготовленням продукції і витікають з керівних, 
організаційно-управлінських, а також адміністративних 
функцій по координації і регулюванню процесів постачання, 
виробництва і збуту. Слід визнати, що використання цієї 
ознаки непрямих витрат на практиці можливе лише в 
аналітичних цілях. Для обліку вона є недоцільною тому, що 
витрати на управління та обслуговування виробництва 
можуть включатися до різних статей калькуляції (наприклад, 
витрати на управління в складі загальновиробничих та 
адміністративних витрат). 

Необґрунтованою є класифікація непрямих витрат по 
відношенню до фаз виробництва на постачальницькі, 
виробничі та збутові. Виробничі непрямі витрати 
представляють собою загальновиробничі витрати, які 
включаються до виробничої собівартості. Але такий вид 
класифікації не вносить повного розуміння в розкриття 
сутності непрямих витрат і не містить прикладного характеру, 
а отже є недоцільним. 

По можливості регулювання непрямі витрати 
класифікуються на регульовані і нерегульовані. 
М.Г.Чумаченко [1, c. 137] відносить до регульованих або 
фіксованих частину витрат, які в основному визначаються 
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потужністю підприємства. Розмір цих витрат залежить від 
розміру планованої потужності. Коли потужність вже 
визначена, абсолютний розмір витрат практично не залежить 
від того, наскільки потужність фактично використовується. 
При зміні обсягів виробництва буває важко або взагалі 
неможливо в короткий термін змінити ці витрати. 

Інша частина витрат залежить від керівництва 
підприємства, іноді їх ще називають витратами на 
управління або програмованими витратами. Ці витрати 
відображають політику адміністрації і не мають будь-якого 
зв'язку з поточними змінами обсягу виробництва. Крім того, 
характерною особливістю програмованих витрат є те, що їх 
розмір в критичний момент може бути зменшений без зміни 
обсягу виробництва і реалізації. В сучасних умовах 
використання цієї класифікаційної ознаки непрямих витрат 
набуває особливої актуальності. Тому вид класифікації 
непрямих витрат за ознакою можливості регулювання на 
регульовані і нерегульовані є складовою раціональної 
класифікації непрямих витрат. 

За відношенням до обсягів виробництва непрямі 
витрати поділяються на постійні та зміні. До постійних 
відносяться витрати, що залишаються незмінними (або 
майже незмінними) при зміні обсягу діяльності. Змінні 
непрямі витрати змінюються прямо - або майже прямо 
пропорційно до зміни обсягу виробництва. Необхідність 
розподілу витрат підприємства, і в першу чергу непрямих, на 
постійні і змінні, безсумнівна. Але очевидна і складність 
такого розподілу. При визначені постійної частини витрат 
важливо, щоб  вона була правильно виділена для 
забезпечення можливості розподілу за статтями і щоб сама 
методика розрахунку була достатньо надійною і практично 
прийнятною. 

В роботі А.Яругової [2, c. 124] зустрічається 
класифікація непрямих витрат на абсолютно постійні витрати 
підприємства - витрати без руху і умовно-постійні витрати. До 
першої групи відносяться амортизаційні відрахування, які не 
залежать від використання основних засобів, і витрати, 
пов`язані з утриманням цих засобів в нормальному стані. 
Інші витрати є умовно-змінними. Аргументація автора щодо 
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абсолютно постійних непрямих витрат підприємства є 
необґрунтованою. Приведена класифікація не має під собою 
підстав, тобто це чисто суб’єктивна думка, яка нічим не 
підкріплена. 

За календарними періодами виникнення непрямі 
витрати класифікуються на витрати поточних, минулих 
та майбутніх періодів. 

Періодичність виникнення передбачає розподіл  
непрямих витрат на щоденні і одночасні. До одночасних 
витрат відносяться витрати, які здійснюються в окремих 
випадках без твердо встановленої періодичності. Наприклад, 
одноразові виплати, відрядження, втрати та ін. Щоденні 
включають в себе частину непрямих витрат, які підприємство 
несе щоденно і які можуть плануватись (амортизаційні  
відрахування, заробітна плата, податки, платежі, паливо та 
ін.). Недоцільність використання цих видів класифікації 
непрямих витрат можна пояснити наступним: для обліку і 
контролю не має значення календарний період виникнення 
витрат (минулий, майбутній або поточний) чи їх 
періодичність (щоденні або одночасні).  
 За охопленням планування поділяють на плановані і 
неплановані. Використання цього виду класифікації є 
нераціональним, тому що до складу непланованих 
включаються витрати (оплата простоїв, нестача 
матеріальних цінностей, ін.), існування яких вказує на 
недоліки в управлінні підприємством. 
 А.Яругова [2, c. 148] наводить вид класифікації 
непрямих витрат - за ознакою ефективності використання 
виробничих потужностей на корисні і некорисні. Згідно з її 
твердженнями непрямі витрати в багатьох випадках 
обумовлені техніко-економічними можливостями, іншими 
словами, виробничо-економічним потенціалом підприємства. 
Чим повніше використовується потенціал, тим більше 
віддача від витрачених засобів. Невикористаний потенціал 
збільшує неефективність непрямих витрат. Таким чином, цю 
частину непрямих витрат можна класифікувати як некорисні. 
Тільки при умові оптимального використання всіх техніко-
економічних можливостей виробничих потужностей непрямі 
витрати повністю переносяться на собівартість продукції, що 
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виробляється, в результаті чого всі вони, включаючи 
загальні, можуть бути визнані корисними. 
 В свою чергу, некорисні витрати, які виникають в 
зв`язку з неповним використанням виробничих потужностей 
(наприклад, витрати, пов`язані з простоями обладнання), 
можливо класифікувати за двома ознаками: 
1.  Кількісні і якісні - перші, пов`язані з непристосованістю, 

інші - неподільністю агрегатів; 
2.  Резервні і надлишкові. Їх віднесення до однієї з цих 

категорій залежить від рішення адміністрації. 
 Некорисні (Внк) і корисні (Вк) витрати можна 
розрахувати слідуючим чином: 
 Внк (Х) = (О-Х); 
 Вк (Х) = Х  де 
В - загальна величина непрямих витрат; 
О - оптимальне використання виробничих потужностей; 
Х - плановий рівень використання виробничих потужностей. 

Незважаючи на наведені вище спроби обґрунтування 
розподілу непрямих витрат на корисні і некорисні, з 
аргументацією автора важко погодитись, і ось чому: не може 
бути некорисних витрат. Всі витрати, які здійснює 
підприємство, додержуючись їх економічної доцільності, є 
корисними і викликані необхідністю функціонування 
підприємства. 

За техніко-економічним призначенням непрямі 
витрати поділяються на основні та накладні. Основні непрямі 
витрати тісно пов’язані з технологією виробництва. Як 
правило, основні непрямі витрати являються змінними. 
Накладні непрямі витрати безпосередньо не пов’язані з 
процесом виробництва і носять постійний характер.  
 В останній час в практиці вітчизняного обліку склалося 
поняття - витрати на управління і обслуговування 
виробництва, яке об`єднує витрати, що мають різне техніко-
економічне призначення і ототожнюється з непрямими 
витратами. Таке тлумачення непрямих витрат викликає 
принципову незгоду. В основу об`єднання цих витрат 
покладено спосіб їх включення в собівартість продукції. Всі 
вони розподіляються за видами виробів непрямим методом, 
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хоча за техніко-економічним призначенням витрати на 
управління є накладними, а витрати на обслуговування 
виробництва, як правило, основними. Тому ототожнювати їх 
не можна.  
 На сучасному етапі в системі управлінського обліку 
непрямі витрати можна класифікувати за ознакою 
комплексності витрат в системі виробництва, внутрішнього 
споживання та збуту продукції на загальновиробничі витрати, 
адміністративні витрати, витрати на збут, фінансові витрати 
та інші операційні витрати. В бухгалтерському обліку 
зазначені витрати (крім загальновиробничих) не носять 
характер непрямих. 

Виходячи з вищенаведеного найбільш раціональною 
пропонуємо вважати наступну класифікацію непрямих 
витрат. 

Таблиця 1 
Класифікація непрямих витрат 

Ознака Характеристика 
1. Можливості регулювання та 
контролю 

Регульовані і нерегульовані 

2. Відношення до обсягів та 
структури виробництва 

Постійні і змінні 

3. Техніко-економічне призначення Основні і накладні. 
 

Саме ці класифікаційні ознаки непрямих витрат 
носять прикладний характер і роблять класифікацію 
непрямих витрат раціональною. 
 
Список використаних джерел: 
1.Чумаченко Н.Г. Учет и анализ в промышленном 
производстве США.- М.:Финансы., 1971. – 240 с. 

2. Яругова А. Управленческий учет: опыт экономики 
развитых стран. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 240 с. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 

МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО 
АНАЛІЗУ  

 
Проведення аналізу господарської діяльності 

підприємства основним чином залежить від якості його 
методичного забезпечення, зокрема методики за якою 
здійснюється аналіз. 

Методика є певним «сценарієм» проведення аналізу, 
але це не означає, що вона є безкомпромісною та не може 
змінюватись. Навпаки, чим більше є варіантів для 
проведення відповідного виду аналізу, тим він є 
ефективнішим. В залежності від досвіду та кваліфікації 
аналітик може знаходити різні шляхи вирішення поставлених 
перед ним завдань. 

Враховуючи специфіку діяльності кожного 
підприємства, методика повинна відповідати сучасним 
вимогам управління та бути придатною для застосування на 
відповідному підприємстві. У першу чергу, вона повинна 
орієнтуватись не на написання звітів за результатами 
аналізу, а на підготовку аналітичних даних, які необхідні для 
прийняття управлінських рішень. 

На сьогоднішній день розроблена велика кількість 
методик для проведення різних видів аналізу. В літературі 
можна знайти методики різної складності та різні за широтою 
охоплення об’єктів. Проте, не всі вони придатні для 
застосування на практиці. Зокрема, це стосується методик за 
якими необхідно здійснювати складні розрахунки, 
використовуючи математичні методи аналізу. Крім цього, 
значна кількість методик не визначає конкретних джерел 
інформації. Інколи, навіть, незначні розрахунки неможливо 
зробити за відсутності необхідних даних. А для визначення, 
наприклад, рейтингової оцінки підприємств, на даний час, 
практично відсутня інформаційна база. 

Така ситуація призводить до того, що підприємство, 
яке бажає провести аналіз самостійно розробляє необхідну 
методику. Проте, на підприємствах, особливо 
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сільськогосподарських, не завжди знаходяться 
високопрофесійні спеціалісти, які б змогли її розробити. 

Крім цього, розвиток ринкової економіки, а зокрема 
приєднання України до Світової організації торгівлі (СОТ), 
справило певний вплив на господарську діяльність 
підприємств. Зрозуміло, що участь України в процесі 
лібералізації міжнародної торгівлі, сприятиме розвитку 
здорової конкуренції між національними та іноземними 
виробниками. 

За таких умов глибокого вивчення потребують 
кон’юнктура світового ринку, попит та пропозиція продукцію. 
Виникає об’єктивна необхідність у визначенні 
конкурентоспроможності підприємств, в аналізі його 
зовнішньоекономічної діяльності, інвестиційної політики 
тощо. 

Такі, різні за своєю природою, об’єктивні та суб’єктивні 
фактори висувають нові вимоги до економічного аналізу, 
розширюють базу його застосування, вимагають перебудови, 
удосконалення та розвитку його методичного забезпечення. 

Однією з основних проблем методичного 
забезпечення аналізу є те, що при розробці нових методик 
не враховуються вимоги, які ставить сучасна система 
управління. Проблемними залишається методики, вектор 
яких спрямований на ретроспективні показники. Основною 
вимогою системи управління є те, щоб результати аналізу 
були більш оперативними та давали змогу передбачити 
негативні наслідки за певною операцією, ще до її здійснення. 

Певні проблеми у розвитку методичного забезпечення 
аналізу зумовлені появою управлінського обліку. Дехто часту 
плутає або ототожнює ці два поняття. Звичайно, між обліком 
та аналізом існує тісний взаємозв’язок. Проте, вони 
направлені на вирішення різних завдань та мають різну мету. 
Їх ототожнення та об’єднання негативно впливає не лише на 
методику економічного аналізу, а й порушує систему самого 
управлінського обліку. 

Слід зауважити, що негативно впливатиме на 
розвиток економічного аналізу обов’язковість його 
проведення або використання загальних шаблонних 
методик. Адже, аналітичне забезпечення управління 
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підприємством носить не декларативний, а рекомендаційний 
характер. 

Отже, зміни, які відбуваються в суспільстві, 
зумовлюють необхідність у проведенні економічного аналізу, 
посилюють його роль в системі управління господарською 
діяльністю, створюють умови для подальшого розвитку його 
методичної основи. 

 
 

Сторожук Т.М.,  
канд. екон. наук, доцент, 

доцент кафедри бухгалтерського обліку 
Національного університету ДПС України 

 
ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА 
РОЗВИТОК ОБЛІКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 
Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні», бухгалтерський облік - 
це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, 
узагальнення, зберігання та передачі інформації про 
діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім 
користувачам для прийняття рішень. Бухгалтерський облік 
фактично є процес ідентифікації, реєстрації та тлумачення 
економічних явищ та процесів. Забезпечення потреб 
користувачів інформацією здійснюється шляхом 
узагальнення та складання звітності. Коло користувачів дуже 
широке, а їхні інформаційні потреби надзвичайно 
різноманітні. Користувачі бувають зовнішні та внутрішні. Всіх 
користувачів інформації про діяльність підприємства можна 
поділити на три групи: 1) користувачі, які безпосередньо 
займаються бізнесом на даному підприємстві; 2) користувачі, 
які знаходяться за межами підприємства, але прямо 
фінансово зацікавлені у даному бізнесі; 3) користувачі, які 
мають непрямий інтерес до даного бізнесу. Третя група, хоча 
має непрямий інтерес до даного бізнесу включає в коло 
надзвичайно важливих користувачів: податкові служби, 
профспілки, агентства та органи, що займаються 
регулюванням випуску, придбанням і продажем цінних 
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паперів, органи, що здійснюють економічне планування та 
контроль за цінами, експортом, імпортом тощо. 

