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СЕКЦІЯ 1. РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 
 
УДК 631.162 

Ю.Я. ЛУЗАН, к.е.н., 
перший заступник Міністра аграрної політики України 

 
ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ В ГАЛУЗЕВОМУ УПРАВЛІННІ 
 

У сучасному світі інформація є найціннішим глобальним 
ресурсом. Економічний потенціал суспільства переважно визна-
чається обсягом інформаційних ресурсів та рівнем розвитку ін-
формаційної інфраструктури. Інформація постійно ускладнюєть-
ся, змінюється якісно, зростає кількість її джерел і споживачів. 
Водночас зростає уразливість сучасного інформаційного суспіль-
ства від недостовірної (а іноді й шкідливої) інформації, її несвоє-
часного надходження. 

В умовах членства України в СОТ, що вимагає здійснення 
активної інформаційної політики, спрямованої на підвищення 
ефективності й конкурентоспроможності виробництва та реалі-
зацію Україною свого значного аграрного експортного потенціа-
лу, без належного інформаційного представлення особливостей 
аграрного сектору, як складової національної економіки, не мож-
ливо в повній мірі забезпечити збереження та примноження уні-
кальних земельних та біологічних ресурсів, інвестиційної при-
вабливості суб’єктів господарської діяльності та розвитку сільсь-
ких територій. 

Нині відчувається брак методологічних та методичних роз-
робок із забезпечення достовірною оперативною інформацією 
економічної роботи на підприємствах аграрного сектору еконо-
міки, що включає, зокрема: 

Ø затвердження галузевих стандартів бухгалтерського об-
ліку;  

Ø посилення впливу на організацію внутрішньогосподар-
ського (управлінського) обліку підприємств шляхом розробки і 
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затвердження в нормативному порядку методологічних засад і 
єдиних методик відображення і аналізу економічної інформації;  

Ø усунення на методологічному та методичному рівнях 
розбіжностей, які призводять до непорівнянності інформації про 
витрати, доходи, собівартість та фінансовий результат у бухгал-
терській, податковій та статистичній звітності. 

Стосовно розвитку бухгалтерського обліку, то слід зазна-
чити, що чинні постулати цього інституту не відповідають запи-
там ринкової економіки, а, отже, наразі потрібна нова модель ін-
формаційної системи.  

Нині, особливо в аграрному секторі, бухгалтерський облік 
втрачає свої домінуючі позиції в економічній роботі підприємств. 
На жаль, виробничий облік, який має оперативно і адекватно реа-
гувати на запити управління, швидко сприймати новітні техноло-
гії, поєднувати бухгалтерський облік з іншими функціями управ-
ління, не виконує такі функції. 

Водночас слід зазначити, що із всіх видів звітності сільгос-
ппідприємств державними органами перевіряється лише подат-
кова звітність. Держкомстат України приймає фінансову звіт-
ність, але недостатньо приділяє уваги контролю за дотриманням 
підприємствами національних П(С)БО.  

Чинне законодавство делегувало функції по збору фінансо-
вої звітності Держкомстату України, розробку методології ве-
дення бухгалтерського обліку та фінансової звітності Мінфіну 
України, а контроль за цими процесами не здійснює жодний офі-
ційний орган. Безконтрольність призводить до формального ве-
дення фінансового обліку на підприємствах, а це впливає на дос-
товірність інформації, яку потім використовують управлінці, на-
укові та інші державні установи. 

Роль інформації в управлінському процесі з року в рік зро-
стає. З практичного досвіду відомо, що управління різними сфе-
рами найбільш ефективне тоді, коли раціонально організовано 
інформаційне спілкування, обмін знаннями, коли існує високий 
рівень поінформованості людей.  

На жаль, нині сільськогосподарські підприємства різних 
форм господарювання, особливо дрібні виробники сільськогос-
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подарської продукції, обмежені в інформаційному просторі. Во-
ни практично не мають доступу до інформації через сучасні но-
сії, зокрема підключення до мережі Інтернет. Єдиним джерелом 
інформації є місцеві газети та радіо, які дозовано надають ринко-
ву інформацію, особливо ту, що стосується рівня цін на сільсько-
господарську продукцію.  

Також найбільш проблемним є відсутність інформації про 
складові та структуру собівартості сільськогосподарської проду-
кції, а також продуктів її переробки, що негативно позначається 
на можливостях конкурувати на внутрішньому та зовнішньому 
ринку для безпосередніх товаровиробників, експортерів та інших 
агентів ринку. Також відсутність такої інформації негативно поз-
начається на оперативних та ефективних управлінських рішеннях 
чиновників, які опікуються галуззю.   

Своєчасно прийняте, науково обґрунтоване рішення стиму-
лює виробництво і, навпаки, запізніле або ж передчасне, необду-
мане рішення може знизити його результативність. 

З огляду на вище підняті проблеми, Міністерством аграрної 
політики України послідовно проводиться політика щодо активі-
зації ролі інформації у галузевому управлінні.  

З цією метою було затверджено Концепцію розвитку бухга-
лтерського обліку в аграрному секторі економіки України, голов-
ною метою якої є визначення напрямів удосконалення галузевої 
системи бухгалтерського обліку та звітності як головного інфор-
маційного інституту в забезпеченні конкурентоспроможності аг-
рарного сектору, а також розроблення єдиної облікової політики. 
Запровадження  даної Концепції дозволить отримувати порівнян-
ні звітні дані для їх подальшого використання при підготовці та 
прийнятті виважених і своєчасних управлінських рішень, спрямо-
ваних на забезпечення сталого розвитку аграрного сектору, сіль-
ських громад та територій. 
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УДК 631.162 
П.Т. САБЛУК, д.е.н.,  

професор, академік УААН,  
директор ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН 

 
 

РОЛЬ ОБЛІКУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ  
АГРАРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ 

 
На рубежі третього тисячоліття ми можемо констатувати, 

що аграрний сектор економіки України, не зважаючи на відомі 
труднощі його функціонування, хоч і на мінімальному рівні, але 
забезпечує населення необхідними продуктами харчування і про-
довольчу безпеку країни. Складаються сприятливі умови для по-
дальшого розвитку аграрного сектора в наступні роки. Від аграр-
ної сфери залежить також ємність внутрішнього ринку та розви-
ток зовнішньої торгівлі. Тому закономірною є та велика увага, яку 
приділяє Президент України, Верховна Рада і Кабінет Мініст-
рів України сільському господарству. Аграрна реформа є визна-
чальним фактором у реформуванні інших сфер матеріального 
виробництва. 

Головним завданням в найближчий час для академічної, 
галузевої, університетської науки повинна стати концентрація 
зусиль на доопрацюванні економічної теорії, всіх її складових, 
у тому числі обліку, аудиту, економічного аналізу з включен-
ням в аграрний капітал усіх його складових згідно з теорією ре-
сурсної вартості.  

Тільки за такої умови найбільш реально будуть відобра-
жатися в системі економічної і облікової роботи витрати товаро-
виробників на виробництво та одержані доходи, галузі реальної 
матеріальної сфери будуть поставлені в однакові економічні 
умови відтворення капіталу, а відтак ціноутворення.   

Ефективність функціонування економіки України і важли-
вішої її складової - економіки АПК визначається рівнем розвитку 
продуктивних сил, економіко-правовими і соціально-економіч-



 7

ними умовами, які домінують в країні. Однак, належного розумін-
ня ролі і значення даної сфери діяльності, спеціалістів цього про-
філю в значній частині управлінських структур держави, як і в 
наукових колах, поки що немає. 

Для економістів-аграрників, у т.ч. облікового напряму, осо-
бливо вчених, немає нині більш відповідального завдання, як ви-
рішення питання відображення в системі бухгалтерського обліку, 
на балансі, як це робиться в цивілізованих країнах світу, усіх 
складових аграрного капіталу, обліку земельної ренти та її роз-
поділу. Є всі підстави, щоб посилювати розвиток теоретичних до-
сліджень з питань обліку, економічного аналізу та аудиту. Сьогод-
ні практично відсутні спеціалісти на рівні докторів наук з питань 
статистики, економічного аналізу, аудиту, вкрай обмежена кіль-
кість спеціалістів вищої кваліфікації з питань бухгалтерського 
обліку. Ситуацію треба виправляти. 

У першу чергу потрібне узагальнення і розвиток теорії та 
методології по кожній із облікових дисциплін. Причому здійсню-
ватись це повинно в контексті розвитку економічної теорії і прак-
тики обліку, економічного аналізу та аудиту окремо в межах сво-
їх функцій з врахуванням економічних процесів, які відбувають-
ся в економіці країн СНД. Потрібно вдосконалювати предмет і 
методи науки. 

Перехід на ринкову, госпрозрахункову в своїй основі нову сис-
тему управління вимагає об'єктивно нових схем розподілу в інтересах 
відтворення новоствореної вартості. 

Виходячи з цього, системи обліку, економічного аналізу та 
аудиту в обов'язковому порядку в теоретичному і практичному пла-
ні повинні передбачати нові функції, а саме: 

визначення факторів формування складових частин абсо-
лютної та відносної додаткової вартості з включенням її в пода-
льший розподіл з врахуванням інтересів кожного ресурсу (фак-
тора) як бази подальшого відтворення в сільськогосподарському 
виробництві; 

забезпечення в інтересах власника і сформованих з його 
участю організаційно-правових структур як основного центра 
облікової роботи, побудови всієї системи обліку, аналізу і ауди-
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ту, сприяння на основі цього розвитку  підприємництва,  комер-
ціалізації, нарощування обсягів виробництва; 

формування та розбудови такої системи внутрішньогоспо-
дарської обліково-аналітичної роботи, яка відображала б не 
тільки загальний розмір отриманих кожним власником доходів, 
але і в розрізі вкладених ним видів ресурсів; 

побудови на основі застосування ефективних методів аграр-
ної статистики систем моніторингу ринків продовольства, соціа-
льно-економічного розвитку галузей і регіонів агропромислового 
виробництва. 

Для виконання вищезгаданих функцій при кожному мініс-
терстві слід було б створити методологічні ради, на яких, вихо-
дячи з концептуальних основ обліково-аналітичної та аудиторсь-
кої діяльності, відпрацьовувати за попередньо розробленими 
програмами теоретичні і прикладні аспекти вдосконалення обліку 
та аналізу в системі ринкових відносин. Найбільш актуальними 
для цього є: 

координація науково-дослідних робіт по кожному напряму 
облікової діяльності; 

організація та забезпечення особливостей ведення обліку, 
економічного аналізу та аудиту в кожній із організаційно-
правових форм господарювання; 

комп'ютеризація обліково-аналітичних та аудиторських ви-
дів діяльності; 

створення наскрізної системи економічного аналізу з чіт-
ким відображенням всіх її елементів на макро-, мезо- і мікрорів-
нях з метою вдосконалення міжгалузевих, внутрішньогалузе-
вих і внутрішньогосподарських відносин, всієї системи управ-
ління. 

Виконати нові функції і завдання кожна із систем обліку, 
економічного аналізу та аудиту зможуть при умові створення роз-
галуженої мережі підготовки на основі нових стандартів кваліфі-
кованих кадрів, забезпечення спеціалістами цих професій всіх 
ділянок господарської діяльності, оволодіння ними основами ри-
нкової економіки та сучасними системами обліку,  аналізу  та 
аудиту, комп'ютерною технікою. 
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УДК: 657 
В.М. ГАВРИЛЮК, 

Начальник Управління  
бухгалтерського обліку,  

звітності та ревізійної роботи   
Міністерства аграрної політики України   

 
ПРОБЛЕМИ УЧАСТІ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ  

ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В РЕГУЛЮВАННІ  
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 
В науково-професійній спільності існують різні бачення 

вирішення  проблеми участі галузевих міністерств в регулюванні 
бухгалтерського обліку: від вдосконалення роботи існуючих ре-
гуляторів до створення нового регуляторного органу. 

В свій час піднімалося питання про утворення при Кабінеті 
Міністрів України Ради з питань  бухгалтерського  обліку,  як 
координаційного органу представників держави, професії, науки 
та освіти для відпрацювання стратегії та тактики розвитку бухга-
лтерського обліку та професії бухгалтера в Україні, підготовки 
відповідних нормативно-правових документів.  

Такий орган мав би доводити необхідність розширення  
суб’єктів методологічного впливу на бухгалтерський облік. На-
приклад, безсумнівним є факт наявності галузевого управління в 
економіці. Для провадження ефективного управління міністерст-
ва мають бути забезпечені відповідними повноваженнями. Бух-
галтерський облік є ключовою функцією управління, проте в 
Україні галузеві міністерства відсторонено від методологічного 
та нормативного впливу на цей важливий чинник управління. 

Помилкою є і відсторонення галузевих міністерств від збору 
та обробки бухгалтерської та звітної інформації. І справа не тільки 
в тому, що органи статистики в більшості країн світу проводять 
лише статистичні спостереження в їх функції не входить обробка, 
а, тим більше, перевірка фінансової звітності. Набагато значимі-
шим в цьому є фактор зворотного впливу на формування методо-
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логії та системи бухгалтерського обліку в Україні під її інститу-
ційне середовище та національні потреби. 

З іншої сторони, ні Мінфін, ні Держкомстат України не 
мають об’єктивних можливостей для розв’язання в своїй роботі 
цих проблем. Виходячи із цього впливу є розширення суб’єктів 
методологічного впливу та контролю. 

Нам відомі і інші, поки що не публічні підходи щодо вирі-
шення означених питань. Йдеться про заміну «державного мето-
ду регулювання бухгалтерської діяльності» створенням органу на 
зразок Аудиторської Палати України. Останнє потребуватиме 
перегляду наукових поглядів на завдання, предмет, функції бух-
галтерського обліку. Адже відомо, що в аудиту та бухгалтерсько-
го обліку різні місії в економіці. Не зрозумілими в зв’язку з цим 
будуть і майбутні регуляторні функції Мінфіну України.  

Натомість свої позиції в цьому питанні висловили Мініс-
терство аграрної політики України, аграрна наука та професійна 
спільнота. На початку 2009 року вперше в Україні на державно-
му рівні було затверджено Концепцію розвитку бухгалтерського 
обліку в аграрному секторі економіки України. 

Галузь, яка сьогодні виробляє третину ВВП України не має 
права, а, тим більше, можливості бути відстороненою від впливу 
на важливий чинник провадження управління та відпрацювання 
на бухгалтерських даних ефективної внутрішньої та зовнішньої 
аграрної політики. Чітке законодавче визначення участі та місії 
потужних галузей української економіки в роботі методологічної 
ради з бухгалтерського обліку при Мінфіні України не є самоціл-
лю. 

Концепцією розвитку бухгалтерського обліку в аграрному 
секторі економіки України передбачено необхідність вдоскона-
лення нормативно-правового регулювання бухгалтерського облі-
ку шляхом посилення участі держави та галузевих міністерств в 
формуванні методології, стандартів, підходів та взяття на себе 
відповідальності за стан справ в національній обліковій системі. 

Враховуючи значний експортний та інвестиційний потенці-
ал аграрної галузі в Концепції значну увагу приділено і розвитку 
професії бухгалтера агропромислового виробництва. Передбача-
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ються спільна реалізація завдань Концепції з Федерацією аудито-
рів, бухгалтерів і фінансистів АПК України. 

Слід зазначити, що ФАБФ АПКУ як професійну бухгал-
терську організацію засновано в 2003 році саме на базі діяльності 
науково-методологічної Ради з бухгалтерського обліку в АПК, 
що діє при Міністерстві аграрної політики України з 1992 р. 

Запропоновані Концепцією законодавчо-регуляторні захо-
ди забезпечать формування законодавчо-нормативної бази та ор-
ганізаційних передумов функціонування ефективної системи бу-
хгалтерського обліку в аграрному секторі економіки, за яких Мі-
ністерство аграрної політики отримає право директивно впливати 
на прийняття рішень з методології обліку і звітності, що забезпе-
чить можливість методологічного впливу Міністерства аграрної 
політики України на розвиток галузевої системи бухгалтерського 
обліку в цілому. 
 
УДК 330.101 

В.О. ШЕВЧУК, д.е.н., професор, 
перший проректор з навчально-методичної роботи 

 Державної академії статистики,  
обліку та аудиту Держкомстату України 

 
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСТАТНЬОЇ  

ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК  
ОБЛІКУ 

 
 Сфера живого відіграє роль біоенергетичного забезпечен-

ня суспільно-господарського буття. Бо вона - створює,  тоді як 
сфера  неживого - лише перетворює. Бо все розумне – живе, тоді 
як не все живе є розумним. 

Освоєння сфери  живого передбачає здобуття людьми важ-
ливих для  їх життєдіяльності ресурсів. Перелік найважливіших 
ресурсів пропонуємо звести до 5. Це гумус, зерно, солома, худо-
ба, гній. 

Відсутність навіть будь-якого з них унеможливлює людсь-
ке існування. Отже, ці 5 ресурсів належать до абсолютних благ. 
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Їх сукупність являє собою абсолютний, біоенергетичний, врешті 
фізичний капітал. У забезпеченні людського життя абсолютні 
блага не мають жодної альтернативи.  

Ринок взагалі, а ринок землі – особливо – належить бачити 
виключно через призму абсолютних благ. Необхідність осягнен-
ня їх сутності та з’ясування їх безальтернативності набуває особ-
ливої значущості у контексті порядку денного цьогорічного зіб-
рання конгресу.  

Сьогодні стає дедалі зрозумілішим, що трансформація зе-
мельних відносин до ринкових умов має відбуватися з 
обов’язковим урахуванням тих національних і світових напрацю-
вань теорії ринку, які є адекватними глобальним викликам. На ці 
виклики спроможна відповісти лише достатня економічна теорія. 

Проблематика достатності теорії загалом, що охоплює й 
економічну теорію ринку, уперше предметно порушена 
М.Руденком. Своє критичне осмислення та викриття слабкості 
учення А.Сміта він розпочинав з аналізу теоретичної обмеженос-
ті смітіанства. «…Коли ми вказуємо на недостатність якоїсь тео-
рії, то цим не вчиняємо замаху на її життя, – наголошував уче-
ний, окреслюючи програму дослідження цієї проблематики, – а 
лише з’ясовуємо ту межу, до якої цю теорію можна вважати 
справедливою».  

Фундаментальні засади достатньої економічної теорії ма-
ють стати підвалиною найважливіших для життя людства і нації 
міжнародних та національних правових актів. Ці наукові поло-
ження вже належить покласти в основу  Конституції і законів 
України, а першочергово - нормативних документів, що регулю-
ють ринок землі.  

Необхідність обґрунтування достатньої теорії чистого про-
дукту звертає нас до класиків фізіократії та сучасного світового і 
національного, насамперед українського, доробку в галузі фізич-
ної економії.  

М.Руденку належать фізико-економічні підходи до визна-
чення потужності цивілізацій у біоенергетичних одиницях. Згід-
но з цими підходами наша країна, економіка якої являє симбіоз 
вказаних типів цивілізацій, здатна до накопичення 9 біоенергети-
чних одиниць, що є максимумом існуючих можливостей. Потен-
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ціалом такої антиентропійної надпотуги нині володіють лише 
окремі країни світу, до кола яких входить і  Україна.  

До постулатів фізичної економії звернулись і фахівці в га-
лузі бухгалтерського обліку для вирішення нагальних потреб ро-
звитку головної інформаційної ланки економічної системи – об-
ліку. У відділі методології  обліку та аудиту ННЦ «Інститут аг-
рарної економіки» пріоритетними на сьогодні є дослідження фі-
зіократичної доктрини розвитку бухгалтерського обліку в аграр-
ному секторі економіки, формування нової парадигми бухгалтер-
ського обліку базованої на засадах економіки гармонійного роз-
витку. 

Останньою розробкою відділу стала підготовка Концепції 
розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки 
України, науковою базою побудови якої стала теорія фізичної 
економії та окреслені фізіократичними завдання -  параметри но-
вої парадигми бухгалтерського обліку. Запровадження нової па-
радигми бухгалтерського обліку направлено на виконання ним 
місії та завдань необхідних розвитку сучасної економіки, вихо-
дячи з потреби подолання наявних в ній періодичних кризових 
явищ та ентропійної основи функціонування.   

В основі нової парадигми бухгалтерського обліку, що за-
кладена Концепцією розвитку бухгалтерського обліку в аграрно-
му секторі економіки України  – пріоритетне сприйняття бухгал-
терського обліку як інформаційної системи державного (галузе-
вого) та наддержавного управління, пошук гармонії між приват-
ним та суспільним інтересом у формуванні показників звітності. 
Саме система управління та зміна її інформаційних вимог диктує 
зміну парадигми бухгалтерського обліку та визначає вектор його 
подальшого  розвитку.  

Розроблена на основі теорії фізичної економії парадигма 
бухгалтерського обліку економіки гармонійного розвитку врахо-
вує неоднорідність та багатоукладність системи управління су-
часною економікою та побудована на принципах гармонійного 
взаємодоповнення та сприйняття наднаціональних, національних 
галузевих та корпоративних рівнів регулювання. 
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УДК 657.221 
О.М. ГЕРМАНЕНКО, к.е.н., доц., 

зав. кафедри обліку і аудиту  
Луганський національний аграрний університет 

В.В. ЛАНГАЗОВА, к.е.н., доц., 
кафедра обліку і аудиту,  

Луганський національний аграрний університет 
 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ У ЗАКЛАДАХ 
ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ 

 
Головною метою закладів громадського харчування є 

отримання прибутку, але значна частина суб’єктів господарю-
вання даної сфери діяльності працюють збитково, решта, не ви-
тримуючи конкуренції на ринку, стають банкрутами. Досліджен-
ня показують, що заклади громадського харчування при визна-
ченні ціни на продукцію і послуги не калькулюють їх собівартос-
ті, припускають волюнтаризм у ціноутворенні, порушують мето-
дологію обліку. Тому вірна побудова і чітке функціонування сис-
теми обліку на підприємстві дозволить впливати на прибутко-
вість закладу в цілому. 