Тривалий час проводиться дискусія про існування 
єдиної сукупності стандартів і практики бухгалтерського 
обліку для всіх чи хоча б одного класу користувачів 
фінансової інформації в світі, але єдиної думки не досягнуто.  
У травні 2000 року прийнято новий статут, а Комітет 
перейменовано на Раду з міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (РМСБО). Нові цілі РМСБО більше 
орієнтовані на забезпечення  практичного застосування 
міжнародних стандартів та їхню конвергенцію з 
національними системами бухгалтерського обліку. Тобто, 
можна сказати, що з 2000 року здійснюється конвергенція та 
глобальне запровадження міжнародних стандартів. 
Стандарти в основному визначають методи оцінки й підходи 
до подання інформації у фінансовій звітності. Тому після 
реорганізації в 2001 році РМСБО перейменувало стандарти з  
«МСБО» на «Міжнародні стандарти фінансової звітності». У 
широкому сенсі цього терміна Міжнародні стандарти 
фінансової звітності – це стандарти та тлумачення, прийняті 
РМСБО, які включають: Міжнародні стандарти фінансової 
звітності (IFRS); Міжнародні стандарти бухгалтерського 
обліку (IAS); Тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень 
Міжнародної фінансової звітності (IFRIC) та колишнім 
Постійним комітетом з тлумачень (SIC).  

Тому можна сказати, що методологія бухгалтерського 
обліку за міжнародними стандартами визначається: 
безпосередньо міжнародними стандартами бухгалтерського 
обліку та фінансової звітності; Концептуальною основою 
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності; Тлумаченнями міжнародних стандартів 
обліку та фінансової звітності. МСФЗ не є домінуючими над 
законодавчими актами, що регулюють складання фінансової 
звітності у певній країні. Через це впровадження МСФЗ 
здійснюється передусім зусиллям членів РМСБО на місцях з 
метою переконання урядів та органів дотримуватися 
міжнародних стандартів при складанні фінансових звітів. 
Результати цих зусиль є сприяння МСФЗ поліпшенню та 
гармонізації фінансової звітності у світі. На сьогодні МСФЗ 
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використовуються: як основа національних вимог до 
бухгалтерського обліку в багатьох країнах світу; як 
міжнародний базовий підхід тими країнами, які розробляють 
свої власні вимоги;  фондовими біржами та регулюючими 
органами, які вимагають або дозволяють іноземним 
емітентам подавати фінансові звіти згідно з МСФЗ; 
наднаціональними органами, такими як Європейська комісія; 
Світовим банком, який вимагає від позичальників подання 
фінансової звітності згідно з МСФЗ; дедалі більшою кількістю 
підприємств. МСФЗ є відправною точкою для багатьох країн, 
які створюють національні стандарти, вони прийняті 
багатьма фондовими біржами. Прийняття й використання 
МСФЗ забезпечує: поглиблення міжнародної кооперації в 
галузі бухгалтерського обліку, однозначне розуміння 
фінансової звітності та зростання довіри до  показників у 
всьому світі, зменшення ризику для кредиторів та інвесторів, 
зниження витрат кожної країни на розробку власних 
стандартів. 

До зовнішніх чинників світового масштабу, які 
впливають на розвиток обліку варто віднести також рівень 
розвитку економіки на певному історичному етапі, міжнародні 
комітети, іноземні інвестори, регіональне співробітництво та 
регіональні ринки капіталу. На розвиток обліку  впливає 
державна політика в цьому напрямку. Держава уособлює в 
собі одну з найпотужніших сил, яка діє в напрямку розробки і 
удосконалення стандартів і практики бухгалтерського обліку. 
Представників держави можна поділити на дві групи: 
безпосередньо користувачі і регулюючі служби. До 
користувачів можна віднести податкові органи, заклади, що 
займаються статистичним обліком загального користування 
тощо. До регулюючих служб належать комісії з певних 
питань, які впливають на систему бухгалтерського обліку у 
відповідності до свого розуміння інтересів широкої 
громадськості. Якщо держава, яка є важливим користувачем 
фінансової інформації, вважає, що бухгалтерський облік в 
країні не відповідає вимогам користувачів, то існує висока 
ймовірність її втручання з метою удосконалення 
бухгалтерського обліку  та фінансової звітності. 
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Широкою та вагомою є категорія факторів впливу на 
бухгалтерський облік  під назвою «місцеві особливості», 
оскільки торкається таких різноманітних аспектів характеру і 
стану економіки. До таких факторів варто віднести: темпи 
економічного зростання, рівень інфляції, співвідношення 
державної і приватної власності і ступінь державного 
контролю економіки, культурно-етнічні традиції тощо. 
Звичайно перераховані фактори не складають повної 
характеристики місцевих  особливостей. Крім того,  
важливим є їх вплив не тільки кожного окремо, але їх  вплив 
в результаті взаємодії один з одним та в комплексі.  

Важливим чинником є вплив академічної науки: 
структура системи освіти, стан фундаментальних і 
прикладних досліджень, існування наукових асоціацій. Для 
підвищення рівня навчання необхідно змінити підхід до 
методики викладання. Однією з перешкод є обмеження або 
відсутність фінансування наукових досліджень. Крім того, 
важливим фактором є положення професії бухгалтера в 
країні, зокрема: престиж професії бухгалтера, існування в 
країні професійних об’єднань, стан аудиту тощо. 

Незважаючи на розбіжності в обліку і звітності в різних 
країнах існує декілька важливих факторів, які сприяють 
стиранню цих розбіжностей: загально масштабна орієнтація 
на потреби інвесторів; злиття ринків капіталу в глобальних 
масштабах. Тенденції до гармонізації в регіонах політичних 
та економічних інтересів (наприклад, інтеграція процесів в 
Європі). Крім того, уніфікація стандартів полегшує доступ до 
світового капіталу і спрощує загальну фінансову звітність для 
окремих країн на консолідованій основі. 
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Проблема побудови раціонального організації обліку 

та контролю витрат виробництва є актуальною практично 
для будь-якої системи господарювання, а її ефективність в 
значній мірі залежить від інформаційного забезпечення. 

Роль інформаційного забезпечення в ефективності 
управління сільськогосподарським виробництвом в умовах 
ринку є особливо актуальна, оскільки від його раціональної 
організації залежить правильність та оперативність 
визначення основних показників господарської діяльності, які 
характеризують стан фінансово-економічної діяльності 
підприємства. 

Основу інформаційної системи складають потоки 
облікової інформації, яку забезпечують дані бухгалтерського 
обліку. Обліково-аналітична інформація, що базується на 
даних бухгалтерського обліку, використовується для 
економічного аналізу виробничої діяльності, контролю за 
рухом ресурсів підприємства та прийняття управлінських 
рішень на мікро- і макро- рівнях. Тому для досягнення цілей і 
завдань, які використовуються на різних рівнях управління 
підприємством необхідно сформувати та реалізувати 
раціональну обліково-аналітичну систему. 

Формування обліково-аналітичної системи на 
підприємстві вимагає врахування всіх специфічних 
особливостей її функціонування, які зумовлені 
організаційною структурою підприємства, його галузевою 
спеціалізацією, потребою в економічній інформації, 
необхідній для прийняття оперативних управлінських рішень. 

Дослідження особливостей обліково-аналітичної 
системи інформації про виробництво насіннєвої картоплі 
показали, що існуюча організація обліку витрат на 
виробництво продукції насінництва не надає  належної 
аналітичної інформації про витрати на виробництво окремих 
класів насіння та про його собівартість. Таким чином, 
підприємства позбавлені можливості аналізу, контролю та 
ефективного управління ними. 

Відсутність достатньої аналітичності в організації 
обліку витрат на виробництво продукції насінництва у 
картоплярстві зумовлене ще й тим, що Методичними 
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рекомендаціями [3] рекомендовано ведення обліку витрат на 
одному аналітичному рахунку з подальшим їх розподілом між 
окремими класами насіння пропорційно виручці від його 
реалізації. Але на наш погляд, такий розподіл спільних 
витрат між окремими ланками насінництва носить умовний 
характер, а розподілена сума не відображає дійсних витрат 
виробництва окремих ланок. Крім того, у насінництві, крім 
загальних витрат, також мають місце додаткові, характерні 
тільки для виробництва певного класу насіння (наприклад, 
витрати на видові та сортові прополювання, біохімічні 
аналізи, польові обстеження, апробацію тощо). Існуюча 
методика обліку не дозволяє їх віднести на відповідну ланку 
насінницького процесу. 

Отже, при виробництві насіннєвої картоплі 
забезпечення достатньою обліково-аналітичною 
інформацією є необхідною умовою ефективного управління 
витратами підприємства і його діяльністю в цілому. Тому при 
організації обліку витрат на виробництво необхідно 
враховувати ряд факторів, які впливають на інформаційне 
забезпечення: технологічні особливості виробництва, 
технічні можливості підприємства, узгодженість і 
пропорційність галузевої структури виробництва, 
організаційна структура та виходячи з цього, потребу в 
аналітичній інформації. 

У процесі організації інформаційного забезпечення 
необхідно визначати: склад інформації, що охоплює всі 
складові облікової системи; структуру інформації та порядок 
обробки показників документів; маршрути руху потоків 
обліково-аналітичної інформації, які уникають її дублювання 
та забезпечують раціональний обмін між центрами 
управління; характеристику якості інформації; способи її 
обробки. 

Підвищення аналітичності обліку збільшує потік 
облікової інформації, що вимагає пошуку шляхів щодо 
оперативної обробки, групування, узагальнення, передачу 
інформації про стан виробництва керівництву підприємства 
та прийняття на її основі ефективних управлінських рішень. 

Одним із напрямків вирішення цього завдання є 
використання автоматизованих систем обробки економічної 
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інформації. Автоматизація інформаційних потоків дає 
можливість суттєво скоротити витрати часу на їх обробку та 
уникнути помилок, які виникають по причині людського 
фактору. Автоматизована система бухгалтерського обліку 
дозволяє будувати багаторівневу структуру статей витрат, 
необхідних для процесу управління а також вести облік 
витрат за центрами відповідальності. Особливо важливим є 
використанні автоматизованих систем обробки даних у 
центрах виникнення витрат та об‘єднання всіх даних в єдину 
мережу автоматизованої системи обліку і контролю 
підприємства. 

Формування інформації з використанням 
автоматизованих робочих місць здійснюється в розрізі 
виробничих підрозділів, що забезпечує виконання функцій 
контролю за ходом виробництва, аналізу діяльності 
підрозділів підприємства та організацію автоматизованої 
системи бухгалтерського обліку. 

Формування обліково-аналітичної інформації про 
витрати виробництва здійснюється за трирівневою 
структурою. Перший рівень обробки даних охоплює первинну 
інформацію з виробничих підрозділів про виконані роботи і 
надані послуги в розрізі конкретних технологічних операцій, 
передбачених технологічними картами. Другий рівень 
передбачає введення і групування інформації управлінських 
служб, яка стосується планування, нормування та контролю 
витратами виробництва. На третьому рівні обробки обліково-
аналітичної інформації відбувається узагальнення 
інформації, формування податкової і бухгалтерської 
звітності. 

Розроблені сучасні програмні продукти цілком 
пристосовані до автоматизації облікових процесів 
сільськогосподарського виробництва і дозволяють не тільки 
автоматизовано обробляти первинну документацію, 
узагальнювати дані та складати звітність, але й здійснювати 
внутрішньогосподарський контроль, формувати показники, 
необхідні для аналізу господарської діяльності відповідно до 
потреб управління. 

Таким чином, особливість інформаційного 
забезпечення обліку витрат на виробництво продукції 
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картоплярства в одержанні обліково-аналітичної інформації 
про витрати на виробництво окремих класів насіння, що 
дозволить підвищувати об‘єктивність одержаних даних про 
витрати виробництва, їх аналіз та контроль з метою 
забезпечення належної якості управління. Сучасні облікові 
програмні продукти є практичною можливістю реалізації 
інформаційних потреб внутрішніх та зовнішніх користувачів. 
Список використаної літератури: 
1. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: 
Підручник / Ф.Ф. Бутинець, С.В. Івахненков, Т.В. Дави дюк та 
ін. – Житомир: ПП «Рута», 2002. – 544 с. 
2. Кузнєцова С. Методологічні засади трансформації 
бухгалтерського обліку як напрям розвитку інформатизації 
суспільства // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. - № 7. – 
С. 18-25. 
3. Методичні рекомендації з планування, обліку і 
калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) 
сільськогосподарських підприємств, затверджених наказом 
Міністерства аграрної політики України 18.05.2001 р. № 132. 
4. Юзва Р.П.  Обліково-аналітична система – 
інформаційне забезпечення  управління підприємством // 
Облік і фінанси АПК. – 2007. - № 11-12. – С. 90-94. 



297 

 
Терновськи

й В.О., 
асистент кафедри «Облік і аудит»,  

Таврійський державний агротехнологічний університет 
 

ДАВАЛЬНИЦЬКИ ОПЕРАЦІЇ МІЖ РЕЗИДЕНТАМИ ТА 
НЕРЕЗЕДЕНТАМИ УКРАЇНИ 

 
Розпад Радянського Союзу та розірвання основних 

економічних зв’язків постачальників сировини з переробними 
підприємствами призвело до широкого розвитку 
давальницьких операцій. Разом з цим з’явилося багато 
запитань – одним з них є причини використання 
давальницьких операцій та цілі які вони переслідують. 

Дослідженням причин використання давальницьких 
операцій переробними підприємствами та їх наслідків 
займались як вітчизняні так і закордонні, вчені в основному з 
теренів колишнього Радянського союзу. Серед українських 
вчених слід зазначити роботи Ф.Ф. Бутинця, В.Е. Житнього, а 
закордонних - Б.П. Аносова, І.Л. Кіпера, Ю.Д. Васюти, Д.В. 
Тимшиної, В.Г. Новічкова. 

На перший погляд операції по переробці 
давальницької сировини є досить простим виробничим 
процесом - замовник дає виконавцеві давальницьку 
сировину, останній робить послуги по її переробці та 
одержує за цю послугу платню, зазначену у договорі. Разом з 
цим за цією простотою схемою ховається складний 
економічний процес виробничих відносин, що базується на 
принципах ринкової економіки з елементами 
внутрівиробничих протиріч, внутрішньої і зовнішньої 
конкуренцією [3]. 

Слід зазначити що давальницькі операції можуть 
відбуватися за участю резидентів країни, а також резидента 
та нерезидента. Для проведення дослідження причин 
використання давальницьких операцій переробними 
підприємствами доцільним буде спочатку проведення 
порівняння причин використання давальницьких операцій 
цими контрагентами. 
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Згідно думки деяких вчених [5], при давальницьких 
операціях між резидентом та нерезидентом (давальницькі 
операції у зовнішньоекономічній діяльності), сировина може 
бути ввезена на митну територію країни нерезидентом або 
придбана ним на території країни за валюту для подальшої 
переробки та продажу отриманої продукції як на території 
країни так і за її межами, або вивезена за її межі резидентом 
для використання у виробленні готової продукції з наступним 
поверненням усієї продукції або її частини до країни 
власника (чи реалізацією в країні виконавця замовником або 
за його дорученням виконавцем) або вивезенням до іншої 
країни. 

Підсумовуючи публікації багатьох вітчизняних та 
закордонних вчених щодо причин використання 
давальницьких операцій можна зазначити наступні. 

Між резидентами країни: 
- відсутність власних оборотних засобів; 
- наявність невикористовуємих потужностей; 
- відсутність (нездатність або неможливість знайти) 
ринки збуту; 

- зменшення плинності кадрів або погіршення їхньої 
кваліфікації; 

- покращення технічного стану; 
- покращення екологічного стану. 

До причин використання давальницьких операцій у ЗЕД 
можна додати: 

– можливість виходу на іноземний ринок збуту; 
– забезпечення валютних надходжень; 
– відсутність якісної сировини. 
Після виявлення причин, що спонукають переробні 

підприємства до роботи по давальницький схемі було 
проведено анкетування трьох господарюючих суб’єктів які 
працюють з її використанням для виявлення найбільш 
вагомих причин. Для цього було використано метод 
«Експертного опитування». Експертне опитування причин 
використання давальницьких операцій складається двох 
етапів: 1 – Складання таблиці бальної оцінка причин 
використання давальницької схеми переробниками 
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сільськогосподарської продукції, 2 – Складання таблиці 
рангів причин використання давальницької схеми 
переробниками сільськогосподарської продукції. Таблиця 
рангів виглядає наступним чином. 

 
Таблиця 1 - Ранги причин використання 

давальницької схеми переробниками сільськогосподарської 
продукції. 

Причини 
Підприємство 

Всього ВАТ 
ММК ТОВ КМК ТОВ КАМО 

Відсутність власних 
оборотних засобів 2,0 2,0 1,5 5,5 

Відсутність якісної 
сировини 4,0 5,0 3,0 12,0 

Зменшення 
плинності 
кваліфікованих 
кадрів 

5,5 5,0 5,0 15,5 

Наявність не 
використовуємих 
потужностей 

1,0 1,0 1,5 3,5 

Криза збуту 
продукції на ринку 3,0 3,0 3,0 9,0 

Освоєння нових 
видів продукції 5,5 5,0 6,0 16,5 

 
Після проведення опитування та складання 

відповідної таблиці, можна сказати, що найбільший ранг 
серед причин використання давальницьких операцій у трьох 
опитуваних підприємств займають наявність не 
використовуємих виробничих потужностей – ранг 3,5 та 
відсутність оборотних засобів – ранг 5,5. 

Визначення чинників які впливають на прийняття 
рішення щодо використання давальницької схеми 
власниками сировини потребує окремого дослідження та 
буде проведено у подальшій роботі. 

Висновок. Використання методу «Експертних оцінок» 
при визначенні причин, які спонукають переробні 
підприємства та власників сировини до використання 
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давальницьких операцій є достатньо достовірним. Саме 
визначення таких чинників дає можливість корегувати 
нормативно-законодавчу базу для найбільш сприятливого 
розвитку подібного роду взаємовідносин, як чинників, які 
мають вагомий вплив на економічний розвиток аграрного 
сектору Української економіки. 
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Ткаченко Н.А., 
науковий співробітник ННЦ “Інститут аграрної економіки” 

 
ДОКУМЕНТУВАННЯ ОБЛІКУ ПРАЦІ В 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
 

У відповідності до статті 9 п. 1 Закону України “Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” 
підставою для бухгалтерського обліку господарських 
операцій є первинні документи, які фіксують факти 
здійснення господарських операцій. Первинні документи 
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повинні бути складені під час здійснення господарської 
операції, а якщо це неможливо – безпосередньо після її 
закінчення . 

Документування обліку особового складу 
сільськогосподарських підприємств здійснюється згідно до 
Наказу Міністерства статистики України “Про затвердження 
типових форм первинного обліку” від 09.10.95 р. № 253. 
Відповідно до цього Наказу основними формами первинної 
документації з обліку особового складу є наступні форми: П-
1 “Наказ  (розпорядження)  про  прийом  на  роботу”; П-3 
“Алфавітна картка”; П-4 “Особова картка спеціаліста з вищою 
освітою, який виконує науково-дослідні, проектно-
конструкторські і технологічні роботи”; П-5 “Наказ 
(розпорядження) про переведення на іншу роботу”; П-6 
“Наказ (розпорядження) про надання відпустки”; П-7 “Список 
№ _____ про надання відпустки”; П-8 “Наказ (розпорядження) 
про припинення трудового договору (контракту). З обліку 
використання робочого часу застосовуються форми: П-12 
“Табель обліку використання робочого часу та розрахунку 
заробітної плати”, П-13 “Табель обліку використання 
робочого часу”, П-14 “Табель обліку використання робочого 
часу”, П-15 “Список осіб, які працювали в надурочний час”, П-
16 “Листок обліку простоїв”. Дані форми введені в дію з 1 
січня 1996 року. 

Наказом Міністерства статистики України “Про 
затвердження типових форм первинного обліку особового 
складу” від 27.10.95 р. № 277 затверджені наступні форми: 
П-2 “Особова картка”; П-9 “Книга обліку бланків трудових 
книжок і вкладишів до них”, П-10 “Книга обліку руху трудових 
книжок і вкладишів до них”; П-11 “Акт на списання бланків 
трудових книжок або вкладишів до них”. Статистичні форми 
введені в дію з 1 жовтня 1996 року. Форма П-2, “Особова 
картка”, заповнюється працівником відділу кадрів на всіх 
нових прийнятих працівників згідно пред’явленим ними 
паспортам і військовим квиткам. Ця картка ведеться в 
обов’язковому порядку. У ній відображені не тільки паспортні 
дані і дані військового обліку працівника, але і фіксуються всі 
переміщення працівника з указанням посади, на яку він 
прийнятий і всі види відпусток. Картка форми П-2 
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зберігається на підприємстві як документ таємного  
діловодства. Форми П-9, П-10 і П-11 на 
сільськогосподарських підприємствах заповнюються 
працівником відділу кадрів. Форма П-10 – це журнал, в якому 
враховуються  всі трудові книжки працівників підприємства. 
При оформленні на роботу нового співробітника особа, на 
яку покладені  обов’язки ведення кадрового обліку, приймає 
трудову книжку під підпис, заносить в цей журнал її серію і 
номер, вказує прізвище, ім’я і по-батькові працівника, посаду, 
на яку він прийнятий, номер і дату видання наказу, а при 
звільненні з займаної посади працівник, який звільняється, 
розписується у цьому ж журналі за отримання своєї трудової 
книжки. Форма П-9 передбачає ведення обліку надходження і 
використання чистих бланків трудових книжок і вкладишів до 
них. Форма П-11 – акт на списання бланків трудових книжок і 
вкладишів до них, оформляється у випадку, коли при 
заповненні трудової книжки чи вкладиша до неї особою, яка 
відповідає за ведення кадрової справи буде зіпсований 
бланк. 

Оперативний облік надходження, переміщення і 
вибуття особового складу на основі названих документів 
покладається на співробітника по кадрах. 

Прийом, переміщення і звільнення працівників 
оформляється наказом (розпорядженням) керівника 
підприємства типової форми № П-1, П-5, П-8. У наказах 
зазначається на яку роботу і з якого часу зараховується 
працівник, умови його оплати (оклад, відрядна або 
погодинна, розряд), табельний номер, який надалі вказують 
у всіх документах з обліку особового складу, праці і 
заробітної плати. 

Нарахування заробітної плати проводиться на основі 
даних первинних документів з обліку виробітку, фактично 
відпрацьованого часу, доплатних листків та інших 
документів. Одночасно проводиться розрахунок всіх 
утримань із заробітної плати і визначається сума, що 
належить до видачі. 

Порядок нарахування заробітної плати, утримань із 
нарахованих сум, а також виплата заробітної плати 
регулюються великою кількістю законодавчих і нормативних 
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документів. Одним із основних законодавчих актів є Закон 
України “Про оплату праці”.  Згідно статті 1 цьому Закону від 
24.03.95 р. № 108/95-ВР – заробітна плата – це винагорода, 
обчислена як правило, у грошовому виразі, яку власник або 
уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану 
ним роботу. Підставою для нарахування заробітної плати є 
первинні документи.     

Наказом Міністерства статистики України “Про 
затвердження типових форм первинного обліку по 
розрахунках з робітниками і службовцями по заробітній платі” 
від 22.05.96 р. № 144 затверджені наступні форми:  П-49 
“Розрахунково-платіжна відомість”; П-50 “Розрахункова 
відомість”; П-51 “Розрахункова відомість”; П-52 “Розрахунок 
заробітної плати”; П-53 “Платіжна відомість”; П-54 “Особовий 
рахунок”; П-54а “Особовий рахунок”; П-55 “Накопичувальна 
картка виробітку і заробітної плати”; П-56 “Накопичувальна 
картка обліку заробітної плати”. Вище перелічені форми 
введені в дію з липня 1996 року. 

Всі ці форми затверджені на виконання заходів по 
реалізації Державної програми переходу України на 
міжнародну систему обліку і статистики. 

Первинні документи по обліку заробітної плати 
здаються для перевірки та наступних розрахунків за 
встановленим графіком в розрахунковий відділ бухгалтерії. 

Розрахунки по заробітній платі з працюючими можуть 
виконуватися по одному з наступних варіантів: 

- по розрахунково-платіжній відомості, яка одночасно 
використовується для видачі по ній заробітної плати, яка 
належить працюючому (типова форма № П-49). На 
невеликих сільгосппідприємствах, коли техніка розподілення 
заробітної плати за виробничими розрахунками не 
ускладнюється, розрахунково-платіжна відомість може 
виписуватися в одному примірнику. В інших випадках 
відомість виписується в двох примірниках (під копірку), 
причому платіжним документом є перший примірник; 

- по розрахунковій відомості (ф. № П-50) та окремій 
платіжній відомості (ф. № П-53), по якій виконується виплата 
заробітної плати; 
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- при наявності великої кількості первинних документів 
за обліком виробітку, підрахунок заробітку, також, як і в 
першому варіанті, виконується в накопичувальній картці (ф. 
№ П-55 або № П-56); 

- за спеціальними аркушами розрахунку заробітної 
плати (ф. № П-52), які виписуються для кожного працюючого 
на розрахунковий період. Записи розрахунків по заробітній 
платі виконуються під копірку в двох примірниках. Зворотна 
сторона другого примірника форми розрахунку по заробітній 
платі може бути використана для розрахунку сум, які 
належать за відпустку. Суми до видачі переносяться з форми 
розрахунку по заробітній платі в платіжну відомість (ф. № П-
53).  

Для отримання повідомлення про заробіток 
працюючого за минулі періоди рекомендується вести 
особовий рахунок, в котрому, крім загальних відомостей про 
працівника, щомісячно відображаються суми нарахованої 
заробітної плати за видами.  

Накопичувальна картка виробітку і заробітної плати 
(ф. № П-55) використовується для щоденного обліку об’єму 
робіт,  виконаних бригадою або окремими робітниками. 
Складається майстром (обліковцем) в одному примірнику на 
підставі документів про здачу виробленої продукції або про 
виконання робіт. Відомість передається в бухгалтерію 
підприємства для нарахування заробітної плати. 

  Підводячи підсумок описаного масиву документів 
слід зазначити, що система документування оплати праці 
розвинута на високому рівні, але потребують розробок 
галузеві форми обліку заробітної плати, що враховують 
особливості її нарахування і виплати в сільському 
господарстві. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ: 

ПРАКТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ 
 
Успішність і стабільність фінансової діяльності 

підприємства залежить від врегульованої системи 
управлінського обліку, яка включає процеси планування, 
обліку, контролю та аналізу. Управлінський облік є 
невід’ємним атрибутом системи управління підприємством, 
у ході якого реалізується його стратегія функціонування та 
розвитку. 

Належне функціонування системи управлінського 
обліку забезпечить належна його організація, зокрема у 
комплексному поєднанні методології, технологічних 
процедур, кадровому потенціалі. 

Організація управлінського обліку повинна 
забезпечувати розподіл загальних завдань, що стоять перед 
керівництвом підприємства, між всіма рівнями управління 
таким чином, щоб кожен керівник ніс свою частку 
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відповідальності за рішення певної частини визначених 
завдань. Одночасно облікова система повинна 
забезпечувати взаємозв’язок різних інформаційних потоків як 
основу для взаємодії всіх функцій управління. 

Процес організації управлінського обліку на практиці 
повинен бути поступовим, взаємопов’язаним та 
обґрунтованим. Для досягнення поставлених цілей і 
визначених завдань необхідно враховувати загальні 
напрямки розвитку, а також дійсний стан кожного з видів 
бухгалтерського обліку, аналізу, планування та контролю. 

Сільськогосподарське виробництво з притаманними 
йому галузевими особливостями потребує підвищених вимог 
щодо організації управлінського обліку. Побудова 
управлінського обліку в сільському господарстві повинна в 
першу чергу бути спрямована на потреби управління в 
інформації і має забезпечувати облік та контроль витрат за 
об’єктами обліку (в рослинництві це сільськогосподарські 
культури (групи культур); в тваринництві  - групи (види) 
тварин) як за структурними підрозділами, так і по 
підприємству в цілому, а також аналіз, оцінку та планування 
напрямків розвитку фінансово-господарської діяльності 
підприємства.  

Організація управлінського обліку в 
сільськогосподарських підприємствах відображає послідовне 
виконання усіх рівнів організації та взаємозв’язок елементів 
обліку і управління за ними, а саме: методичному, 
технічному та організаційному, дотримання яких призведе до 
раціонального його функціонування та підвищення 
своєчасності прийняття управлінських рішень. 

До виконання рівнів організації управлінського обліку 
необхідно здійснити ряд підготовчих процедур, від яких 
залежить подальша його організація і методика, зокрема 
проаналізувати форму господарювання, вивчити технологію 
вирощування сільськогосподарських культур та тварин, 
виділити центри відповідальності. Саме останнє виступає 
основою при організації управлінського обліку, так як за 
кожним центром відповідальності здійснюватиметься облік, 
аналіз, планування і контроль, а за результати діяльності 
відповідатиме безпосередньо його керівник. 
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Методика ведення управлінського обліку обирається 
на методичному рівні, від якої залежатиме відображення 
управлінської інформації у відповідних формах звітності та 
розподіл обов’язків між усіма учасниками виробничого 
процесу. При цьому необхідно визначитися з класифікацією 
доходів і витрат, методами обліку витрат і калькулювання 
собівартості, документообігом та рахунками обліку, 
показниками аналізу, методикою контролю доходів, витрат і 
фінансових результатів, видами та формами бюджетів. 