Метою дослідження є вивчення методів ведення обліку у 
закладах громадського харчування. Враховуючи складність і не-
однозначність підходів з формування собівартості і обліку витрат 
операційної діяльності закладів ресторанного господарства, вва-
жаємо за необхідне розглянути докладніше ці проблеми і розро-
бити рекомендації щодо їх рішення. 

Проблемі обліку витрат в даній галузі присвячено чимало 
публікацій в засобах масової інформації та в професійній літера-
турі. До того ж, в кожному виданні описуються різні варіанти 
обліку в громадському харчуванні. Одні спеціалісти радять суво-
ро дотримуватися П(С)БО 16 "Витрати" [5]. Інші, навпаки, - ігно-
рують згаданий документ, та рекомендують бухгалтерам спира-
тися на попередній порядок обліку, при якому сировина відобра-
жається на рахунку 28 "Товари" в продажних цінах, а собівар-
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тість готової продукції визначається без урахування  інших  ви-
робничих витрат. 

Огляд літературних джерел дозволяє зробити висновок про 
те, що собівартість одиниці виробу в закладах ресторанного гос-
подарства необхідна як основа для встановлення ціни реалізації з 
урахуванням рівня нормативної рентабельності, а також для цілі-
сного планування майбутніх витрат і доходів. Крім того, такий 
аналітичний показник, як рентабельність продукції неможливо 
розрахувати без знання собівартості продукції. 

Аналіз практики показав, що в закладах ресторанного гос-
подарства застосовується підхід, що традиційно склався. На від-
міну від промислових підприємств, витрати яких формують собі-
вартість продукції, в закладах ресторанного господарства всі  
витрати (окрім сировини), що виникають при здійсненні вироб-
ничої діяльності, формують витрати операційної діяльності. При 
цьому, виробничі затрати, які мають місце при здійсненні вироб-
ничого процесу (зарплата робітник в виробництва, амортизація 
виробничого обладнання тощо) сьогодні не узагальнюються в 
системі фінансового обліку, а обліковуються в складі затрат на 
збут або адміністративних затрат.  

Так, на рахунку 23 "Виробництво" здійснюється облік вар-
тості сировини, а інші елементи витрат виробництва - в складі 
витрат на збут (рахунок 93) і адміністративних витрат (рахунок 
92), які за своїм економічним  змістом не призначені для обліку 
виробничих витрат. 

У Методичних рекомендаціях № 157 також викладається 
традиційний підхід. Проте в економічній літературі, з погляду 
теоретичного аспекту, все більше уваги приділяється необхіднос-
ті впровадження відокремленого  обліку виробничих витрат в 
закладах ресторанного господарства. 

Центральне місце в організації бухгалтерського обліку в 
закладах громадського харчування займає організація бухгалтер-
ського обліку витрат та виготовлення готової продукції в таких 
закладах. 



 16

На сьогодні існує дві точки зору стосовно методології ве-
дення бухгалтерського обліку в закладах громадського харчуван-
ня, одна з яких належить Міністерству фінансів України - яке є 
компетентним в питаннях методології бухгалтерського обліку, а 
інша - Міністерству економіки України - яке є компетентним в 
питаннях регулювання діяльності, у тому числі і закладів гро-
мадського харчування. 

У листі від 11.11.2004 р. № 31-04200-30-29/ 21009 [2] Міні-
стерство фінансів України привело точку зору, яка відповідає 
методології, викладеній в Методичних рекомендаціях № 157 [3]. 
Згідно такої точки  зору, як базовий метод бухгалтерського облі-
ку в закладах громадського харчування рекомендовано застосо-
вувати так званий "виробничий" метод. Згідно з таким методом, 
виготовлена готова продукція (вироби) за собівартістю з рахунку 
23 "Виробництво" відображається на рахунку 26 "Готова продук-
ція". Вироби (кондитерські, напівфабрикати, напої тощо), які пе-
редаються з виробництва до буфетів для реалізації, з рахунку 26 
"Готова продукція" списуються на рахунок 28 "Товари". Облік 
товарів ведеться у порядку, встановленому Положенням (станда-
ртом) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" [5] (за собівартістю або 
ціною продажу). 

При цьому, Міністерство фінансів України віддає прерога-
тиву в остаточному визначенні особливостей обліку в закладах 
громадського харчування Міністерству економіки України. Пи-
тання регулювання діяльності підприємств громадського харчу-
вання Указом Президента України від 23 жовтня 2000 року 
№ 1159/2000 віднесені до компетенції Міністерства економіки 
України. 

У свою чергу, Міністерство економіки України в листі від 
05.11.2004 р. № 54-51/741 запропонував так званий "торговий 
метод", а також зробив можливим ведення бухгалтерського облі-
ку по "виробничому" методу [1].  

Аналіз практичної діяльності та економічної літератури до-
зволяють визначити два основні загальні підходи з обліку витрат 
операційної діяльності в закладах ресторанного господарства: 
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1. без відокремлення виробничих витрат ("традиційно"); 
2. з відокремленням витрат виробництва і інших, які забез-

печують здійснення господарської діяльності. 
Розглянувши нормативні документи, що регламентують 

облік витрат, і економічну літературу, яка висвітлює ці питання 
можна зробити висновок про недостатність розробки питань об-
ліку витрат, проблемність і невирішеність багатьох з них. Вважа-
ємо, що до прямих витрат виробничої діяльності ресторани по-
винні відносити лише витрати продуктів на виготовлення блюд, 
котрі обліковуються на рахунку 23 "Виробництво". Всі інші ви-
трати, пов'язані з виробництвом продукції слід включати до не-
прямих витрат (загальновиробничих), а для їх обліку використо-
вувати рахунок 91 "Загальновиробничі витрати". 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ:  

УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ 
 

Потреба в різного роду інформації змінюється у залежності 
від етапу прийняття рішень, на якому в даний момент знаходить-
ся керівник: пошук альтернативних варіантів дій та збір даних 
про них, планування діяльності, поточне регулювання та наступ-
ний аналіз. Неможливість застосування одного методу обліку 
витрат змушує використовувати комплекс методів обліку витрат 
на різних етапах прийняття рішень.  

Процес виробництва молочної продукції полягає в поетап-
ній передачі сировини з одного процесу переробки на наступний. 
Масовість характеру виробництва та спосіб організації процесу 
переробки зумовлюють використання методу обліку витрат за 
переділами. Вибір інших методів обліку витрат, що залежать від 
організації контролю та підготовки адекватних інформаційних 
ресурсів,  проводиться  керівництвом   відповідно   до  етапу  
прийняття рішення, на якому в даний момент знаходиться керів-
ництво, стилю управління та кваліфікації облікового персоналу. 

Звідси, на підприємствах молочної промисловості рекоме-
ндується проводити облік витрат за переділами, комбінуючи його 
з методами нормативних або ненормативних витрат, повних або 
неповних витрат, у відповідності до стилю управління та завдань, 
що постають до вирішення перед управлінським апаратом. Зок-
рема, для прийняття рiшень про асортимент продукцiї рекомен-
дується вести облiк за методом нормативних неповних витрат. 

Як свідчить вітчизняний та міжнародний досвід найбіль-
ший ефект ресурсозбереження і зниження собівартості продукції 
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досягається при створенні  комплексної системи управління со-
бівартістю продукції, що містить у собі підсистеми прогнозуван-
ня і планування собівартості, обліку виробничих витрат, кальку-
лювання собівартості продукції, аналізу собівартості і підготовки 
проектів управлінських рішень, спрямованих на зниження виро-
бничих витрат.  

Повною мірою створенню системи управління собівартіс-
тю відповідає впровадження на підприємстві управлінського об-
ліку. І на тих підприємствах, де перейшли до впровадження 
управлінського обліку, досягнуто істотні результати. Міжнарод-
ний досвід в галузі управлінського обліку стверджує, що “для 
більшості компаній необхідними є три види собівартості: 

1) собівартість по центрах відповідальності, що викори-
стовується для планування і контролю діяльності від-
повідального виконавця; 

2) повна “програмована” собівартість, яка використову-
ється для ціноутворення й інших оперативних рішень 
за нормальних обставин; 

3)  пряма виробнича собівартість, що використовується 
для ціноутворення й інших оперативних рішень.  

Також важливу роль у внутрішньогосподарському обліку 
виробничих витрат покликано зіграти калькулювання собіварто-
сті по центрах відповідальності. 

Звідси на молокопереробних підприємствах нашої держави  
для організації управлінського обліку необхідно в першу чергу 
сформувати принципи облікової класифікації витрат та обрати 
відповідні методи калькулювання собівартості продукції. 

Завдання обліку витрат на виробництво полягає в накопи-
ченні даних для розрахунку собівартості одиниці продукції. Мета 
зведення даних в системі накопичення витрат - встановити вели-
чину витрат по двох головних об'єктах: по продукту (для оцінки 
вартості запасу) і за центрами відповідальності (з метою контро-
лю за рівнем витрат). Таким чином, система накопичення витрат 
- це сумування витрат за центрами відповідальності і розподіл 
цих витрат на калькуляційну одиницю. Другий етап  це - кальку-
ляція собівартості продукції. 
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Отже, основне призначення обліку витрат на виробництво - 
контроль за виробничою діяльністю і управління витратами на її 
здійснення.  Реорганізація системи управління виробничою дія-
льністю підприємства відкриває принципово нові можливості у 
трактуванні поняття “облік витрат на виробництво” і “калькулю-
вання собівартості продукції” для виробничого обліку.  

Вибір того чи іншого центру витрат, застосування того чи 
іншого способу локалізації витрат, їх деталізації на кожному під-
приємстві слід здійснювати із врахуванням наступних факторів: 
організаційної структури підприємства; складності технологічно-
го процесу; видів програмного забезпечення. 

Для контролю за адміністративними та іншими витратами 
періоду на молокопереробних підприємствах доцільно в якості 
центрів відповідальності виділяти функціональні відділи: матері-
ально-технічного постачання, маркетингу, підрозділи системи 
управління тощо. 

У системі бухгалтерського обліку, зокрема, управлінсько-
го, важливим елементом виробничої собівартості на виробничих 
підприємствах є "Загальновиробничі витрати". 

Якщо випуск молочної продукції у звітному періоді нижче 
нормальної потужності підприємства, то загальновиробничі ви-
трати розподіляються згідно із нормальною потужністю підпри-
ємства (витрати у границях нормальної потужності списуються 
на виробничу собівартість продукції, а витрати понад норми - на 
фінансові результати). Якщо випуск продукції у звітному періоді 
вище нормальної потужності виробничого підприємства, то всі 
загальновиробничі витрати списуються на виробничу собівар-
тість. Загальна сума розподілених і нерозподілених постійних 
загальновиробничих витрат не може перевищувати їх фактичної 
величини. 

Розподіл накладних витрат і віднесення їх на той чи інший 
калькуляційний об’єкт має виключно важливе значення у процесі  
калькулювання  собівартості продукції. 

Зібрані  витрати  у  системі  рахунків  фінансового  обліку  в  
кінці місяця перегруповуються за центрами відповідальності та 
статтями, тобто вони списуються на рахунки класу 9  "Витрати 
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діяльності", а саме: 91 „Загальновиробничі витрати", 92 "Адмініс-
тративні витрати", 93 „Витрати на збут" та 94 "Інші витрати опе-
раційної діяльності". 

Досить важливим аспектом удосконалення обліку непря-
мих витрат є проблема їх розподілу відносно різних сегментів 
підприємства. В якості сегмента виступає продукція, структурні 
підрозділи, види виробництв тощо. 

Процес розподілу непрямих витрат складається із трьох 
основних етапів: вибір об’єкта обліку витрат; вибір та акумуляція 
витрат, що відносяться до певного об’єкта; вибір бази розподілу 
витрат. 

Проте, велика кількість баз розподілу непрямих витрат ви-
кликана особливістю діяльності підприємств молочної галузі та 
їх структурою. Застосування однієї і тієї ж бази розподілу в 
окремих цехах, які відрізняються технологічними особливостями 
виробництва, негативно впливає на формування виробничої собі-
вартості, тому для молокопереробних підприємств  доцільно 
здійснювати розподіл непрямих витрат з врахуванням цехової 
структури з індивідуальним підбором бази розподілу. 
 
УДК 657 
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ДО ПИТАННЯ ДЕФІНІЦІЇ "УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК" 
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ОБЛІКОВОГО  

ПРОЦЕСУ 
 
Тема управлінського обліку в даний час є однією з самих 

дискусійних в теорії і практиці управління в Україні. Перш за все 
немає ясності в самому об'єкті (предметі) управлінського обліку. 
Відповідно і питання про методику формування звітної інформа-
ції в контексті «так званого» управлінського обліку виключно 
важливе.  
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Незважаючи на публікації останніх років, що вказують на-
явні відмінні риси фінансового і управлінського обліку, варто 
мати на увазі їх єдину основну функцію в загальній системі 
управління підприємством і в єдиному процесі прийняття управ-
лінських рішень. Такою функцією є інформаційне (перспективне 
або ретроспективне) відображення економічного стану підприєм-
ства через систему спеціальних показників, які формуються за 
допомогою спеціальних бухгалтерських прийомів і методів. 

Однією з обставин, що зумовила дискусійність даного пи-
тання, на наш погляд, - це накладення змісту західного управлін-
ського обліку, перекладами якого переповнені полиці книжкових 
магазинів ділової літератури, на сутність і зміст (предмету, об'єк-
тів, цілей, завдань) учбового плану вітчизняних дисциплін і нау-
кових напрямів економічного профілю. Ця дискусійність наклала 
свій відбиток і на побудову програми учбового курсу для профе-
сійних бухгалтерів: управлінський облік є третім після фінансо-
вого обліку елементом дисципліни саме бухгалтерського обліку. 

Але ж загальновідомо, що фахівець з кваліфікацією "еко-
номіст" в радянські часи повинен був володіти знаннями по на-
ступному колу економічних дисциплін: статистика, бухгалтерсь-
кий облік, наукова організація праці і технічне нормування, об-
числювальні машини і програмування на ЕОМ, математичні ме-
тоди і моделі в плануванні і управлінні, фінанси, право, автома-
тизовані системи управління підприємствами, основи управлін-
ня, аналіз господарської діяльності, економіка галузі, організація 
і планування і ін. 

Загальновідомо, що управлінські дії реалізуються за допо-
могою основних функцій управління, взаємозв'язок і взаємодія 
яких утворюють замкнутий цикл управління: ... Аналіз ... Плану-
вання ... Організація ... Облік ... Контроль ... Регулювання ... Ана-
ліз. Функція ухвалення рішень в даному циклі управління не ви-
ділена, оскільки вона є зв'язуючою управлінською функцією, 
тобто мається на увазі її присутність на всіх етапах управлінсько-
го циклу.  

Отже, стає зрозумілим, що термін "Управлінський облік", 
перекладений з англійської мови, - в оригіналі - management 
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accounting або managerial accounting, - є некоретним і містить в 
собі деяку суперечність, оскільки з погляду класичної теорії 
управління будь-який облік є функцією управління, тому облік 
апріорі за своєю природою не може бути не управлінським. 

Крім того, немає одностайності у поглядах науковців на 
дефініцію «управлінський облік». Думки авторів різняться від 
розуміння управлінського обліку у вузькому сенсі цього слова, а 
саме як підсистеми бухгалтерського обліку, що включає збір, ре-
єстрацію і узагальнення інформації, до трактування його в широ-
кому сенсі як системи управління підприємством, що охоплює 
всі функції управління: планування, організацію, власне облік, 
контроль, аналіз, ухвалення рішень. Тобто, образно кажучи, в 
ув'язці "управлінський облік" одні автори "ставлять наголос" на 
слові "облік", інші - на слові "управлінський". 

Можна зробити висновок, що управлінський облік об'єднує 
в єдину систему планування, облік і аналіз витрат по видах, міс-
цях формування і об'єктах калькуляції, нормативний облік на базі 
повної і скороченої собівартості, методи її калькуляції, плану-
вання, облік і аналіз виробничих інвестицій, прогноз, облік і ана-
ліз результатів від їх реалізації. А, отже, управлінський облік є 
конгломератом наук, різних економічних дисциплін, що вклю-
чає в себе елементи методу бухгалтерського обліку (зокрема, 
рахунки і подвійний запис; інвентаризація та документація; оцін-
ка і калькулювання); елементи статистики (індексний метод); 
прийоми економічного аналізу (факторний аналіз); математичні 
методи (кореляція, лінійне програмування, спосіб найменших 
квадратів тощо). 

Однак варто зауважити, що формування міцного підґрунтя 
для процесу прийняття рішень можливе лише при поєднанні опе-
ративного, бухгалтерського та статистичного обліків, що органі-
чно пов'язані між собою, взаємно доповнюють один одного, хоча 
і відрізняються сферою застосування, призначенням і способом 
здійснення), що у вітчизняній науці здавна називається господар-
ським обліком. 

Крім того, саме бухгалтерський облік призначений для то-
го, щоб наочно відображати інформацію про діяльність підпри-
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ємства і завдання його – управляти бізнесом, а, відтак, створюва-
ти управлінський облік з дублюванням документів на підприємс-
тві, де грамотно поставлений бухгалтерський облік, - безглузді 
витрати часу і коштів. Чинне законодавство дозволяє підприємс-
тву побудувати бухгалтерський облік  так, щоб на основі його 
даних здійснювати управлінський аналіз.  

Облік завжди і в усіх формах поставляє інформацію для 
управління, а в системі управління формує разом з аналізом кон-
тур кібернетичного (зворотного) зв'язку.  

Тобто ми приходимо не до фантасмагоричної ідеї, котра 
активно пропагандується у вітчизняній літературі, коли потрібно 
вести три обліки, а до цілком конструктивної, загальноприйнятої 
у світовій практиці – облік ведеться один, а от звітність форму-
ється, виходячи з інформаційних потреб (шляхом реалізації ін-
формаційного запиту та його адресації) користувачів (підкр. ав-
тором).  

Крім того, вважаємо, що це комплексний метод внутріш-
ньогосподарського управління, схожий на добре відомий у мину-
лому вітчизняний внутрішньогосподарський розрахунок. Це нове 
прочитання методів внутрішньогосподарського розрахунку, 
“просунуте” і пристосоване до умов ринкової економіки. 

 
УДК 631.162 

Т.М. СЛЄСАР, к.е.н., доц., 
кафедра бухгалтерського обліку і аудиту, 

Національний університет біоресурсів 
 і природокористування України 

 
РОЛЬ ОБЛІКУ В УПРАВЛІННІ ВИРОБНИЦТВОМ 

 
Підвищення ефективності виробництва, його інтенсифіка-

ція неможливі без докорінного покращення всієї системи управ-
ління економічним механізмом. Прийняття оптимальних управ-
лінських рішень на всіх рівнях, організація контролю за економі-
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чними процесами і оперативне регулювання піднімає управління 
економікою на новий якісний рівень. 

Досягненню цілей, поставлених перед досліджуваними га-
лузями, сприятиме удосконалення відображення в обліку факто-
рів, що впливають на виробництво продукції. В ринкових умовах 
організації виробництва колективи приватних власників зацікав-
лені в підвищенні загальної культури землеробства і дотримання 
особливостей агротехніки вирощування сільськогосподарських 
культур, що  забезпечує отримання високих і стабільних урожаїв. 

Розробка комплексу взаємопов`язаних агротехнічних ми-
роприємств при умові своєчасного і якісного їх виконання прива-
тними колективами дасть можливість підвищити родючість ґрун-
тів і задовольнити потреби охорони зовнішнього середовища, 
забезпечуючи отримання розрахункових урожаїв, що передбачає 
програмування урожаїв. 

Програмування урожаїв включає не лише планування їх, 
але і оперативне управління процесом отримання урожаю. 

Процес управління технологією виробництва сільськогос-
подарських культур, в свою чергу, є складовою оперативного 
прогнозування урожаїв і методів прийняття необхідних управ-
лінських рішень з метою отримання розрахованих, виходячи із 
наявних ресурсів і природно-кліматичних умов, рівнів урожайно-
сті в розрізі полів сівозміни. 

Визначальними факторами програмування є : приплив фо-
тосинтетичної активності радіації (ФАР), сума ефективних тем-
ператур за вегетаційний період, запаси поживних речовин і воло-
ги в ґрунті, а також винос і надходження поживних речовин. 

Вивченню цих питань присвячені розробки  І.С. Шатилова, 
М.К. Каюмова, І.С. Мушкіна, С.В. Нерпіна, Р.О. Полуеткова, В.Г. 
Дідори та інших вітчизняних і зарубіжних науковців. 

Вищезгадані фактори дотепер розглядалися лише в агро-
номічній науці.  Але оскільки в поняття "програмування урожай-
ності" включається розробка комплексу взаємозалежних заходів, 
своєчасне і високоякісне виконання яких забезпечить одержання 
заздалегідь розрахованого рівня врожаю високої якості, то варто 
відображати цю інформацію в обліку і аналізі.  
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Реалізації поставлених завдань в досліджуваних нами галу-
зях сільськогосподарського виробництва буде сприяти викорис-
тання комп`ютерної техніки, а при необхідності і мініатюрних 
кишенькових мікрокалькуляторів, які дозволяють розв`язувати 
повсякденні задачі без особливих затрат, з високою точністю і 
надійністю. 