Особливе місце при організації управлінського обліку 
займає внутрішня звітність, яка виступає об’єктом 
управлінського обліку і містить інформацію, призначену для 
управління процесами, що відбуваються на підприємстві. На 
технічному рівні організації встановлюють склад, термін й 
періодичність подання внутрішньої звітності. Практично на 
кожному підприємстві повинна існувати власна система 
управлінського обліку, яка є “ноу-хау” кожного суб’єкта 
господарювання. 

В даний час однією з помилок управлінського обліку є 
безсистемність підготовлюваної управлінської звітності - 
звіти готуються різними відділами  відповідно до свого 
розуміння змісту і оформлення. В результаті до керівництва 
потрапляє невзаємопов’язаний набір форм, які досить часто 
суперечать одна одній і надають неправильну картину 
діяльності підприємства. 

Специфіка управлінського обліку вимагає глибоких 
спеціальних знань не тільки в сфері обліку, але й аналізу, 
контролю, планування, управління, права, тому 
впровадження управлінського обліку на підприємстві 
вимагає залучення  висококваліфікованих спеціалістів. 

Останній рівень організації передбачає чіткий 
розподіл обов’язків між працівниками центрів 
відповідальності і бухгалтерією, виконання завдань і функцій 
якої залежить від своєчасного подання центрами 
відповідальності достовірної інформації про результати своєї 
діяльності. 

В кожному центрі відповідальності повинна бути 
визначена відповідальність усіх працівників за окремі етапи 
роботи. Так, наприклад, завідувач фермою відповідає за 
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результати роботи ферми в цілому, завідувач током - за 
якість осушеного зерна сільськогосподарських культур, 
доярка - за обсяги надоїв молока та його якість, а також за 
стан закріплених за нею тварин. Разом з тим, до роботи 
такого центру відповідальності повинні залучатися й інші 
центри відповідальності такі як машинно-тракторний парк, 
центри водопостачання та електропостачання, зоотехнік 
тощо. 

При раціональному взаємозв’язку учасників 
виробничого процесу досягатиметься найвищий рівень 
інформаційного забезпечення управління 
сільськогосподарським підприємством і, відповідно, 
прийняття ефективних управлінських рішень. 

Крім того, доцільним було б наділення облікових 
працівників в підрозділах підприємства частково 
повноваженнями аналітиків, що дозволить організувати 
аналітичний облік, здійснювати аналіз виконання планових 
показників та причин відхилень від них, формувати масив 
інформації про виробництво продукції, витрати в розрізі 
ланок та видів продукції на рівні виділених центрів 
відповідальності. При цьому безпосередньо на місці - 
підрозділі, працівник повинен займатися призначеною йому 
ділянкою роботи. 

Разом з тим, при організації управлінського обліку в 
сільськогосподарських підприємствах крім 
висококваліфікованих спеціалістів необхідно забезпечити їх 
повноцінною матеріальною базою – спеціальними 
програмними засобами, що відповідають вимогам 
управлінського обліку.  

Використання комп’ютерних технологій в 
управлінському обліку розглядати як складову частину 
загальної проблеми вдосконалення процесу управління 
підприємством.  

Застосування ЕОМ в управлінському обліку 
сільськогосподарських підприємств значно підвищить 
оперативність обліку за рахунок мінімізації розриву в часі між 
збором вхідної інформації та одержанням вихідних, 
опрацьованих даних, які необхідні для складання 
управлінської звітності та прийняття на її основі 
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управлінських рішень. При цьому повинні бути забезпечені: 
повний облік витрат виробництва за елементами та статтями 
як за структурними підрозділами, так і по підприємству в 
цілому; використання відповідних норм та нормативів витрат, 
правильне, своєчасне і повне визначення собівартості 
продукції тощо. 

Широкий вибір видів програмного і технічного 
забезпечення дозволить ефективно використовувати ЕОМ в 
практиці управлінського обліку (програми фінансового та 
управлінського обліку, аналізу, планування). 

Основні моменти організації і методики управлінського 
обліку слід відображати у внутрішніх положеннях суб’єктів 
господарювання, які повинні бути їх комерційною таємницею. 

Таким чином, впровадження управлінського обліку в 
практику сільськогосподарських підприємств досягається за 
умов раціональної його організації та передбачає 
взаємозв’язок обліку, аналізу, контролю і планування.  
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ВИМОГ ДО РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕВОГО ОБЛІКУ 

 
Об`єднання підприємств в рамках однієї галузі 

характеризується однотипною структурою витрат на 
виробництво, однотипним процесом виробництва і виходу 
продукції (робіт, послуг). Цілком логічно, що і принципи 
обліку і система оподаткування на таких підприємствах 
повинні бути однакові. Галузеві методичні рекомендації 
повинні регулювати специфічний для різних галузей і 
підприємств порядок обліку доходів і витрат. Вони необхідні 
не тільки підприємствам, а і податківцям та аудиторським 
фірмам [1]. На жаль, на сьогоднішній день такі методики є 
далеко не у  всіх галузях та не по всіх об`єктах обліку і видах 
витрат. Крім того,  галузеві особливості того чи іншого 
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виробництва під впливом НТП швидко змінюються, іноді і 
суттєво. Це призводить до варіативності або неможливості 
застосування існуючих методик обліку доходів і витрат, що 
вимагає від бухгалтера кожного підприємства високих 
професійних якостей. 

В останні роки в нашій країні створено багато нових 
підприємств різних за розмірами і формами господарювання. 
Кожне підприємство, незалежно від його характеристик в 
процесі здійснення господарської діяльності повинно 
обліковувати витрати і доходи, розраховувати базу 
оподаткування та розміри податків і обов`язкових платежів. 
При цьому кожне підприємство стикається з необхідністю 
пристосовувати загальні принципи ведення бухгалтерського 
обліку до особливостей процесу виробництва продукції 
(робіт, послуг). Всім відомі суттєві розбіжності між порядком 
визнання доходів і витрат не тільки в різних галузях 
виробництва, а і в бухгалтерському і податковому обліку [1]. 
Таким чином, галузеві методики бухгалтерського обліку 
доходів і витрат дуже складно застосовувати з метою 
визначення бази оподаткування. Особливої актуальності ці 
питання набули для аграрної сфери виробництва у зв`язку зі 
вступом нашої країни до СОТ. Методики обліку витрат в цій 
сфері переживають докорінних змін. Це пов`язано з 
введенням П(С)БО 30 „Біологічні активи” та із застосуванням 
міжнародних стандартів обліку і оцінки продукції, що 
обумовлено прагненням багатьох підприємств до 
міжнародного співробітництва. Саме ці документи зробили 
крок до наближення галузевої методики для об`єктивної 
оцінки готової продукції, яка може бути використана  для 
цілей податкового обліку. Так, доходи та витрати і, 
відповідно, прибутки та збитки, що виникають при первісному 
визнанні сільськогосподарської продукції, оціненої на момент 
її збору за справедливою вартістю за мінусом витрат, які, 
ймовірно, можуть виникнути на місці майбутнього продажу, 
констатуються у тому періоді, в якому вони мають місце (§37 
IAS 41). Важлива деталь: прибутки та збитки виникають у 
момент первісного визнання сільгосппродукції, тобто на 
момент її збору, задовго до продажу. Ця умова чітко 
випливає з §38 IAS 41. 
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Порівнюючи IAS 41 та П(С)БО 30 прибутки і збитки 
повинні відображатися в обліку серед інших операційних 
доходів та втрат. Чому, наприклад, не за статтями і 
рахунками, які відповідають основній діяльності, — не на 
рахунку 701? Адже всі ці результати, що отримуються у 
період передпродажного зберігання після збору врожаю (або 
відділення продукції від біоактиву), повинні відобразитися  як 
результат основної діяльності, тільки, можливо, з незначним 
коригуванням за фактом продажу [2]. 

Після введення в дію П(С)БО 30 — національного 
стандарту, який безпосередньо кореспондується з IAS 41, 
бухгалтери повинні визнавати фінансові результати вже за 
фактом збору врожаю (або за фактом появи приплоду і в 
інших подібних випадках) з подальшим коригуванням цих 
результатів на кожну дату балансу за рівнем поточних 
ринкових цін, що склалися [3]. І так до самого моменту 
продажу, за фактом якого раніше відображені 
прибутки/збитки скоригуються до тих, що фактично склалися 
на дату продажу. Якщо врахувати, що всі результати 
операційної діяльності, як основної, так і «іншої операційної», 
все одно будуть відображені на рахунку 791, то видається не 
таким уже й важливим, на якому з дохідних рахунків (701 чи 
719) вони були обліковані при первісному визнанні. Інша річ, 
що для сільськогосподарського підприємства доходи, 
отримані у результаті збору врожаю, не можуть бути 
«іншими» за визначенням. 

Трансформація галузевих методик обліку витрат і 
доходів підприємств повинна враховувати всі вимоги 
сучасних економічних перетворень в країні. Однак кількість і 
якість цих перетворень зумовлюють необхідність поєднання 
зусиль як вчених, так і безпосередньо учасників економічних 
процесів – бухгалтерів, аудиторів, податківців. Розробка 
галузевої методики ведення бухгалтерського обліку повинна 
здійснюватися за  трьома  напрямками  до моменту 
поєднання інтересів:   

- виробників, які полягають не в спрощенні, а в 
синхронізації напрямків бухгалтерського, управлінського і 
податкового обліку;  
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- контролюючих органів, які прагнуть 
максимально „прозорого” визначення бази оподаткування і 
розробки методик перевірок з урахуванням галузевих 
особливостей виробництва;  

- науковців, які допоможуть визначити 
оптимальні механізми поєднання інтересів всіх складових 
ринкового механізму з урахуванням світового досвіду і 
прогнозів розвитку країни. 
 
Список використаних джерел: 
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ 
 

Останніми роками податкова система України зазнає 
позитивних змін, тобто взято курс на створення стабільної 
податкової системи. Одночасно слід відмітити її 
недосконалість і нестабільність в сучасних умовах 
господарювання, адже не завжди і не зразу заплановані 
заходи призводять до позитивних змін. 

Щодо оцінки податкового навантаження в Україні, деякі 
вчені оцінюють його як помірне (1), однак вважаємо його 
рівень достатньо високим.   

Сучасна система оподаткування України потребує 
реформування, чіткої спланованості та прогнозованості. При 
реформуванні вітчизняної податкової системи необхідно 
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вдосконалювати і систему взаємовідносин між 
контролюючими органами і платниками податків, яка на 
сьогоднішній день має яскраво виражений каральний 
характер. На сьогоднішній день українські науковці більше 
досліджують законодавче поле податкових відносин та не 
приділяють достатньої уваги питанням грамотної і 
цивілізованої поведінки всіх учасників податкового процесу. 

Для вдосконалення сучасного вітчизняного податкового 
контролю необхідно працювати за такими напрямками: 

– налагодження взаємодії платників податків з 
контролюючими органами, тобто розвитку партнерських 
стосунків; 

– вивчення і використання позитивного досвіду інших 
країн; 
– запровадження інформаційно-аналітичної системи 

державної податкової служби в національному масштабі; 
– справедливий підхід до оподаткування всіх категорій 
платників податків; 
– здійснення ретельної підготовчої роботи, адже 

відведення на підготовчий етап більше робочого часу дасть 
можливість зібрати достатньо достовірних та обґрунтованих 
доказів про рівень надійності системи 
внутрішньогосподарського контролю та визначити, наскільки 
здатна ця система попередити, зафіксувати помилки та 
вчасно їх виправити;  

– ефективне оцінювання ризиків і вибір суттєвого; 
– більше використовувати статистичні методи та 
аналітичні процедури; 
– ширше використовувати інформаційні технології, 

тобто розвивати автоматизацію процесів оподаткування із 
застосуванням сучасних технологій; 

– забезпечення простоти і зрозумілості податкових 
норм для суб’єктів господарювання; 

– встановлення ліберального ставлення до платників, 
які сумлінно виконують свої податкові зобов’язання і 
одночасного посилення відповідальності за несплату 
податків. 

Відсутність кодифікованого податкового законодавства 
в Україні, його чисельність і несистематизованість 
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призводить до суттєвих практичних проблем у процесі його 
застосування. 

Велика кількість нормативних актів створює суттєві 
труднощі при застосуванні норм податкового права 
призводить до різного розуміння правових норм платником 
податків та податковими органами, провокує виникнення 
правових колізій. 

Отже, з огляду на існуючі в країні передумови 
реформування державного фінансового контролю, і зокрема 
податкового, є необхідність здійснювати розв’язання 
проблем в таких напрямах: визначення єдиних 
концептуальних засад організації його контролю; створення 
єдиного правового поля розвитку податкового контролю, 
оптимізації організаційної структури контролю, 
стандартизації форм і методів контрольної діяльності, 
удосконалення кадрового забезпечення системи контролю, 
покращення матеріально-технічного, наукового та 
інформаційно-аналітичного забезпечення функціонування 
системи.  

Досить актуальним і важливим аспектом вдосконалення 
партнерських відносин серед учасників податкового процесу 
є налагодження роз’яснювальної роботи щодо норм 
податкового законодавства шляхом збільшення чисельності 
фахівців-консультантів і самих консультацій, які мають 
проводитись оперативно, по мірі виникнення потреби, а не 
формально, про що свідчать реалії сьогодення. 
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ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ В АУДИТІ: СУТНІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ  
 

 Вітчизняне законодавство з бухгалтерського обліку 
головну мету складання фінансової звітності вбачає у 
наданні користувачам повної, правдивої і неупередженої 
інформації про фінансовий стан, результати діяльності та 
рух грошових коштів підприємства [1]. Цього можна досягти 
лише якщо звітність відповідає певним якісним 
характеристикам, зокрема, якщо вона достовірна. Одним із 
заходів забезпечення достовірності обліку та звітності в 
сучасних умовах виступає аудит. Аудит – це підприємницька 
діяльність, що полягає у виконані комплексу заходів, 
необхідних для формування та висловлення думки аудитора 
про достовірність фінансової звітності суб’єкта 
господарювання.  

Одним із заходів перед складанням звіту є 
проведення інвентаризації. При цьому,  одним з дискусійних 
питань є думка аудиторів про можливість взагалі не 
проводити інвентаризацію в ході аудиту, поясненням якої є 
те, що аудит можливий без неї. Прихильники такого підходу 
обмежуються при проведенні аудиту тільки інформацією з 
первинних документів, регістрів обліку та звітності. На нашу 
думку, не виконання процедур, пов’язаних з інвентаризацією, 
призводить до помилкових висновків, а отже й неправильної 
думки аудитора про достовірність фінансової звітності. 