Як уже відзначалось, у коло досліджуваних нами питань 
входить визначення урожайності на прикладі сільськогосподар-
ських культур з використанням необхідної в управлінні виробни-
цтвом інформації.  

Визначальним фактором можливої урожайності є приплив 
фотосинтетичної активної радіації. Органічні речовини, що утво-
ряться в процесі фотосинтезу, складають основну частину біома-
си рослин, що свідчить про важливість використання сонячної 
енергії сільськогосподарськими культурами.  Тому збільшення 
урожайності залежить від підвищення фотосинтетичної продук-
тивності рослин.  

Для визначення потенційного урожаю (Упу) застосуємо 
математичну модель продукційного процесу і формування уро-
жаю, розглянуту М.В. Каюмовим . 

Наближену  його  оцінку обчислюємо  використовуючи  
формулу:  

q
Q

КУпу m
å

= 410h
, 

де    h  - коефіцієнт використання ФАР, %;  

mК  - частка основної продукції в загальній біомасі;  

å Q  - сумарний за вегетаційний період прихід ФАР, 
ккал/см2;  

q  - калорійність біомаси, ккал/кг.  Розглянемо послідов-
ність обчислення.  Коефіцієнт використання сонячної енергій 
визначають у такий спосіб:  

кількість аккумульованої у врожаї енергії х 100 % 
h  =   --------------------------------------------------------------------- 
                     надходженя ФАР за вегетацію  
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Кількість акумульованої у врожаї енергії по даній методиці 

визначається шляхом множення показника калорійності ( q  ) на 
показник врожайності абсолютно сухої фітомаси УА.  Калорій-
ність ( q  ) визначається за довідковими даними.  Перерахування 
фактичного врожаю фітомаси (береться середній показник за ряд 
років) на абсолютно суху речовину проводять за формулою:  

d
Уфy
+
×

=
100
100 , 

де   y  - урожай абсолютно сухої  фітомаси, ц/га;  
d - стандартна вологість за ДСТ, %,  
Уф - урожай надземної фітомаси при стандартній вологос-

ті, %.  
Прихід ФАР за вегетацію визначається також за довідко-

вими даними на основі карти розміру ФАР-а.  
Частка основної продукції в загальній біомасі, наприклад, 

для льону-довгунця (волокно до костриці) визначається як від-
ношення 1:5.  

Не менш важливим фактором є і вологозабезпеченість по-
сівів.  Визначення можливої урожайності ( Удву ) по вологозабе-
зпеченості посівів здійснюють за запропонованою формулою :  

Kw
WУдву ×

=
100 , 

де W  - продуктивна для рослин волога, мм;  
Kw  - коефіцієнт водоспоживання, мм га/ц.  
Продуктивну вологу визначають як різницю між річною 

сумою опадів і непродуктивних витрат на стік і фізичне випаро-
вування.  Непродуктивні витрати для об'єкта дослідження скла-
дають 25 % від загальної кількості опадів і визначають їх за да-
ними найближчої метеостанції.  

По середньо-багаторічних даних за рік випадає 573 мм 
опадів у вигляді дощу і снігу.  З них 25% мулу 143 мм (573 х 
25%} : 100% - це непродуктивна волога.  430 мм (573 мм - 143 
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мм) - це продуктивна волога рослин. Коефіцієнт водоспоживан-
ня, наприклад, для льону-довгунця 275 мм/га ц.  

Підставивши дані у формулу, одержимо:  

гац
цгамм

ммУдву /156
/275

430100
=

×
×

=  

З огляду на те, що це урожай абсолютно сухої фітомаси, 
варто визначити скільки приходиться на I га основної продукції.  

Як відомо, об'єм одержуваної продукції залежить і від вне-
сених добрив.  У сівозмінах правильність побудови системи доб-
рив залежить від раціонального сполучення органічних і мінера-
льних добрив.  

Вибір видів, норм, доз і форм добрив, а також їх співвід-
ношення і терміни застосування визначаються конкретними мо-
жливостями господарств.  

Визначаючи дози добрив для одержання запланованого 
урожаю сільськогосподарських культур, доцільно враховувати 
конкретні умови кожного господарства і користуватися картог-
рамами агрохімічного обстеження ґрунтів. 

В даний час існує багато методів визначення норм добрив 
під прогнозований врожай.  

На наш погляд, найбільш доступною в практичному засто-
суванні є норма добрив при балансовому методі, розрахована по 
рівнянню : 

В
БАД )(100 -

= , 

де  Д – потрібна норма добрив у кг;  
А - винос поживних речовин запланованим урожаєм, в кг 

на I га;  
Б - кількість поживних речовин, що засвоюється рослинами 

з ґрунту, у кг на I га;  
В - відсоток використання поживних речовин із добрив.  
Всі дані для розрахунку утримання рухливого фосфору і 

калію в ґрунті варто брати з картограм, а рухливий азот визнача-
ється по дозах фосфору або ж за даними польових дослідів.  Ви-
нос поживних речовин на одиницю врожаю може коливатися в 
значних розмірах в залежності від грунтово-кліматичних умов, 
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сорту, агротехніки, що і визначає зміну коефіцієнтів використан-
ня елементів живлення.  Тому доцільно для більш повного розра-
хунку добрив під врожай льону для даного об'єкта дослідження 
використовувати дані НДІ Нечорноземної Зони України.  З дові-
дкових даних  установлюємо, що винос поживних речовин за-
планованим врожаєм (А) для льону-довгунця на кожному гектарі 
складає: азоту - 14 кг/т; фосфору - 7 кг/т; калію - 12 кг/т.  

Відсоток використання поживних речовин із добрив (В) 
для льону: N - 60; 52OP  - 25; К2О – 70.  Із ґрунту (Б) поживних 

речовин засвоюється льоном: N  - 15%; 52OP  - 10 %;  К2О  - 
15%.  

Програмуючи урожай, варто враховувати рівнозначність і 
незамінність факторів життя рослин, закон повернення, сукупної 
дії всіх чинників.  Прогнози граничного врожаю складаються з 
врахуванням залежності між урожаєм і факторами зовнішнього 
середовища.  

Таким чином, ми прийшли до висновку, що досягненню 
високого рівня врожайності сприяє до деякої міри і використання 
облікової інформації з метою управління процесом виробництва.  
На нашу думку, доцільно використовувати вищезгадану інфор-
мацію для розробки комплексу заходів, спрямованих на створен-
ня оптимальних умов для одержання визначеної кількості проду-
кції необхідної якості, що дозволять впливати і на ефективність 
конкретної галузі.  

На збільшення валових зборів впливає також посівна пло-
ща. 

Великий вплив на валовий збір продукції виявляє і струк-
тура посівних площ. Чим більша частка високоврожайних куль-
тур в загальній посівній площі, тим вищий при інших рівних 
умовах валовий вихід продукції, і навпаки. 

Безпосередній вплив на обсяг виробництва продукції вияв-
ляє загибель посівів, яка може виникнути через об’єктивні при-
чини і по вині виробників. 

Кожний із перерахованих факторів в свою чергу залежить 
від ряду причин і обставин. Так, розмір і структура посівних 
площ залежать від спеціалізації підприємства, замовлення на той 
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чи інший вид продукції, внутрішньогосподарських потреб в ній 
(на насіння, корми для тварин) кон’юнктури ринку, наявності 
земельних, трудових і матеріальних ресурсів, економічної ефек-
тивності вирощування окремих культур і інших чинників. 

А на формування витрат поточного періоду можна вплива-
ти лише в момент здійснення тієї чи іншої операції, тобто на рів-
ні виробничих підрозділів. Тому лише детальний облік витрат і 
оперативний контроль дадуть можливість регулювати процес 
формування витрат. 

Такий підхід  дозволить оцінити досягнуті результати, ви-
явити причини досягнень і поразок. Аналіз ситуації передбачає 
декілька послідовних етапів (планування діяльності, оцінка 
отриманої інформації, прийняття рішення), що дозволяє викори-
стовувати облікову інформацію для управління виробництвом. 
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КАЛЬКУЛЯЦІЯ СОБІВАРТОСТІ  
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 
У ринкових відносинах собівартість має важливе значення. 

Вона пов’язана з іншими економічними категоріями. Управління 
витратами і собівартістю дає можливість робити обґрунтовані 
рішення про доцільність виробництва окремих видів продукції, 
визначення цін на вироби, обчислення рівня рентабельності, по-
будову внутрішньогосподарських відносин, необхідність засто-
сування організаційно-технічних заходів тощо. 

В залежності від мети і завдань підрахунку витрат, розріз-
няють такі види собівартості продукції (робіт, послуг):  

- виробнича – складається з прямих матеріальних ви-
трат, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат, змін-
них загальновиробничих та постійних розподілених загальнови-
робничих витрат; 

- галузева (середньогалузева) – визначається як середня 
собівартість продукції підприємств окремої галузі;  

- індивідуальна – складається з витрат окремого підпри-
ємства; 

- кошторисна – складається на основі кошторисних ви-
трат і планового обсягу виходу продукції; 

- нормативна – складається на основі існуючих норм ви-
користання засобів виробництва та робочого часу і нормативно-
го обсягу виходу продукції; 

- планова – складається на основі планових витрат і пла-
нового обсягу виходу продукції; 

- повна – складається з виробничої собівартості і опера-
ційних витрат, що не включаються у виробничу собівартість 
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продукції; 
- провізорна – проміжна очікувана собівартість, яка 

складається на певну дату до закінчення періоду за фактичними 
даними і на їх основі встановлюється планова собівартість за 
весь період. Провізорна собівартість, як правило, складається за 
станом на 1 жовтня кожного року на підставі фактичних даних і 
на їх основі визначається планова собівартість за рік;  

- реалізованої продукції (неповна, зрізана) – складається 
з виробничої собівартості продукції, яка була реалізована протя-
гом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновироб-
ничих витрат та наднормативних виробничих витрат; 

- технологічна (маржинальна, обмежена) – складається з 
прямих (змінних) витрат на виробництво продукції; 

- фактична (звітна, історична, первісна, первинна, поча-
ткова) – складається  на основі  фактичних витрат  за звітний  
період і фактичного обсягу виходу продукції. 

Ми назвали одинадцять видів собівартості. Кожна з них 
має конкретний економічний зміст і призначення. Проте в сіль-
ському господарстві створені такі економічні взаємовідносини, 
які диктують необхідність визначати окремий вид собівартості 
продукції, яку пропонуємо назвати “ринкова собівартість”. Це 
обумовлено специфікою оцінки головних складових собівартості  
– оплати праці і матеріальних витрат.  

В сільському господарстві України майже все сільське на-
селення зайняте на своїх земельних ділянках. Вони виробляють 
біля 90% сільськогосподарської продукції. Але при обчисленні її 
собівартості не враховується праця фермерів, членів їх сімей і 
селян – землевласників, що штучно занижує цей показник.  

Отже, з метою обчислення реальної собівартості продукції 
потрібно враховувати витрати праці селян, які здійснюють її ви-
робництво. Для цього доцільно проводити нарахування оплати 
праці не нижче від установленого мінімуму заробітної плати в 
державі. 

В сільському господарстві значна частина готової продук-
ції використовується для внутрішнього виробничого споживання 
– насіння на посів, корми для годівлі тварин. Разом з цим є про-
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мислова переробка сільськогосподарської продукції – помел зер-
на на борошно, переробка насіння соняшнику на олію, переробка 
молока, сушіння, квашення, консервування овочів та фруктів то-
що. 

За таких умов постає проблема оцінки готової продукції, 
яка використана для виробничих потреб. Інструктивні матеріали 
та практика ведення бухгалтерського обліку свідчать про те, що 
рух готової продукції на підприємстві відображається за її собі-
вартістю. Але в сільському господарстві, наприклад, частина зе-
рна може бути продана, інша частина – згодована тваринам, а 
також перероблена на борошно, яке також може мати наступне 
виробниче споживання на цьому ж підприємстві  (випікання хлі-
ба, виготовлення макаронів тощо). 

Якщо продукція, яку можна було б продати, використана 
для внутрішньогосподарських виробничих потреб, то логічно її 
оцінювати за цінами реалізації, а не на рівні собівартості.  

Серед галузей економіки застосування ринкової собіварто-
сті є найбільш характерною для сільського господарства через 
значне виробниче споживання власної продукції. 

Оцінка продукції за справедливою ціною допомагає визна-
чити втрачену вигоду, за умови, коли продукція власного вироб-
ництва споживається за фактичною собівартістю, а не за цінами 
можливої її реалізації.  

Застосування оцінки продукції за справедливою ціною на-
дасть можливість оперативніше приймати рішення в умовах ви-
бору альтернативи, яка постає перед кожним виробником:  

1) виробляти чи купувати;  
2) продавати чи обробляти далі. 
Зміна методу оцінки власної сільськогосподарської проду-

кції, що використана на виробництво, не означає, що ми відмов-
ляємося від категорії “Виробнича собівартість”. Вона має широко 
застосовуватися для прийняття управлінських рішень. Тому, ка-
лькулювання виробничої собівартості продукції потрібно прово-
дити шляхом складання окремих розрахунків.  

Визначення ринкової собівартості, як і виробничої, потріб-
но здійснювати в системі бухгалтерського обліку з метою надан-
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ня керівнику інформації про втрачену вигоду внаслідок спожи-
вання частини готової продукції поза каналами реалізації. Таким 
чином, буде формуватися інформація для вибору альтернативи з 
метою прийняття рішення. 

Залишається дискусійним питання про доцільність викори-
стання справедливої вартості замість планової собівартості під 
час оприбуткування із виробництва сільськогосподарської про-
дукції. 

Справедлива вартість і планова собівартість – величини 
умовні. Тому, на перший погляд здається, що будь-яку з них мо-
жна використовувати для оцінки виходу продукції. Заперечення 
проти цього даємо такі: 

1. Продукцію рослинництва оприбутковують по мірі зби-
рання урожаю, що триває довгий період. Справедлива вартість 
сільськогосподарської продукції постійно змінюється. Якщо її 
використовувати, то облікова інформація про вихід продукції 
заплутується і стає непридатною для прийняття управлінських 
рішень;  

2. У зв’язку із значним коливанням справедливої вартості 
та невизначеністю джерел її одержання у підприємств виникає 
можливість фальсифікувати облікову інформацію, що суперечить 
принципам і природі бухгалтерського обліку; 

3. Загальновідомо, що фінансовий результат виявляється у 
процесі реалізації продукції. Визначення його у процесі вироб-
ництва під час оприбуткування готової продукції обумовлює 
одержання недостовірної інформації, яка непотрібна для управ-
ління.   

Таким чином, одержану із виробництва готову продукцію 
не можна оприбутковувати за справедливою вартістю і в такій 
оцінці відображати на рахунках бухгалтерського обліку. Краще 
залишити той варіант, який передбачає оцінювання готової про-
дукції за собівартістю. 
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ЦЕНТРИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В  
СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

 
Виділення центрів відповідальності є основою при створені 

на підприємстві системи управлінського обліку, що дозволяє 
найбільш раціонально пов’язати між собою та реалізувати осно-
вні функції управління - організацію, мотивацію, облік, аналіз, 
контроль, планування тощо. 

Центр відповідальності – це частина підприємства, керів-
ник якої особисто відповідає за результати її роботи. Методика 
обліку витрат за центрам відповідальності і місцями виникнення 
розкрита у вітчизняній і закордонній літературі. Даний метод не 
тільки застосовується як внутрішній інструмент контролю виро-
бничих витрат окремих підрозділів, але і є основою для оцінки 
діяльності підприємства в цілому.    

У системі управлінського обліку  центри відповідальності 
виділяють як об’єкти обліку з метою значно більшої деталізації 
витрат, посилення контролю за їх рівнем і підвищення точності 
калькулювання. Це також сприяє більш точному розподілу не-
прямих витрат (особливо витрат  на утримання і експлуатацію 
машин і обладнання), списання їх на аналітичні рахунки цих 
центрів відповідальності шляхом прямого віднесення. Останнє, в 
свою чергу, створює  умови для їх прямого віднесення на аналі-
тичні рахунки носіїв витрат або більш точного  розподілу за 
об’єктами калькулювання. 

Витрати на виробництво продукції (р., п.) формуються за 
центрами відповідальності й об’єктами обліку, планування та 
калькулювання собівартості продукції (р., п.). Але на практиці 
облік за центрами відповідальності ведуть частково  і їх як таких 
не виділяють.  

Однак особливістю управлінського обліку є не лише конт-
роль за витратами, центрами та місцями їх виникнення у процесі 
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виробництва, а й контроль за такими центрами, які входять до 
складу інших центрів відповідальності. Тому, у практиці управ-
лінського обліку важливим і необхідним є виділення місць вини-
кнення витрат. При цьому, місце виникнення витрат можна розг-
лядати як складову центрів відповідальності, що може 
об’єднувати декілька центрів витрат. 

В науковій літературі переважно виділяють 4 типи центрів 
відповідальності, керівник кожного з яких відповідає за свої по-
казники: центри витрат, доходів (надходжень), прибутку та інве-
стицій. Крім того, в складі  центрів витрат виділяються  дві  кате-
горії: центри нормативних витрат та центри дискреційних витрат. 

Між підрозділами в межах одного сільськогосподарського 
підприємства здійснюється обмін продукцією (р., п.), особливо 
коли відбувається вирощування продукції, і кожен центр вносить 
свою частину завершеності її до готової продукції. Для цього не-
обхідно визначити ціну, за якою продукцію (р., п.) потрібно пе-
редавати від одного структурного підрозділу до іншого.  

В зв’язку з виділенням центрів відповідальності виникла 
необхідність підрахунку доходів і витрат кожного з них і оцінки 
його впливу на загальний фінансовий результат сільськогоспо-
дарського підприємства, що потребує застосування трансфертних 
цін, за якою один підрозділ підприємства (цех, відділ) передає 
іншому продукцію або послуги, і яка повинна забезпечити відо-
браження доходів та витрат центрів відповідальності, а також 
підприємства в цілому. 

В основному виділяють три методи визначення трансферт-
них цін: на основі ринкових цін; на основі витрат (повних, мар-
жинальних, витрати – плюс); на основі договорів. Використання 
того чи іншого варіанта ціни залежить від типу центрів відпові-
дальності, конкретних умов діяльності та результатів роботи як 
центрів відповідальності, так і підприємства в цілому. 

На сільськогосподарських підприємствах одні і ті самі 
структурні підрозділи можуть виступати різними центрами від-
повідальності залежно від рівня контролю в них тих чи інших 
показників.  
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Впровадження трансфертної політики в практику сільсько-
господарських підприємств дозволить: 

1) визначати різні величини реальної (достовірної) собіва-
ртості (для фінансового й управлінського обліку); 

2) контролювати змінні витрати та аналізувати показники 
в розрізі структурних підрозділів; 

3) розраховувати фінансовий результат кожного центру 
відповідальності (з використанням трансфертних цін) та визнача-
ти їх вплив на формування загального фінансового результату 
підприємства; 

4) приймати оперативні та прогнозні управлінські рішення 
як на рівні центрів відповідальності, так і підприємства в цілому. 

Такі ціни повинні встановлюватись відділом управлінсько-
го обліку на основі реальних даних (маркетингових досліджень) і 
погоджуватись з  керівництвом. 

Виділення центрів відповідальності на сільськогосподарсь-
ких підприємствах з застосуванням трансфертного ціноутворен-
ня дозволить підвищити зацікавленість керівників і працівників 
структурних підрозділів підприємства у покращенні результатів 
їх діяльності та розширить інформаційну базу, для прийняття 
управлінських рішень. 

Визначена протягом  року своєчасна,  чітка  та реальна   
інформація про склад витрат собівартості продукції дасть мож-
ливість аналітикам вчасно аналізувати та прогнозувати економі-
чні показники діяльності підприємства, реагувати, впливати та 
змінювати їх величину, а для керівництва приймати і планувати 
ефективні управлінські рішення. 

Облік за центрами відповідальності дозволяє оперативно 
контролювати витрати і результати на різних рівнях управління 
підприємства, оцінювати роботу окремих керівників та підрозді-
лів на основі оперативної взаємопов’язаної звітної інформації, 
узгоджених планів діяльності та зумовлює запровадження транс-
фертного ціноутворення між ними. Це дозволить здійснювати 
аналіз, планування і контроль діяльності структурних підрозділів 
підприємства та підвищить ефективність прийняття управлінсь-
ких рішень. 
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СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВ І ДЖЕРЕЛА  
ЙОГО ЗБІЛЬШЕННЯ 

 
Капітал в економіці – це чинник виробництва у вигляді ва-

ртості, здатної приносити прибуток або збиток. Суб’єкти госпо-
дарювання починають свою підприємницьку діяльність при пер-
винному накопиченні власного капіталу для забезпечення госпо-
дарської діяльності.  

Власний капітал – це загальна вартість активів підприємст-
ва (матеріальних цінностей, грошових коштів, фінансових інвес-
тицій тощо), які належать йому на правах власності і використо-
вуються в процесі виробничої та іншої підприємницької діяльно-
сті [3]. 