Проблемами інвентаризації в аудиті займалися і 
займаються ряд вчених, серед яких П.П. Німчинов, Р.А. 
Алборов, С.М. Бичкова, Н.І. Дорош, Ф.Ф. Бутинець, М.О. 
Терехов, В.І. Подольський. З проблем інвентаризації в 
Україні захищено ряд  дисертацій: С.В. Бардаша, Е.Н. 
Коркоцької, Т.Т. Самсонової, Ю.С. Цал-Цалка.  

Нерідко, в окремих наукових джерелах вводяться нові 
поняття і терміни, зазвичай слабко аргументовані, які до того 
ж входять в суперечність з іншими, зафіксованими у раніше 
прийнятих документах. Аналогічна ситуація склалася з 
терміном „інвентаризація”, який буквально “випав” з 
Національних нормативів аудиту.  

В умовах ринкової економіки проведення 
інвентаризації залишається прийомом, який не знайшов 
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широкого застосування в практиці аудиту, в першу чергу, 
через недосконалість законодавчої бази, а, по-друге, у 
зв’язку з перекрученням самої сутності аудиту. 

 У ході дослідження з’ясувалося, що на сьогодні не 
повністю визначене місце і роль інвентаризації в аудиті, 
майже ніхто комплексно не розглядає організацію, методику, 
способи та методичні прийоми інвентаризації в аудиті. 

У науковій і навчальній літературі є різні визначення 
інвентаризації в аудиті. Одна група дослідників визначає, що  
інвентаризація - це перевірка фактичної наявності 
господарських засобів і їх відповідності даним 
бухгалтерського обліку [4, с. 65]; друга – визначає 
інвентаризацію як спосіб виявлення фактичної наявності і 
стану засобів або ресурсів та визначення їх достовірності [3, 
с. 82]; третя під інвентаризацією в аудиті розуміє прийом, 
який дозволяє отримати точну інформацію про наявність 
майна й зобов’язань підприємства та орієнтовну інформацію 
про їх стан і вартість [5 с. 236]. Поряд з цим деякі автори 
вважають, що інвентаризація необґрунтована, штучно 
притягнута до одного з елементів методу бухгалтерського 
обліку.  

Найбільш точне, на нашу думку, визначення сутності 
інвентаризації в аудиті наводить Ф.Ф. Бутинець, визначаючи 
інвентаризацію, як один із методів перевірки фактичної 
наявності майна та зобов’язань підприємства, правильності 
та достовірності його оцінки, який необхідний для 
підтвердження показників фінансової звітності на дату її 
складання [2, с. 357]. 

Узагальнення завдань інвентаризації як прийому 
аудиту дозволило виділити найважливіші з них: 

ü контроль за збереженням активів і діями 
матеріально відповідальних осіб; 

ü забезпечення достовірності даних 
бухгалтерського обліку й звітності; 

ü перевірка правил і умов зберігання й 
використання цінностей; 

ü виявлення неходових (понаднормових) 
запасів товарів;  
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ü виявлення застарілих фасонів товарів, 
непридатних цінностей; 

ü перевірка реальної вартісної оцінки 
(переоцінки) цінностей і зобов’язань  

На наш погляд, завдання інвентаризації під час 
аудиту, не слід ототожнювати з завданням інвентаризації як 
методу господарського контролю, оскільки аудитору 
необхідно висловити думку про те, чи можна довіряти 
результатам інвентаризації. А це свідчить, що головним 
завданням інвентаризації в аудиті є забезпечення 
достовірності даних бухгалтерського обліку й звітності, їх 
відповідність фактичним даним. Що стосується встановлення 
нестач, лишків, винних осіб або дотримання правил 
зберігання і використання цінностей, то аудитор не 
уповноважений їх встановлювати. 

Ми вважаємо, що з метою удосконалення методики 
здійснення інвентаризації під час аудиту необхідно чітко 
розмежувати такі поняття як „інвентаризація під час аудиту” 
та „інвентаризація як послуга аудиторської фірми”, оскільки 
ці два поняття передбачають різний ступінь участі аудитора 
при здійсненні інвентаризації. 

Провівши дослідження, ми дійшли до висновку, що 
більшість дослідників, автори видань з аудиту розписуючи 
поняття, завдання, методику, інвентаризації більшою мірою 
спираються на інвентаризацію як метод господарського 
контролю, не прийнявши до уваги обов’язки та завдання 
аудитора. 

Так, переважна більшість вчених  зазначають, що 
аудитор зобов'язаний: 

ü з'ясувати, як часто проводилася інвентаризація 
майна та фінансових зобов'язань; 

ü перевірити документацію за раніше 
проведеними інвентаризаціями; 

ü ознайомитися з номенклатурою й обсягами 
товарно-матеріальних цінностей; 

ü виявити дорогоцінні товарно-матеріальні 
цінності; 
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ü проаналізувати систему обліку товарно-
матеріальних цінностей і систем контролю господарюючого 
суб'єкта, виявити слабкі та сильні сторони таких систем. 

На нашу думку, зазначені обов'язки аудитор може 
виконувати лише за умови надання аудиторською фірмою 
послуги з проведення інвентаризації. А під час аудиту 
обов'язком аудитора є підтвердження достовірності даних 
фінансової звітності, а матеріали інвентаризації виступають 
засобом реалізації цього обов'язку. 

При цьому, складовими інвентаризації в аудиті 
доцільно виділити: перевірка фактичної наявності майна та 
зобов’язань; правильність та достовірність оцінки майна  та 
зобов’язань; підтвердження показників фінансової звітності; 
прийняття ефективних рішень користувачами фінансової 
звітності. 

Отже, підводячи підсумки проведених досліджень, 
слід зазначити, що в процесі аудиторської діяльності, 
інвентаризація виступає одним із способів забезпечення 
достовірності звітності. Це один із методів перевірки 
фактичної наявності майна та зобов’язань підприємства, 
правильності та достовірності його оцінки, який необхідний 
для підтвердження достовірності показників фінансової 
звітності, що в подальшому впливає на прийняття 
ефективних рішень користувачами звітності. 
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ВАЖЛИВИХ ЕТАПІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМТВА 

 
В період ринкових методів господарювання досить 

актуальною є проблема формування та реалізації облікової 
політики. Кожне підприємство має прийняти правила та 
методи, які надавали б найбільш об’єктивну, корисну та 
своєчасну інформацію про його діяльність з метою 
внутрішнього управлінського використання та публічного 
представлення. 

Останнім часом серед вчених-економістів виникла 
наукова дискусія щодо ролі управлінського аспекту в 
організації облікової політики. Специфічною рисою, якої 
набула облікова політика підприємств в Україні, є її 
поширення не тільки на методику складання звітності, а і на 
процеси організації обліку та його ведення [5, с. 6]. 

Питання формування облікової політики розглянуті в 
працях вчених-економістів Білоусова Л.І., Сопка В.В., 
Бутинця Ф.Ф., Соколова Є.В., Огійчука М.Ф., Кірейцева Г.Г. та 
інших. Однак, на сьогодні формуванню облікової політики на 
сільськогосподарських  підприємствах приділяється 
недостатня увага, що й визначило актуальність написання 
даної публікації. 
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Згідно з Законом України “Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні”, що прийнятий ВРУ 16 липня 
1999 року, №996 – IV (зі змінами і доповненнями) та згідно з 
П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” 
зазначено; “…облікова політика – сукупність принципів, 
методів, процедур, що використовуються підприємством для 
складання та подання фінансової звітності” [1,2]. 

Житній П. вважає, що основним довгостроковим 
розпорядчим документом, на засадах якого здійснюється 
формування облікової політики, може бути Положення або 
стандарт підприємства про облікову політику (СТП “Облікова 
політика”). Концепція розробки такого документа ґрунтується 
на двох основних підходах:  

1. законодавством передбачено  кілька варіантів, 
підприємство обирає один із них; 

2. законодавча регламентація не розроблена, 
підприємство самостійно розробляє способи 
ведення обліку [4 с. 63]. 

Професор Кірейцев Г.Г. зазначає, що формування на 
підприємстві облікової політики є відповідальним завданням і 
полягає насамперед у застосуванні нормативно 
передбачених принципів ведення бухгалтерського обліку, 
складання й подання бухгалтерської фінансової звітності, у 
виборі методів і процедур обробки облікової інформації [6 
с.2]. 

Доцільно говорити про два основних аспекти облікової 
політики підприємств: облікова політика стосовно 
фінансового обліку та облікова політика стосовно 
управлінського обліку. 

Формування облікової політики, що визначає 
організаційні та методичні підходи до фінансового обліку та її 
документальне оформлення є обов’язковим для всіх 
підприємств, що визначено на законодавчому рівні. 

При розробці облікової політики особливу увагу слід 
звертати на недопущення порушення принципу 
послідовності, який передбачає постійне (із року в рік) 
застосування обраної  облікової політики. Зміна облікової 
політики можлива лише і випадках, передбачених 
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національними положеннями (стандартами) бухгалтерського 
обліку. 

Зміни в обліковій політиці повинні бути обґрунтовані і 
розкриті у примітках до фінансової звітності. Ця вимога 
передбачає необхідність кваліфікованого підходу до 
розробки складових елементів облікової політики 
підприємств. 

Що ж стосується формування організаційних та 
методичних підходів до управлінського 
(внутрішньовиробничого) обліку, то законодавством не 
визначено його обов’язкове документальне оформлення. 
Однак, розробка системи управлінського обліку передбачає 
вибір та узагальнення організаційної структури, технічного 
забезпечення, певних методичних підходів, що також має 
бути відповідним чином задокументовано. 

Складові облікової політики підприємства можна 
поділити на дві групи: організаційно-технічні та методичні. 

До організаційно-технічних складових облікової 
політики слід віднести наступні елементи: вибір 
організаційної побудови обліку на підприємстві та форми 
обліку бухгалтерського обліку; визначення відповідальності 
власника (керівника) та головного бухгалтера за організацію 
обліку; склад та структура бухгалтерської служби 
(бухгалтерії) підприємства; визначення переліку посадових 
осіб з правом розпорядчого підпису та переліку матеріально-
відповідальних і підзвітних осіб; склад фінансової 
статистичної та оперативної звітності, що надає 
підприємство відповідним користувачам. 

До методологічних складових облікової політики слід 
віднести, обрані підприємством, методи та процедури 
організації ведення бухгалтерського обліку на окремих його 
ділянках [7, с. 32]. 

Таким чином, з вище викладеного, можна зробити 
висновок, що формування облікової політики, а також 
правильна організація бухгалтерського обліку – важливий 
етап роботи підприємства. Від того, яка буде  прийнята 
облікова політика, залежить система  бухгалтерського обліку, 
від якої в свою чергу залежить обґрунтованість рішень. 
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ КОНТРОЛЮ 

 
Сучасні умови господарювання пов’язані з 

отриманням необхідної та правдивої інформації, адже лише 
своєчасність, повнота та її доречність  дають можливість 
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приймати оптимальні управлінські рішення. Ефективність 
вирішення тієї чи іншої проблеми забезпечується 
здійсненням контролю як вхідних даних, так  і виконанням 
прийнятих управлінських рішень. Тому виникнення контролю, 
активізація досліджень даної проблеми пов’язані з 
необхідністю саморегулювання діяльності, а також 
невідповідністю існуючої системи контролю вимогам та 
потребам сучасного управління підприємством. Побудова 
раціональної системи контролю повинна базуватися не лише 
на нових ідеях, але й враховувати досвід різних епох. Тому 
дослідження в сфері економічного контролю пов’язані, 
насамперед, із вивченням еволюції даного поняття.  

Історія контролю розпочинається за часів Древнього 
Сходу, Риму та Греції. В цей період контроль розглядався як 
складова бухгалтерського обліку. Необхідність появи 
контролю в тогочасному суспільстві була пов’язана з 
виникненням держави, розвитком торгівлі, товарно-грошових 
відносин та поділом суспільства на класи. 
 Передумовою виникнення контролю на рівні держави 
було створення системи державних фінансів та розвиток 
військової справи.  

Поділ суспільства на класи викликав появу такої 
категорії як власник. Тому в даний період контроль був 
призначений для збереження  майна такого власника та 
оцінки операцій, пов’язаних з його використанням. 
 Також, в історії відомі випадки, коли вся влада 
зосереджувалася в руках церкви. Саме в цей період вона 
виступала в ролі вищого фінансово-контролюючого органу. 

Подальший розвиток суспільства спричинив виділення 
контролю в окрему сферу діяльності. Це викликало 
необхідність появи таких суб’єктів контролю як контрольні 
управління та контрольні апарати. Виявлення та 
попередження шахрайства, недопущення  збитків діяльності  
стали причиною виокремлення контролю як однієї з функцій 
обліку. 

Значним кроком у розвитку контролю стало 
зародження Інституту контролерів (аудиторів) в Англії у 1299 
році [1, 153-154].  
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З початку IV ст. почали широко використовуватися 
такі методи контролю як інвентаризація та ревізія.  

В епоху Середньовіччя контроль розглядався як 
частина судової влади. Це було пов’язано із необхідністю 
нотаріального посвідчення всіх записів в книгах обліку.  

Значного розвитку контроль набув у XVII-XVIII столітті 
на території Російської імперії. Середина XVII ст. 
характеризується зародженням цілої низки контролюючих 
структур. В цей період було здійснено систематизацію  
органів контролю, виділення та поділ функцій між ними. У 
1733 році значна увага почала приділятися розвитку ревізії 
як одного з основних методів контролю. 

XIX-XX ст. відзначились появою інститутів 
бухгалтерів-ревізорів, створенням цілої низки контролюючих 
структур та виділенням контролю, як однієї з основних 
функцій облікової науки. 

 Контроль господарської діяльності у Радянському 
Союзі був пов’язаний із створенням контролюючих суб’єктів. 
Їх діяльність була спрямована на складання планів 
організації обліку на підприємствах та установах, перевірку 
виконання рішень керівних органів та вищестоящих 
організацій, а також розпоряджень та завдань керівників, 
спеціалістів підприємств [3,22].  

У 1946-1947 рр. були видані «Положення про 
документи і записи в бухгалтерському обліку підприємств і 
господарських організацій» та «Основні положення з 
інвентаризації господарських засобів підприємств та 
держорганів». Дані документи були одними з перших, які 
описували методику проведення державного контролю на 
підприємствах. 

Значні дослідження у сфері контролю були проведені 
представниками різних наукових шкіл, а саме: В.Т.Бакстером 
(англійська школа), Д.Борначіні (італійська школа) та іншими.  

В.Т. Бакстер виділив зародження аудиторства та 
розробку аудиторських і  облікових стандартів. На думку 
Д.Борначіні контроль був основною та істинною функцією 
бухгалтерського обліку [2-114]. 
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Також, виникнення контролю пов’язували з існуванням 
бюджетного контролю, який полягав у створенні кошторисів 
для кожного відділу на підприємстві. 

Представник венеціанської школи Беста виділив 
контроль як одну з функцій управління. На його думку 
контроль полягав у взаємній перевірці матеріально-
відповідальних осіб, що дало б змогу уникнути крадіжок на 
підприємствах. 

Представники інших шкіл пов’язували виникнення 
контролю з його поділом на державний та автономний 
контроль, а також виникненням внутрішнього аудиту. 

В період становлення контролю як науки виникла 
необхідність відокремлення контролю від бухгалтерського 
обліку. Це викликало появу не лише нових професій, але й 
становлення його як окремої науки, що спричинило 
необхідність виділення його предмету, мети, цілей, завдань 
та функцій.  

Контроль на сучасному етапі розвитку економічних 
відносин забезпечує перевірку бухгалтерських записів, 
попередження помилок та неточностей , запобігання 
крадіжок та шахрайства як з боку працівників підприємства 
так і контролюючих органів. Тому, вивчення історичного 
розвитку контролю сприяє виникненню нових напрямів у 
дослідженні даної проблеми, уточнення сутності даного 
поняття, його предмету, мети, цілей та завдань, а також дає 
можливість вдосконалення контрольного процесу з 
врахуванням досвіду минулих поколінь. 
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РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ПРОФЕСІЙНИХ ОБ’ЄДНАНЬ У 

ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ 
БУХГАЛТЕРСЬКИХ КАДРІВ 

 
Однією з проблем реформування системи 

бухгалтерського обліку в нашій країні відповідно до правил 
міжнародних стандартів фінансової звітності, стала 
відсутність в українських бухгалтерів відповідного досвіду [1, 
с. 156]. Крім того, невідповідність системи післядипломної 
освіти бухгалтерів загальноприйнятим міжнародним 
стандартам, що розроблені Міжнародною федерацією 
бухгалтерів (МФБ), є іншою проблемою реформування 
бухгалтерського обліку в Україні [2, с. 5]. 

У відповідності до міжнародних правил, фінансова 
звітність може вважатися достовірною, якщо вона складена 
та підписана бухгалтером, який має певну кваліфікацію, що 
підтверджується через процедуру сертифікації. Вважається, 
що сертифікація бухгалтерів – це перший крок до 
міжнародного визнання кваліфікації українських бухгалтерів і 
вона необхідна для підвищення впевненості користувачів 
фінансової інформації в її надійності. 

Ми ж розглядаємо сертифікацію практикуючих 
бухгалтерів як певний (часто – заключний) етап процесу 
підвищення їх кваліфікації, важливе місце в якому мають 
громадські професійні об’єднання бухгалтерів.  
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Хоча сертифікація бухгалтерів і набуває все більшого 
поширення в Україні, але здійснюється вона більше під 
впливом різних міжнародних проектів і грандів, ніж з 
ініціативи самих бухгалтерів та власників підприємств [3, с. 
27].  

На сьогодні в Україні активно діють та розвиваються 
такі громадські професійні об’єднання бухгалтерів, як 
Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України 
(ФПБАУ),  Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів 
АПК України (ФАБФ АПКУ), Українська асоціація 
сертифікованих бухгалтерів і аудиторів (УАСБА). Всі ці 
організації активно займаються підвищенням кваліфікації 
бухгалтерів, у тому числі за міжнародними програмами 
сертифікації. 

Зокрема, серед українських бухгалтерів особливо 
популярна російськомовна програма сертифікації СІРА 
(“Сертифікований міжнародний професійний бухгалтер”), яку 
розроблено на основі “Рекомендацій у сфері міжнародної 
освіти” Міжнародної федерації бухгалтерів та “Типової 
навчальної програми з бухгалтерського обліку” Конференції 
ООН з торгівлі та розвитку (UNCTAD). Цю програму було 
створено для спеціалістів, яким треба працювати згідно з 
вимогами Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку й 
одночасно знати національні Положення (стандарти) 
бухгалтерського обліку (П(С)БО). 

Крім того, в Україні серед професійних бухгалтерів, 
що працюють в компаніях, заснованих на іноземних 
інвестиціях, дуже багато фахівців, що мають закордонні 
сертифікати. Але для більшості українських бухгалтерів, 
особливо бухгалтерів сільськогосподарських підприємств, 
іноземні програми залишаються недоступними через 
зависоку вартість.  

Крім того, отримання сертифікату не має бути 
самоціллю. Головним має бути постійне підвищення 
професійної кваліфікації. Але система післядипломної освіти, 
що діє зараз, втратила саме направленість на підвищення 
кваліфікації практикуючих бухгалтерів. Зараз кожен 
поважаючий себе вищий навчальний заклад має факультети, 
а то й інститути, післядипломної освіти. Їх навчальні плани 
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зосередженні в основному на питаннях надання другої вищої 
освіти, а короткотермінові курси підвищення кваліфікації 
практикуючих бухгалтерів в них здебільшого відсутні. Тобто 
питанням удосконалення професійних знань практикуючих 
бухгалтерів державні навчальні заклади приділяють 
недостатню увагу. І цю нішу можуть заповнити навчальні 
центри професійних громадських організацій. 

Ми вважаємо, що необхідна вітчизняна альтернатива 
міжнародним програмам сертифікації та підвищення 
кваліфікації.  Саме в цьому напрямку працює Федерація 
аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, якою 
проводиться значна робота з розробки та впровадження 
Комплексних програм удосконалення професійних знань 
фахівців агропромислових підприємств. На відміну від інших 
(іноземних) програм (СІРА, ІАВ тощо), програми ФАБФ АПКУ 
покликані, насамперед, захистити інтереси української 
сторони, а не іноземного суб’єкта.  

Як показує практика, для вирішення проблем якісного 
підвищення кваліфікації бухгалтерів (а, отже, і сертифікації) 
недостатньо лише наявності освітніх установ, навчальних 
програм і координуючих органів. Необхідна і зацікавленість 
самих працівників і власників підприємств в цих питаннях. 
Нажаль, в даний час простежується певна незацікавленість 
власників підприємств у вкладенні коштів у перепідготовку 
своїх бухгалтерів. Зокрема, існує правова неосвіченість, 
безініціативність власників; відсутність зацікавленості в 
об’єктивному обліку; значне скорочення бухгалтерських 
служб та покладання на них обов’язків фінансистів, 
економістів, юристів; зростання тенденцій до плинності 
кадрів в новостворених сільськогосподарських підприємствах 
[4, 5]. Крім того і бухгалтери, і власники підприємств не 
розуміють важливості ролі громадських організацій у процесі 
підвищення кваліфікації, сертифікації та і, взагалі, 
інформаційно-методичному супроводжені розвитку професії 
бухгалтера. 
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ПРОФЕСІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В ОСВІТІ БУХГАЛТЕРА 

 

Економіка європейської держави України активно 
переходить на міжнародний рівень. Інтеграційні процеси 
обумовлюють ріст попиту на кваліфікованих бухгалтерів, які 
безпосередньо приймають участь у відпрацюванні державної 
економічної політики та в побудові ділових відносин із 
зарубіжними партнерами. Кваліфікований бухгалтер 
виступає гарантом якості фінансового менеджменту, високої 
конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості 
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підприємства. 
Міжнародна практика обліку свідчить, що показником 

високого професійного рівня фахівця є досвід роботи та 
наявність академічного диплому або міжнародного 
сертифікату за кваліфікаційною програмою, визнаною в 
усьому світі. 

В країнах англосаксонської системи обліку розробкою 
кваліфікаційних програм займаються професійні організації. 
В Україні ця роль відведена науково-навчальним інститутам, 
професійним державним і громадським організаціям. Роль 
останніх у процесі розвитку професійної освіти постійно 
зростає, проте донедавна в Україні не було своєї 
загальнонаціональної кваліфікаційної програми, і, як 
наслідок, використовувалися лише програми міжнародних 
професійних організацій. Проблема ускладнена тим, що 
таких програм багато і законодавчо не врегульованим 
залишається питання, які з програм бухгалтер повинен брати 
за основу у своїй професійній освіті. Будучи невпевненими в 
тому, яка з кваліфікацій виявиться потрібною в майбутньому, 
бухгалтери вважають доцільним проходити навчання за 
всіма запропонованими міжнародними кваліфікаційними 
програмами, щоб мати конкурентоздатність на ринку праці. 

Метою публікації є ознайомлення з міжнародними 
об’єднаннями бухгалтерів та їх  кваліфікаційними 
програмами. Вивченню підлягає розвиток вітчизняних 
громадських бухгалтерських організацій. 

Міжнародні об’єднання бухгалтерів. Міжнародна 
федерація бухгалтерів (International Federation of 
Accountants – IFAC, New York, USA, http://www.ifac.org/) 
заснована у 1977 р. в Мюнхені, ФРН, на 11-му Світовому 
Конгресі Бухгалтерів. 

Сьогодні Міжнародна федерація бухгалтерів (МФБ) 
об’єднує 157 дійсних і асоційованих членів в 123 країнах 
світу. Членами МФБ є професійні національні організації у 
сфері аудиту і фінансової звітності, які представляють 2,5 
млн. аудиторів і бухгалтерів, зайнятих у державному секторі, 
промисловості, торгівлі, банківській сфері. 

МФБ здійснює розробку міжнародних стандартів з 
етики, аудиту, освіти, фінансової звітності в держаному 
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секторі та надає рекомендації для бухгалтерів малого і 
середнього бізнесу. Стратегічним завданням Федерації є 
сприяння дотриманню високоякісних професійних стандартів 
та їх зближенню в міжнародному масштабі. 

Європейська асоціація бухгалтерів (European 
accounting association – EAA, Brussels, KB, 
http://www.eaa-online.org/) створена у 1977 р. з метою 
об’єднання викладачів і вчених, що здійснюють свої 
дослідження у сфері бухгалтерського обліку, та 
забезпечення їм базової основи і кращих умов для 
проведення досліджень. Асоціацією сформовано професійну 
мережу, що дозволяє збирати зацікавлених бухгалтерів-
дослідників зі всієї Європи разом, і допомагати їм знаходити 
колег, що займаються дослідженнями за схожою тематикою. 

Євразійська рада сертифікованих бухгалтерів і 
аудиторів (Eurasian council of certified accountants and 
auditors, ECCAA, Almaty, RK, http://www.eccaa.org/) 
створена у 2001 р. професійними організаціями Середньої 
Азії, Росії і України з метою сприяння розвитку і підвищенню 
статусу професії бухгалтера і аудитора, впровадження та 
використання міжнародних професійних стандартів і 
професійної етики. 

У 2005 р. Євразійська рада сертифікованих бухгалтерів 
і аудиторів (ЄРСБА) отримала статус офіційної регіональної 
групи МФБ («official regional grouping of IFAC»). 

На сьогодні в ЄРСБА входить 32 професійні організації 
з 11 країн. 

Рада здійснює підготовку фахівців за російськомовною 
програмою міжнародного рівня сертифікації у сфері 
бухгалтерського обліку і аудиту СІРА (Certified International 
Professional Accountant), яка передбачає складання 8 іспитів 
за напрямами: фінансовий і управлінський облік, податки і 
право, фінансовий менеджмент, аудит, управлінські 
інформаційні системи. 

Американський інститут дипломованих публічних 
бухгалтерів (American Institute of Certified Public 
Accountants – AICPA, New York, USA, 
http://www.aicpa.org/) – національна професійна організація, 
заснована у 1887 р. Інститут розробляє загальноприйняті 
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аудиторські стандарти, здійснює випуск коментарів з 
основних питань обліку, несе відповідальність за етичне 
керівництво професією. 

Сьогодні членами Інституту є понад 350 тис. фахівців, 
зайнятих у бізнесі, державному регулюванні, включаючи 
студентські філіали і міжнародних партнерів. 

Інститут проводить сертифікацію бухгалтерів за 
програмою СРА (Certified Public Accountant), яка є однією з 
провідних професійних кваліфікацій і таких, що визнані в 
усьому світі. Програма передбачає складання іспитів за 4 
напрямами (аудит і атестація, фінансовий облік і звітність, 
регулювання, бізнес-середовище і концепції) безпосередньо 
на території США. 

Асоціація присяжних сертифікованих бухгалтерів 
(Association of Chartered Certified Accountants – ACCA, 
Glasgow, UK, http://www.accaglobal.com/) заснована в 1904 
р., динамічно розвивається і налічує на сьогодні більш, ніж 
320 тис. членів і студентів в 170 країнах світу. Асоціація має 
розгалужену мережу офісів і екзаменаційних центрів, які 
забезпечують підтримку кар’єрного розвитку своїх членів і 
дотримання ними встановлених професійних та етичних 
стандартів. 

Підтвердженням високого рівня знань і навичок в 
бухгалтерському обліку є кваліфікації Асоціації, такі як 
DiрFМ, DipІFR і АССА Professional Scheme. Для того, щоб 
отримати останню, необхідно скласти 14 екзаменів на 
англійській мові по аудиту, фінансовій звітності, 
стратегічному плануванню, податкам і підприємницькому 
праву та ін. Присвоєння цієї кваліфікації засвідчує здатність 
дипломованого бухгалтера працювати у сфері обліку і 
фінансів будь-якого бізнесу, зазвичай на керівних посадах. 

Громада експертів-бухгалтерів (Соnseil Superieur de 
l’Оrder des experts-comptables – CSOES, Paris, France, 
http://www.experts-comptables.org/) – професійна 
організація, створена у 1942 р. під протекцією Міністерства 
фінансів Франції. Члени Громади розробляють та здійснюють 
контроль за дотриманням обов’язкових до виконання 
професійного Кодексу і затверджених стандартів 
професійної діяльності. Професійне навчання і складання 
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іспитів проводиться за двома кваліфікаціями: експерт з 
фінансової звітності (L’Ехрегt-Соmptable) та аудитор 
(L’Auditeur). 

Інститут аудиторів Німеччини (Institut der 
Wirtschaftsprüfer in Deutschland – IDW, Düsseldorf, 
http://www.idw.de/) – об’єднання, яке утворене в 1932 р. і 
представляє інтереси аудиторської професії на 
національному і міжнародному рівнях, забезпечує країну 
аудиторськими кадрами, надає постійну підтримку своїм 
членам в їхній повсякденній роботі. 

Сьогодні Інститут налічує близько 13 тис. членів: 
аудиторів і товариств, які спеціалізуються на наданні 
контрольно-ревізійних послуг. 

Інститут проводить WР-сертифікацію, яка передбачає 
складання екзамену за 4 блоками знань: оцінка 
підприємства, організація виробництва і політична економія, 
господарське, податкове право. 