Власний капітал має складну структуру, яка залежить від 
організаційно - правового статусу суб’єкта господарювання. Фі-
нансово-господарська діяльність підприємства будь-якої органі-
заційно-правової форми і власності розпочинається з формування 
статутного капіталу.  

Статутний капітал це виділені підприємству або залучені 
ним на засадах, визначеним законодавством, фінансові ресурси у 
вигляді грошових коштів або вкладень у майно, матеріальні цін-
ності, нематеріальні активи, цінні папери, що закріплені за підп-
риємством на праві власності або повного господарського відан-
ня. За рахунок статутного капіталу підприємство формує свої 
власні (основні та оборотні) кошти.  

Порядок і джерела формування статутних капіталів зале-
жить від типу підприємства і форми власності, на базі якого воно 
функціонує. В Україні права підприємств різних форм власності 
та типів закріплені у чинному законодавстві, зокрема в законах 
України “Про власність”, “Про підприємство в Україні”, “Про 
господарські товариства”. В нашому випадку мова йде про гос-
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подарські товариства, а саме про Товариства з обмеженою відпо-
відальністю, далі ТОВ. 

ТОВ – це товариство, статутний капітал якого поділений на 
частки, розмір яких визначається статутними документами. То-
вариство починає функціонувати лише після того, як розмір статутного 
капіталу заявлено і установчі документи пройшли реєстрацію. 

Проте під час господарської діяльності  може  виникнути  
необхідність у збільшені статутного капіталу. Згідно з законом 
України “Про господарські товариства” товариство має право змі-
нювати розмір статутного капіталу. Будь-які зміни в статутному 
капіталі ТОВ вирішуються на загальних зборах. При цьому збі-
льшити статутний капітал можна буде лише після внесення всіма 
учасниками своїх вкладів у повному розмірі. За приписами Закону 
про господарські товариства, учасники ТОВ зобов'язані внести не 
менше 50 % вкладів до моменту державної реєстрації, а решту 
сплатити протягом першого року діяльності товариства. Поки ста-
тутний капітал не буде сформовано, збільшити його не мож-
на.[1].  

Збільшення статутного капіталу ТОВ можливо за допомо-
гою 2-х джерел: 

1. отримання додаткових внесків учасників; 
2. реінвестиція дивідендів. 
Додаткові внески учасників. При виборі загальними 

зборами учасників ТОВ цього джерела збільшення статутного 
капіталу всі учасники вносять додаткові внески, як правило, у 
розмірі, пропорційному до належної їм частки. Водночас у ста-
туті товариства може бути передбачено й інший порядок збі-
льшення статутного капіталу (наприклад, за рахунок додаткових 
внесків одного або декількох учасників товариства). Внесками  
є будь-які активи, а саме: 

- будівлі, споруди,обладнання та інші матеріальні цінно-
сті;  

- цінні папери (за винятком векселів);  
- права користування землею, водою та іншими природни-

ми ресурсами, будівлями і спорудами, а - також інші майнові права 
(включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності; 
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- грошові кошти (у тому числі іноземна валюта). 
Отже, як форма поповнення статутного капіталу можуть ви-

ступати грошові кошти і майно (майнові права). Якщо внески над-
ходять у формі грошових коштів, то головне пам'ятати, що для збі-
льшення статутного капіталу не можна використовувати бюджетні 
кошти, кошти, отримані в кредит або під заставу [2. с.27]. 

Якщо ж статутний капітал поповнюється майном, такий 
внесок має пройти процедуру оцінки. 

Бувають випадки коли в товариства з обмеженою відпові-
дальністю може бути заборгованість перед учасником. При-
чини виникнення такої заборгованості найрізноманітніші: на-
дано позику, виконано роботи за цивільно-правовим догово-
ром, витрачено власні кошти на відрядження (які так і не були 
повернені) і т.д. Цілком можливо, що учасник побажає зробити 
залік зустрічних однорідних вимог, у результаті якого йому не 
потрібно буде вносити додатковий внесок. Проте це суперечить 
чинному законодавству і відповідно до нього не допускається зві-
льнення учасника товариства з обмеженою відповідальністю від 
обов'язку внесення внеску до статутного капіталу товариства, у 
тому числі шляхом заліку вимог до товариства. Разом з цим Держ-
компідприємництва у своєму листі від 18.03.2005р. № 1768 за-
значив, що це обмеження працює лише на стадії формування 
статутного фонду і не поширюється на його збільшення шля-
хом унесення додаткових внесків учасників. 

Окремим випадком збільшення статутного капіталу за ра-
хунок додаткових внесків є прийняття нових учасників товариства 
(з перерозподілом часток усіх учасників у статутному капіталі). 

Реінвестиція дивідендів. Збільшити статутний капітал ТОВ 
можна за допомогою реінвестиції дивідендів. Суть цього механіз-
му полягає в такому, що учасники товариства з обмеженою відпові-
дальністю (власники корпоративних прав) відповідно до ст. 10 
Закону про господарські товариства беруть участь у розподілі 
прибутку товариства і отримують частину прибутку — дивіденди 
(у розмірі, пропорційному до частки кожного з учасників). Ці 
нараховані дивіденди і спрямовують на збільшення статутного 
капіталу. Виходить, що статутний капітал поповнюється не за 
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рахунок самого прибутку ТОВ, а за рахунок нарахованих, але 
не виплачених дивідендів. Самі учасники не отримують диві-
дендів, замість цього відбувається збільшення їх частки в то-
варистві (причому без перерозподілу прав власності між ни-
ми). Зрозуміло, не змінюється і кількість учасників товариства.  

Зверніть увагу на те, що реінвестиція дивідендів змінює 
структуру власного капіталу, а залучення додаткових внесків при-
водить до його збільшення. 

Після прийняття загальними зборами учасників рішення 
про збільшення статутного капіталу виникає закономірне запи-
тання: коли необхідно вносити гроші (майно тощо) до статут-
ного капіталу — до державної реєстрації змін чи після? 

Відповідь на це запитання можна знайти в Законі про гос-
подарські товариства. Рішення товариства про зміну розміру статут-
ного капіталу набуває чинності з дня внесення цих зміни до дер-
жавного реєстру. Це означає, що орган державної реєстрації про-
водить реєстрацію не факту збільшення розміру статутного капі-
талу товариства, а рішення товариства про зміну розміру статут-
ного капіталу, яке після цього набуває чинності, то звідси слідує, 
що збільшення статутного капіталу, необхідно вносити після 
держреєстрації змін у статуті. Принаймні, це безпечна дорога 
для підприємства, яка не тягне за собою жодних податкових нас-
лідків. 
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Програма «1С: Бухгалтерия 8» в цілому дозволяє організу-
вати облік  загальновиробничих витрат рослинництва, тваринни-
цтва, допоміжних та промислових виробництв; витрат машинно-
тракторного парку; адміністративних витрат та витрат на збут. 
Поряд із цим вона (програма) не розв’язує завдань комплексного 
підходу щодо організації їх аналітичного обліку та розподілу.  

Підставою для відображення непрямих витрат на рахунках  
є проведення програмою таких первинних документів: «авансо-
вый отчет», «больничный лист»,  «лимитно-заборная карта», 
«лист машиниста-тракториста», «начало месяца», «начисление 
паев», «начисление износа», «отпуск», «расходы на приобрете-
ние»,  «расчет зарплаты», «списание МБП», «списание ТМЦ», 
«табель»,  «услуги сторонних организаций» тощо. 

Дані документи виводяться на екран через меню «Докуме-
нты» головного меню програми. Одержана форма містить основ-
ні реквізити, що мають бути заповнені. Деякі із них, наприклад, 
назва підприємства, номер документа тощо встановлюються ав-
томатично, а деякі – бухгалтер вибирає із існуючих довідників 
(«Виды затрат», «Налоги и отчисления», «Сотрудники», «Кален-
дарь», «Праздники») або проставляє вручну. 

Після заповнення всіх необхідних реквізитів документи 
зберігаються та проводяться при натисканні клавіш «Провести» 
та «ОК», а програма формує бухгалтерські проводки. 

Синтетичний облік непрямих  витрат  постачання  пропо-
нуємо вести на рахунку 29 «Непрямі витрати постачання». До 
нього пропонуємо відкривати 3 субрахунки – 291 «Витрати на 
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придбання та зберігання різних цінностей»; 292 «Витрати на 
придбання та зберігання паливно-мастильних матеріалів»; 293 
«Витрати на придбання та зберігання матеріалів сільськогоспо-
дарського призначення». 

В межах даних субрахунків інформація узагальнюється за 
трьома аналітичними рахунками, призначеними для збирання 
витрат у розрізі трьох економічно однорідних груп витрат: 1 
«Витрати на придбання цінностей»; 2 «Витрати на зберігання 
цінностей»; 3 «Трансакційні витрати». 

Синтетичний облік загальновиробничих витрат ведеться на 
рахунку 91 «Загальновиробничі витрати». До нього пропонуємо 
відкривати 4 субрахунки: 911 «Загальновиробничі витрати рос-
линництва»; 912 «Загальновиробничі витрати тваринництва»; 
913 «Загальновиробничі витрати допоміжних та промислових 
виробництв» та 914 «Витрати машинно-тракторного парку». 

Один із аналітичних рахунків, що відкривається до субра-
хунка 911 «Загальновиробничі витрати рослинництва» призначе-
ний для  узагальнення інформації про загальновиробничі витрати 
загальні, інший – для обліку трансакційних витрат рослинництва, 
а решту для – для обліку бригадних загальновиробничих витрат.  

В межах субрахунка 912 «Загальновиробничі витрати тва-
ринництва» інформація узагальнюється за двома аналітичними 
рахунками: 9121 «Витрати на управління та обслуговування ви-
робництва у тваринництві» та 9122 « Трансакційні загальновиро-
бничі витрати тваринництва».  

В межах субрахунка 913 «Загальновиробничі витрати до-
поміжних виробництв» інформація узагальнюється за двома ана-
літичними рахунками: 9131 «Витрати на управління та обслуго-
вування виробництва у ремонтній майстерні» та 9132 «Трансак-
ційні загальновиробничі ремонтної майстерні».  

Один із аналітичних рахунків субрахунка 914 «Витрати 
машинно-тракторного парку» призначений для обліку трансак-
ційних витрат машинно-тракторного парку, інщий для обліку 
витрат на утримання комбайнів», а всі решту – для обліку брига-
дних витрат на утримання сільськогосподарської техніки.  
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Синтетичний облік адмінуправлінських та загальногоспо-
дарських  витрат ведеться на рахунку 92 «Адміністративні витра-
ти». До нього запропоновано відкривати три аналітичні рахунки: 
9211 «Адміністративні витрати», 9212 «Загальногосподарські 
витрати» та 9213 «Трансакційні загальногосподарські витрати». 