Інститут професійних бухгалтерів і аудиторів Росії 
(ІПБА Росії, Москва, http://www.ipbr.ru/) – некомерційне 
партнерство, створене в 1997 р. з метою вдосконалення 
бухгалтерського обліку, фінансової звітності і аудиту 
відповідно до Концепції розвитку бухгалтерського обліку і 
звітності в РФ; створення системи професійної освіти 
бухгалтерів на основі міжнародних стандартів освіти МФБ; 
захисту прав і законних інтересів членів Інституту; надання 
кваліфікованих консультаційних послуг з питань 
бухгалтерського обліку і оподаткування. 

З 2001 р. Інститут є дійсним членом МФБ. Сьогодні 
Інститут об’єднує 160 тис. атестованих бухгалтерів та 
проводить професійну атестацію своїх членів, що 
передбачає складання двох екзаменів та видачу Атестату 
за кваліфікаціями: професійний бухгалтер, резерв 
професійного бухгалтера (головного бухгалтера, 
менеджера) та бухгалтер-економіст. 

На території України дотриманню високих стандартів 
сучасної професії бухгалтера сприяють вітчизняні 
громадські бухгалтерські організації. 

Українська асоціація сертифікованих бухгалтерів і 
аудиторів (УАСБА, Київ, http:www.uacaa.org/) заснована у 
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2004 р., є всеукраїнською недержавною неприбутковою 
організацією, яка згуртувала навколо себе понад 1400 
фахівців у галузі бухгалтерського обліку, оподаткування та 
аудиту. З 2005 р. Асоціація є дійсним членом ЄРСБА, а у 
2007 р. пройшла аудит Інституту присяжних бухгалтерів 
Шотландії (Institute of Chartered Accountants of Scotland – 
ICAS, Edinburgh, http://www.icas.org.uk/) і отримала 
рекомендацію на вступ до МФБ. 

Члени Асоціації входять до складу Методологічної ради 
з бухгалтерського обліку при Мінфіні України, Громадської 
колегії при ДПА України, приймають активну участь в 
діяльності робочих груп при Мінфіні України, організаційного 
комітету Національної комісії з основних напрямків 
податкової реформи при Секретаріаті Президента України. 
Це засвідчує можливість УАСБА впливати на формування 
державної політики в галузі фінансів та представляти 
інтереси професійної спільноти на загальнодержавному 
рівні. 

Асоціація сприяє впровадженню МСФЗ і МСА, здійснює 
підготовку проектів законодавчих і нормативних актів, сприяє 
дотриманню членами Кодексу етики МФБ та проводить 
постійне підвищення професійної кваліфікації членів за всіма 
дисциплінами програми СІРА у своєму навчальному закладі 
– Центр бухгалтерських ресурсів (ЦБР УАСБА). 

Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів 
України (ФПБАУ, Київ, http://www.ufpaa.org/) – громадська 
професійна саморегулююча некомерційна організація, 
створена у 1996 р. і представлена у регіонах України 
територіальними відділеннями. Федерація є асоційованим 
членом МФБ (2006 р.), засновником і дійсним членом 
ЄРСБА, повним членом Единбурзької групи (2006 р.), повним 
членом Європейської Південно-Східної асоціації з 
професійного розвитку бухгалтерів (2006 р.). 

Члени Федерації здійснюють розробку і впровадження 
національних стандартів бухгалтерського обліку і аудиту, що 
базуються на міжнародних принципах, та сприяють росту 
довіри громадськості до високої якості професійних послуг. 

ФПБАУ є засновником журналів «Вісник бухгалтера і 
аудитора», «Школа професійного бухгалтера», в яких 
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висвітлюються новини МФБ, професійних організацій Європи 
та світу, інформація про тенденції розвитку МСФЗ, про 
актуальні питання розвитку бухгалтерського обліку та 
звітності в Україні. 

У своєму Навчально-методичному центрі (НМЦ 
ФПБАУ) Федерація проводить професійне навчання за 
власними програмами підвищення кваліфікації на основі 
національних П(С)БО та МСФЗ, а також за програмами СІРА 
та DipIFR АССА. 

Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК 
України (ФАБФ АПКУ, Київ, http://faaf.org.ua/) – 
всеукраїнська професійна громадська організація, створена 
2003 р. на базі науково-методичної Ради з питань обліку, 
звітності та аудиту в АПВ, що діяла при Міністерстві 
сільського господарства і продовольства України з 1992 р. 
Сьогодні членами Федерації є близько тисячі фахівців у 25 
територіальних відділеннях. 

З 2005 р. ФАБФ АПКУ є асоційованим членом ЄРСБА. 
Члени Федерації входять до складу Методологічної 

ради з бухгалтерського обліку при Мінфіні України; 
приймають участь у роботі громадських рад Мінфіну і 
Мінагрополітики України; спільно з ДПАУ, Фондом 
держмайна України та Мінагрополітики України здійснюють 
розробку методичних рекомендацій з питань забезпечення 
обліку, звітності та фінансів в аграрному секторі. 

Федерація здійснює випуск фахового науково-
виробничого журналу «Облік і фінанси АПК» та 
розповсюджує навчально-методичні Посібники з актуальних 
питань галузевої професійної практики. 

Науково-навчальний центр Федерації – «Інститут 
обліку і фінансів» (ІОФ ФАБФ АПКУ) проводить сертифікацію 
за програмами СІРА та DipІFR АССА. 

З 2006 року Федерацією спільно з Мінагрополітики 
України запроваджена Програма сертифікації професійних 
бухгалтерів агропромислового виробництва (САРА). 

САРА – перша загальнонаціональна галузева програма 
підготовки бухгалтерів АПВ, яка визнана на державному 
рівні: навчально-методичний комплекс Програми САРА 
ухвалено Методичною радою з питань бухгалтерського 
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обліку при Мінагрополітики України і погоджено з 
Міністерством освіти і науки України та з Інститутом 
інноваційних технологій і змісту освіти. 

Програма САРА включає 6 спеціалізованих курсів: 
звітність підприємств, облік сільськогосподарської діяльності, 
організація обліку відносин власності, облік державної 
підтримки агропромислового виробництва, облікова політика 
підприємств АПВ, оподаткування підприємств АПВ 
(спеціальні режими). 

По кожному курсу учасники проходять тестування, 
результати яких дійсні протягом двох років. При успішному 
проходженні всіх курсів учасники програми САРА отримують 
сертифікат про присвоєння кваліфікації сертифікований 
професійний бухгалтер АПВ (Certified Agricultural 
Professional Accountant). 

Сертифікат САРА є дійсним при проходженні учасником 
програми не менше трьох семінарів Федерації протягом року. 
В разі невиконання даної вимоги дійсність сертифіката 
призупиняється на наступний рік. Для відновлення дії 
сертифіката учасник повинен пройти всі курси програми 
САРА протягом двох років. Інформація про членів Федерації, 
сертифікованих за програмою САРА, розміщена на сайті 
Федерації. 

Підводячи підсумок, відзначимо, що запровадження 
Федерацією аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України 
першої загальнонаціональної галузевої кваліфікаційної 
програми підготовки бухгалтерів, яка визнана на державному 
рівні і відповідає міжнародним принципам освіти, є важливим 
здобутком вітчизняних професійних кіл. Поступальний 
розвиток програми потребує подальшого об’єднання зусиль і 
співпраці фахівців державних органів влади та професійних 
організацій. 
 
 
УДК 657.6 (477) 

Онищук Ю.В., 
асистент кафедри аудиту та державного контролю 

Вінницький державний аграрний університет 
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РОЛЬ ТА МІСЦЕ СПІЛКИ АУДИТОРІВ УКРАЇНИ В 
РОЗВИТКУ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

 Розвиток аудиту в Україні розпочався з прийняттям 
закону „Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 року. 
Для контролю за якістю виконання аудиторських послуг 
необхідно було створення нових організацій якими були 
Спілка аудиторів та Аудиторська палата України. 

 Дослідженням розвитку професійних 
громадських аудиторських організацій займалися ряд 
вітчизняних спеціалістів та науковців, а саме: Бутинець Ф.Р., 
Галкін В.В., Жук В.М., Кропивко М.Л., Чорна Л.А. та інші. 
Однак дане питання залишається на сьогоднішній день 
актуальним і потребує подальшого дослідження.  

Організаційні питання становлення розвитку 
аудиторської діяльності в Україні покладені на професійну 
громадську організацію - Спілку аудиторів України (САУ). 

Спілка аудиторів України створена згідно Закону 
України "Про аудиторську діяльність", у якому визначені 
правові засади здійснення аудиторської діяльності в Україні, 
спрямовані на створення системи незалежного контролю з 
метою захисту інтересів власника.  

Спілка аудиторів України – це  професійна громадська 
організація яка об’єднує сертифікованих аудиторів України, 
вона має фіксоване індивідуальне членство в особі окремих 
аудиторів. Членами Спілки аудиторів можуть бути громадяни 
України, які мають сертифікат аудиторів, визнають статут 
Спілки та сплачують членські внески; можуть бути 
індивідуальні та колективні члени Спілки. Прийом у 
індивідуальні члени Спілки проводиться на підставі 
письмової заяви аудитора. Прийом у колективні члени 
здійснюється радою Спілки на підставі рішення трудового 
колективу аудиторської фірми. Спілці аудиторів України 
надано право відкривати місцеві осередки. Спілка аудиторів 
України налічує у своїх рядах близько 1500 членів, має свої 
відділення у всіх обласних центрах України – 25 відділень, в 
кожному з яких в наявності не менше п’яти сертифікованих 
аудиторів. 
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Мета діяльності спілки полягає в об’єднанні зусиль 
аудиторів для захисту своїх законних прав та інтересів, 
сприяння розвитку аудиторської діяльності в Україні.  

Для досягнення поставленої мети Спілка вирішує такі 
завдання: 

представляє законні інтереси своїх членів в органах 
державної влади та управління України; 

вносить пропозиції до органів влади і управління з 
питань аудиторської діяльності; 

сприяє дотриманню законності і проведенню 
профілактики правопорушень серед своїх членів; 

у разі необхідності бере участь у формуванні та 
виконанні національних програм соціально-економічного 
розвитку. 

 Вищим керівним органом Всеукраїнської професійної 
громадської організації САУ є з'їзд делегатів від 
територіальних відділень Спілки, який скликається раз на рік. 
6 березня 2007 року відбувся черговий звітно-виборний з'їзд 
САУ, на якому були обрані керівні органи Спілки. Постійно 
діючим керівним органом Спілки є Рада ВПГО САУ, яка діє в 
період між з'їздами та обирається на 3 роки. Президентом 
Всеукраїнської професійної громадської організації ВПГО СА 
У обраний Пилипенко Іван Ісакович, склад Ради ВПГО САУ у 
становить 27 осіб. На своєму засіданні 17 травня 2007 року 
Рада ВПГО САУ затвердила віце-президентами Кропивка 
Михайла Леонідовича та Лісіну Вікторію Юріївну. Також були 
затверджені чотири комісії Ради ВПГО САУ: 

 1. Комісія зі стандартів та контролю якості – керівник 
Гаєвська Н.І.; 

 2. Комісія з питань освіти та підвищення кваліфікації 
аудиторів – керівник Кузуб О.А.;  

3. Комісія по зв'язкам з громадськістю і міжнародним 
зв'язкам – керівник Зацерковна Т.М.;  

4. Комісія з правового забезпечення аудиту – керівник 
Чорна Н.А. 

Головою Комісії з питань аудиторської етики обраний 
Галасюк В.В., головою Ревізійної комісії – Трушкевич Т.М.  

На засідання Ради Спілки аудиторів України для 
контролю за якістю проведення аудиторської діяльності 
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запрошуються керівники територіальних відділень Спілки, які 
звітують про кількість і якість проведеного аудиту у своїх 
обласних центрах. Для подальшого розвитку аудиторської 
діяльності в Україні САУ забезпує підготовку нормативної 
бази сертифікації аудиторів, розробляє та впроваджує в 
практику стандарти аудиту, постійно удосконалює професійні 
знання аудиторів. Особливу увагу Спілка приділяє питанням 
забезпечення незалежності діяльності аудиторів, 
дотриманню аудиторами норм і стандартів аудиту та вимог 
Кодексу етики аудитора.  
Спілка не переслідує комерційних цілей і не ставить перед 
собою завдання щодо отримання прибутку з метою 
перерозподілу його між своїми членами 

Спілка аудиторів України має право делегувати своїх 
представників до АПУ, порушувати клопотання про 
припинення повноважень членів АПУ, які делеговані 
Мінфіном, Мінстатом, Мін’юстом та Головною державною 
податковою адміністрацією України; вносити на розгляд АПУ 
проекти норм і стандартів аудиту. 

Тож можна стверджувати, що САУ є організацією, яка 
відіграє одну з найважливіших ролей у розвитку аудиторської 
діяльності в Україні та є невід’ємною її частиною. 
 
Список використаних джерел: 

1. Закону України „Про аудиторську діяльність” від 22 
квітня 1993 року 

2. Закон України про зміни до закону про аудиторську 
діяльність 

3. www.sau-apu.org.ua 
 
 

Слободян В.Д.,  
к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, 

Подільський державний аграрно-технічний 
університет 

Краснолуцька Л.М.,   
к.е.н., доцент кафедри фінансів, 

Подільський державний аграрно-технічний 
університет 
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РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У 

ФОРМУВАННІ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ПРОФЕСІЇ 
 
Ринкова економіка викликала значну зміну функцій 

бухгалтерів і розширення завдань, що стоять перед ними. З 
працівників, які займаються лише констатацією фактів 
господарської діяльності на рахунках бухгалтерського обліку, 
вони поступово перетворились в «радників» керівництва 
практично зі всіх питань діяльності підприємства, осіб, без 
яких управляти фінансами підприємства практично 
неможливо.  

З моменту переходу на ринкові відносини і сама 
бухгалтерія останнього років стала набагато складнішою, 
від бухгалтера вимагається не лише дотримання «літери» 
закону, але й знання його духу. Інакше кажучи, він повинен 
дуже добре розумітись в природі прийнятих законодавчих 
рішень, і вміти тлумачити ці рішення незалежно від того, 
на чию вони користь: держави або підприємства. Маючи 
доступ до інформації, що становить комерційну таємницю, 
він автоматично стає довіреною особою керівника. 

Головний бухгалтер підприємства сьогодні - менеджер 
високого рівня, що повинен входити у вищу управлінську 
ланку організації і всі рішення, пов'язані з фінансовою 
політикою, обов'язково повинні прийматись при його активній 
участі. 

В цих умовах виникає потреба в бухгалтерах-
професіоналах, тобто фахівцях, які мають не тільки вищу 
освіту і практичний стаж роботи, але й високий рівень знань 
останніх змін в області права, податків і, звичайно ж, 
бухгалтерського обліку.  

Нестабільність бухгалтерського і податкового 
законодавства, реформа всієї системи обліку в країні, 
проблеми методологічного характеру, яких з кожним днем 
стає усе більше, помітно ускладнюють діяльність 
бухгалтерів.   
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Рішенню цих питань можуть допомогти не податкові 
інспектори чи міністерські чиновники, і не навчальна 
література1 , яка в умовах «самої постійної змінної» 
реформування бухгалтерського обліку в Україні – 
законодавства -  майже «застаріває» ще до її попадання на 
полиці магазинів, а громадські професійні організації.  

Першорядне значення при цьому, безумовно, має 
навчання бухгалтерів, тому що поза вищою школою не може 
бути висококваліфікованого фахівця. Водночас, навчання 
у вузі — це не стільки нагромадження знань, скільки 
вивчення методів їх одержання.  

Однак світова практика свідчить, що підготовка 
бухгалтерів у різних країнах може здійснюватись по-різному: 
можуть бути задіяні як інститути системи загальної освіти 
(насамперед університети, інститути, коледжі), так і 
професійні (тобто суспільні, недержавні) інститути.  

Дійсно, вузи дають тільки знання, справжню ж 
професію можуть надати лише професійні інститути. Однак в 
Україні в силу національної традиції і специфіки підготовки 
професійних кадрів через систему вищої освіти відношення 
до титулу "професійний бухгалтер" досить специфічне. 

Світова практика виробила єдині підходи по 
підвищенню кваліфікації працюючих фахівців, що опирається 
на професійні саморегулюючі організації. 

Роботодавці в країнах з розвинутою економікою 
приймають на роботу лише фахівців, що є членами 
професійних організацій, які, приймаючи в свої ряди фахівця, 
контролюють за допомогою атестації рівень його знань і 
навичок. 

Політика в області обліку і аудиту в міжнародному 
контексті в значній мірі визначається Міжнародною 
федерацією бухгалтерів (International Federation 
of Accountants, IFAC), створена в 1977 р.  

                                                             
1 адже основний акцент в ній робиться не на аналіз облікових проблем, і не на те, що робить 
«знання» наукою, а на вивчення діючих на визначений момент інструкцій та на викладення 
процедур їх реалізації 
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Найбільше представництво в IFAC мають: США, 
Великобританія, Бразилія, Канада, Індія, Австралія, Італія, 
Китай, Туреччина, Аргентина, Німеччина, Франція. 

Міжнародна федерація бухгалтерів (IFAC) визначила 
свою роль як розвиток і підвищення значимості 
бухгалтерської професії відповідно до гармонізованих 
стандартів, що забезпечують надання професійних послуг 
високої якості, що відповідають інтересам користувачів. 
Однією з умов, що забезпечують досягнення поставленої 
мети, є розробка й реалізація однакових вимог до освітньої і 
професійної підготовки бухгалтерів.  

Наприклад, в США, однією з найбільш популярних 
сертифікацій1 у професійному бухгалтерському середовищі 
є титул "сертифікований публічний бухгалтер"2 (Certified 
Public Accountant, CPA), котрий надає право пропонувати 
свої професійні послуги як бухгалтера чи аудитора, у 
Шотландії – «присяжний бухгалтер» (Chartered Accountant, 
CA), у Великобританії – «сертифікований присяжний 
бухгалтер» (Certified Chartered Accountant, ССА).  

В 2001 році Євразійська рада сертифікованих 
бухгалтерів і аудиторів (ЄРСБА) – організація, що поєднує 23 
професійні бухгалтерські і аудиторські асоціації із країн СНД, 
- на основі міжнародних аналогів розробила і заснувала 
програму «Сертифікований міжнародний професійний 
бухгалтер» (Certified International Professional Accountant, 
далі - CIPA). Програма має два рівні: Сертифікований 
бухгалтер-практик (Certified Accounting Practitioner (CAP) і 
Сертифікований міжнародний професійний бухгалтер (CIPA). 

В Україні на сьогодні зареєстровано та діють наступні 
професійні бухгалтерські організації:  

- Спілка аудиторів України (САУ), 1993р.,  

                                                             
1 підтверджує відповідність її власника певним професійним критеріям. Сертифікаційна 
частина програм гарантує певний кваліфікаційний рівень і володіння набором необхідних 
професійних якостей і можливостей 
2 звання СРА було запропоновано американцями після того, як їх британські колеги 
висловились проти використання в США звання "присяжний бухгалтер" (Chartered 
Accountant, CA), право на яке належить найстарішому у світі (заснований в 1854 р.) 
Інституту присяжних бухгалтерів Шотландії (Institute of Chartered Accountants of Scotland, 
ICAS). 
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- Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів 
України (ФПБАУ)1 , 1996р.; 

- Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК 
України (ФАБФ АПКУ)2 , 2003р.; 

- Українська асоціація сертифікованих бухгалтерів і 
аудиторів (УАСБА), 2004р..  

В сфері фінансів слід відмітити ГО "Українське 
товариство фінансових аналітиків"3 (УТФА), 1995р. 

Всі професійні сертифікаційні програми, як правило, 
середньострокові, оскільки при цьому забезпечується 
оптимальна швидкість засвоєння матеріалу і включають три 
етапи: 1. навчання; 2. тестування; 3. сертифікація. 

Подібні програми можуть слугувати засобом мотивації 
співробітників до навчання, оскільки сертифікат є свідченням 
формального визнання справжніх професійних якостей. В 
нашій країні вони стають все більш привабливими як для 
працівників, так і для роботодавців. 

Отже, за кордоном створена ціла система 
безперервного підвищення професійної кваліфікації фахівців 
після закінчення ними інституту. І таку ж функцію 
(професійного росту дипломованих бухгалтерів і аудиторів) 
повинні взяти на себе саморегульовані професійні 
бухгалтерські і аудиторські об'єднання України. 

Необхідність створення таких професійних об'єднань, 
які висувають чіткі вимоги до своїх членів (щорічне 

                                                             
1 об’єднує зусилля бухгалтерів та аудиторів для сприяння реформуванню та розвитку 
бухгалтерського обліку та аудиту в Україні з урахуванням процесів Європейської інтеграції, 
удосконалення податкового законодавства та захисту спільних інтересів членів Федерації, 
має партнерські стосунки з багатьма професійними організаціями Європи та з Асоціацією 
присяжних сертифікованих бухгалтерів (АССА, Великобританія). 
2 об’єднує зусилля бухгалтерів, аудиторів та фінансистів АПК України з метою захисту їх 
професійних інтересів, підвищує рівень їх кваліфікації, проводить навчання та сертифікацію 
членів Федерації. Член Громадських Рад при Мінфіні та Мінагрополітики України, має 
партнерські стосунки з іншими професійними об’єднаннями – САУ, ФПБАУ, є 
асоційованим членом Євразійської Ради сертифікованих бухгалтерів і аудиторів (відділення 
МФБ). 
3 недержавна громадська організація, що об’єднує професіоналів фінансового ринку 
України, метою якої є представництво і захист інтересів членів товариства, впровадження 
системи їх професійного росту, популяризація знань про фінансовий ринок, сприяння 
розвитку фінансового сектора та встановленню професійних контактів між його 
учасниками.     
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підвищення кваліфікації, виконання норм професійної етики), 
диктує сучасний стан справ на міжнародному ринку праці.  

Таким шляхом йде увесь світ і тому входження 
професійних бухгалтерських об’єднань України в міжнародне 
бухгалтерське співтовариство, без сумніву, допоможе більш 
успішно вирішувати численні проблеми в області обліку 
і аудиту, що виникають в зв'язку з гармонізацією вітчизняної 
системи обліку і аудиту з вимогами міжнародної практики. 

На завершення відзначимо, що вдосконалення 
професійних знань бухгалтерів – безперервний процес, який 
повинен тривати на протязі всієї трудової діяльності і саме 
громадські професійні об’єднання зможуть забезпечити 
постійне підвищення кваліфікації, а це, в свою чергу, 
передбачає зростання престижу бухгалтерської професії 
і матеріального благополуччя її представників. 

 
 

Ямборко Г.А.,  
канд. екон. наук, доцент, 

доцент кафедри обліку в бюджетних і 
кредитних установах та економічного аналізу. 

Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана 

 
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ БУХГАЛТЕРА  В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 
 

В сучасних умовах розвитку економіки в системі 
бухгалтерського обліку і фінансовій звітності підприємств 
України відбулися суттєві зміни, які обумовлені Програмою 
реформування системи бухгалтерського обліку із 
застосуванням міжнародних стандартів фінансової звітності 
[1]. . Сучасний розвиток бухгалтерського обліку та створення 
цілісної системи управління неможливий без 
висококваліфікованих бухгалтерів і аудиторів, які не лише 
розуміють нові концепції, правила та принципи формування 
інформації в бухгалтерському обліку, а чітко усвідомлюють 
потенційні етичні наслідки професійних та управлінських 
рішень. 
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Для встановлення єдиних підходів та професійних 
вимог Радою МФБ створено постійно діючий комітет з питань 
освіти для розробки інформаційних документів та стандартів 
з питань освіти. Міжнародні стандарти освіти для 
професійних бухгалтерів встановлюють основні елементи 
програми та мають потенціал для розробки національних 
положень В Концептуальних основах міжнародних положень 
з освіти вказано, що основною метою міжнародної федерації 
бухгалтерів є «розвиток у світовому масштабі та підвищення 
на основі гармонізації стандартів авторитету бухгалтерської 
професії, яка була б спроможна надавати послуги незмінно 
високої якості в інтересах суспільства»[3,с.2]. .  

 Одним із важливих визначальних чинників 
кваліфікації бухгалтера крім професійних знань і практичних 
навичок є професійні цінності та етика. Професійні цінності, 
етика та ставлення визначають належність бухгалтерів до 
єдиної професії та мають впливати на всі аспекти їхньої 
професійної діяльності. У порівнянні з представниками інших 
професій поняття професійної етики є особливо важливим як 
для бухгалтерів так і для аудиторів. Основні елементи 
професійної етики бухгалтера встановлені міжнародним 
стандартом освіти – МСО 4 „Професійні цінності, етика та 
становлення”[3, с.47]. . На базі МСО повинні бути розроблені 
навчальні програми, які враховують широке розмаїття 
культурних, мовних, освітніх, юридичних, соціальних систем т 
різноманітність функцій, які виконують бухгалтери. 
Дотримання Кодексу етики професійних бухгалтерів в 
практичній діяльності є важливою складовою в економічному 
зростанні країни . Ефективне управління підприємницькою 
діяльністю великою мірою залежить від дотримання 
професійних цінностей, етики та ставлення.  

Особливо актуальними питання етики та моралі є для 
бухгалтерів України, як країни що розвивається.  Федерацією 
професійних бухгалтерів і аудиторів України (ФПБАУ) та 
Асоціацією присяжних сертифікованих бухгалтерів (АССА, 
Великобританія) проведено Міжнародна конференція: "Етика 
професійних бухгалтерів: досвід, реалії, перспективи" В 
рамках конференції обговорювалися різні аспекти етики 
професійного бухгалтера в глобальному середовищі, 
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дотримання етичних норм у бізнесі, професійна етика як 
складова навчального процесу, етика аудитора, роль 
професійних організацій та регуляторних органів у 
дотриманні Кодексу етики. В резолюції, яка прийнята 
учасниками конференції зазначено «Діючи в інтересах 
громадськості, професійний бухгалтер повинен 
дотримуватись та виконувати етичні вимоги, для цього: 
професійним організаціям бухгалтерів і аудиторів України 
застосувати єдині вимоги щодо етичної поведінки їх членів, 
які базуються на положеннях Кодексу етики професійного 
бухгалтера Міжнародної федерації бухгалтерів (IFAC)[2, 
с.625].  Крім того, в резолюції конференції рекомендовано 
ВНЗ передбачити в навчальних планах курс "Професійна 
етика бухгалтера" та запропоновано професійним 
організаціям бухгалтерів і аудиторів України спільно з 
фахівцями провідних ВНЗ України підготувати навчальний 
посібник з курсу "Професійна етика бухгалтера". 
Рекомендовано професійним організаціям бухгалтерів і 
аудиторів України застосувати єдині вимоги щодо етичної 
поведінки їх членів, які базуються на положеннях Кодексу 
етики професійного бухгалтера Міжнародної федерації 
бухгалтерів (IFAC). Актуальність дискусії для бізнесу, освіти 
та регулятивних органів підтверджує розроблений іспит 
АССА з етики який, допоможе та підтримає прагнення 
компаній розвивати професіоналізм персоналу як запоруку 
успіху бізнесу. 

Важливу роль у вихованні кваліфікованих спеціалістів, 
у створенні і поширенні стандартів бухгалтерської етики 
відіграють вища школа та професійні організації. Між тим, 
попри велику увагу розвитку професії бухгалтера, в 
навчальних програмах досі не приділяється належної уваги 
професійної поведінки, етики і моралі, поведінки бухгалтера.  
Враховуючи важливі сучасні тенденції розвитку вищої освіти, 
її місце і роль у суспільно-політичному житті, проблеми 
взаємовпливу вищої освіти і економіки необхідно щоб 
професійна етика розглядалася, як складова навчального 
процесу. Логічним розвитком такого підходу є нове 
трактування пріоритетності розвитку бухгалтерської 
професії, що характеризується підвищенням 
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інтелектуального і освітнього рівня. Студенти повинні 
розуміти, що цінності, етика та ставлення пронизують усю 
діяльність професійних бухгалтерів та сприяють упевненості 
та довірі на ринку праці. Тому при вивченні предмета з 
професійних цінностей та етики доречно використовувати 
активні методи навчання, зокрема ситуаційні приклади, 
рольові ігри, обговорення вибраних статей щодо фінансового 
шахрайства, аналіз реальних ділових ситуацій, які 
передбачають етичні дискусії. Доречно проведення семінарів 
чи лекцій за участю лекторів із професійним досвідом 
вирішення конфліктів, що сприятиме кращому розумінню 
етичних наслідків.  

Висновок. Прагнення до конкурентоспроможності у 
світовій економіці сфокусувало особливу увагу на роль та 
обов’язки бухгалтерів усіх підприємств. Першими кроками 
підвищення ролі професії бухгалтера на сучасному розвитку 
економіки є оновлення навчального процесу, розвиток 
професійних обов’язків, глибоке розуміння нових сучасних 
вимог до кваліфікації бухгалтера. Всі бухгалтера мають 
обов’язок розвивати та підтримувати свою професійну 
компетентність в сукупності з належною увагою питанням 
професійної етики. Необхідні цінності, етика та ставлення 
професійних бухгалтерів включають зобов’язання 
дотримуватися національних кодексів етики, що мають бути 
розроблені та забезпечити дотримання законодавчих та 
нормативних актів. 
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