Синтетичний облік витрат на реалізацію продукції, робіт та 
послуг ведеться на рахунку 93 «Витрати на збут». До нього за-
пропоновано відкривати два субрахунки 931 «Витрати на збут 
сільськогосподарської продукції», 932 «Витрати на збут робіт, 
послуг та іншої продукції» 

До субрахунка 931 «Витрати на збут сільськогосподарської 
продукції» відкривається три аналітичні рахунки першого поряд-
ку: 9311 «Витрати на збут продукції рослинництва (крім цукро-
вого буряка)», 9312 «Витрати на збут цукрового буряка» та 9313 
«Витрати на збут продукції тваринництва». До кожного із них 
відкривається по два аналітичні рахунки другого порядку, пер-
ший – призначений для обліку витрат на реалізацію, а другий – 
для обліку трансакційних збутових витрат відповідного виду 
сільськогосподарської продукції.  

Аналітичних облік на перерахованих рахунках ведеться за 
статтями витрат.  Крім того,  непрямі  витрати  програмою зби-
раються у розрізі субконто 1- види діяльності та субконто 2- види 
витрат. 

В кінці кожного місяця програмою здійснюється списання 
на об'єкти обліку частини непрямих витрат постачання та загаль-
новиробничих витрат ремонтної майстерні за встановленими 
плановими коефіцієнтами, а витрат машинно-тракторного парку 
– за плановою собівартістю 1 Мега джоуля енергії, а також фор-
мування відповідних кореспонденцій рахунків. 

З цією метою на екран виводиться документ «Финансовые 
результаты», (який знаходиться у меню «Документы» головного 
меню програми та підменю «Прочие») у якому, за допомогою 
кнопки вибору, вибирається один із передбачених етапів «Спи-
сання витрат на придбання та зберігання різних цінностей за 
плановими коефіцієнтами»; «Списання витрат на придбання та 
зберігання паливно-мастильних матеріалів за плановими  коефі-
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цієнтами»; «Списання витрат на придбання  та  зберігання мате-
ріалів сільськогосподарського призначення за плановими коефі-
цієнтами»; «Списання загальновиробничих витрат ремонтної 
майстерні за плановим коефіцієнтом»; «Списання витрат машин-
но-тракторного парку за плановою собівартістю». 

Корегування програмою суми списаних протягом року за-
значених груп непрямих витрат до фактичного їх рівня здійсню-
ється також за допомогою документа «Финансовые результаты», 
у якому послідовно один за одним вибираються такі етапи «За-
криття витрат на придбання та зберігання різних цінностей»; 
«Закриття витрат на придбання та зберігання паливно-
мастильних матеріалів»; «Закриття витрат на придбання та збері-
гання матеріалів сільськогосподарського призначення»; «Закрит-
тя загальновиробничих витрат ремонтної майстерні»; «Закриття 
витрат машинно-тракторного парку». 

Закриття загальновиробничих витрат рослинництва та тва-
ринництва здійснюється за допомогою документа «Финансовые 
результаты», у якому послідовно один за одним вибираються такі 
етапи: «Закриття загальновиробничих витрат загальних»; «За-
криття бригадних загальновиробничих витрат  (кожної бригади 
окремо)»; «Закриття трансакційних загальновиробничих витрат 
рослинництва»; «Закриття витрат на управління та обслугову-
вання виробництва у тваринництві»; «Закриття трансакційних 
загальновиробничих витрат тваринництва».  

Закриття рахунків 92 «Адміністративні витрати» та 93 
«Витрати на збут» в кінці року проводиться документом «Фина-
нсовые результаты», у якому вибирається етап «Опредиление 
финансового результата».  
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ОСОБЛИВОСТІ  ОПОДАТКУВАННЯ  БЕЗПЛАТНОГО  
ВИКОРИСТАННЯ  ОСОБИСТОГО  АВТОМОБІЛЯ   

ПРАЦІВНИКА 
 
В сучасних умовах підприємствам у своїй діяльності важко 

обійтись без автотранспорту. Причому часто  вони  використо-
вують особисті автомобілі своїх працівників. В таких ситуаціях у 
бухгалтерів підприємств може виникати ряд запитань, 
пов’язаних зі сплатою податку з доходів фізичних осіб, податку 
на прибуток підприємств, податку на додану вартість та збору за 
забруднення навколишнього природного середовища. 

Перш за все зауважимо, що нерідко при використанні юри-
дичними особами транспортних засобів, які належать їх праців-
никам, укладаються договори оренди, що не засвідчуються нота-
ріально. При цьому виплата орендної плати такими договорами 
не передбачається, а підприємства фізичним особам відшкодо-
вують лише вартість бензину згідно фіскальних чеків автозапра-
вних станцій. 

Проте в даних випадках маємо справу не з договорами 
оренди, а з договорами позички, оскільки відповідно до ст. 759 
Цивільного кодексу України по  договору  оренди  майно  пере-
дається в користування за плату. По договору ж позички згідно 
ч. 1 ст. 827 Цивільного кодексу України одна сторона (позикода-
вець) безоплатно передає або зобов’язується передати другій 
стороні (користувачеві) річ для використання протягом встанов-
леного строку. 

Слід також зазначити, що договір позички транспортного 
засобу, у якому однією із сторін є фізична особа, обов’язково ук-
ладається в письмовій формі та підлягає нотаріальному посвід-
ченню відповідно до вимог ч. 4 ст. 828 Цивільного кодексу  
України. При недотриманні сторонами вимог про нотаріальне 
посвідчення договорів, такі договори вважаються нікчемними (ч. 
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1 ст. 220 Цивільного кодексу), а правочини, недійсність яких 
встановлена законом, вважаються недійсними (ч. 2 ст. 215 Циві-
льного кодексу). Недійсний правочин в свою чергу не створює 
юридичних наслідків, крім тих, які пов’язані з його недійсністю. 
Кожна із сторін при недійсності правочину зобов’язана поверну-
ти іншій стороні відповідно до вимог ст. 216 Цивільного кодексу 
в натурі все, що вона отримала на виконання цього правочину. 

Таким чином, укладені договори позички транспортних за-
собів є нікчемними та не породжують ніяких юридичних наслід-
ків (автомобілі не переходять у користування підприємств). При 
цьому юридичні особи не зобов’язані відшкодовувати своїм пра-
цівникам вартість бензину та відображати ці витрати у бухгал-
терському обліку, оскільки вони є безпідставними. 

Проте, дійсність договору, до якого висуваються претензії 
з приводу нікчемності, в принципі можливо підтвердити шляхом 
звернення до суду. Суд може визнати договір позички дійсним за 
умови, якщо сторони домовились про всі істотні умови договору, 
що підтверджується письмовими доказами, та відбулось часткове 
чи повне виконання договору, хоча одна із сторін і ухилилась від 
його нотаріального посвідчення. При цьому нотаріально посвід-
чувати договір, який визнано дійсним рішенням суду, вже не по-
трібно. 

Отже, відшкодування вартості бензину працівникам за 
нікчемними договорами, які не визнані судами дійсними, здій-
снюється без достатніх підстав. Вартість такого відшкодування є 
фінансуванням особистих потреб фізичної особи і повинна 
включатись до його оподатковуваного доходу та обкладатись 
податком з доходів фізичних осіб за ставкою 15% як додаткове 
благо (пп. 4.2.9 «е» Закону України “Про оподаткування доходів 
фізичних осіб” від 22.05.2003р. №889-ІV). 

Через відсутність законодавчих підстав пов’язати такі ви-
трати з господарською діяльністю підприємство не може віднес-
ти вартість відшкодування до складу валових витрат (пп. 5.3.1 
Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 
28.06.1997р. №334/94-ВР). 
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Керуючись пп. 7.4.1 Закону України “Про податок на дода-
ну вартість” від 03.04.1997р. №168/97-ВР підприємство не по-
винно включати суму податку на додану вартість у вартості бен-
зину до складу податкового кредиту. 

Стосовно збору за забруднення навколишнього природного 
середовища слід зазначити, що його платниками є особи, які фак-
тично використовують транспортні засоби, оскільки саме при їх 
експлуатації відбуваються викиди забруднюючих речовин в на-
вколишнє середовище (п. 2.1. Інструкції про порядок обчислення 
та сплати збору за забруднення навколишнього природного сере-
довища). В нашій ситуації автомобіль використовує працівник як 
фізична особа, а не підприємство, так як договір нікчемний. Тому 
підприємство не повинно сплачувати збір за забруднення навко-
лишнього природного середовища та подавати розрахунок суми 
цього збору. 

У разі визнання договору позички через суд дійсним по-
даткові наслідки будуть іншими. Насамперед слід врахувати, що 
автомобіль в такому випадку переходить у користування юриди-
чної особи і стає службовим. Витрати на його експлуатацію та 
обслуговування несе безпосередньо підприємство. Тому воно 
зобов’язано відшкодовувати вартість бензину працівнику на під-
ставі авансових звітів та доданих до них фіскальних чеків авто-
заправних станцій.  Сума відшкодування  при  цьому  не  вклю-
чається до оподатковуваного доходу працівника та не обклада-
ється податком з доходів фізичних осіб. 

Придбаний   працівником   бензин   оприбутковується    пі-
дприємством, а потім списується на витрати згідно даних подо-
рожніх листів. Зауважимо, що якщо витрати на бензин були здій-
снені при відрядженні працівника на автомобілі в межах Украї-
ни, то вони не включаються до витрат на відрядження. Працівник 
у такому разі повинен подати окремий авансовий звіт за експлуа-
тацією автомобіля. Вартість витраченого бензину легковим авто-
мобілем відповідно до пп. 5.4.10 Закону України “Про оподатку-
вання прибутку підприємств” включається до валових витрат у 
розмірі 50 відсотків. 
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Сума податку на додану вартість у вартості бензину вклю-
чається до складу податкового кредиту в повному розмірі у зага-
льновстановленому порядку на підставі пп. 7.4.1 Закону України 
“Про податок на додану вартість”. 

Юридична особа, яка користується автомобілем, зо-
бов’язана сплачувати збір за забруднення навколишнього приро-
дного середовища та подавати розрахунок суми цього збору до 
органів ДПІ. 

Таким чином, особливості оподаткування безоплатного ви-
користання підприємством особистого автомобіля працівника 
залежать безпосередньо від правового статусу договору, яким 
регулюються ці відносини. Тому цьому питанню необхідно при-
ділити особливу увагу. 
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ДО ПИТАННЯ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 
НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ 

 
Страхування з позицій системно-структурного аналізу мо-

же розглядатися як система, що відноситься за галузевою озна-
кою до фінансово-кредитної системи в цілому. Специфічною 
властивістю економічних систем є, як відомо, їх ієрархічність. 
Згідно ієрархії страхування може виступати в якості порядку ни-
жчого рівня тобто підсистеми загальної фінансово-кредитної си-
стеми, що зберігає при цьому усі свої системні властивості. В 
контексті загальної фінансово-кредитної системи вона має своє 
особливе, специфічне, функціональне призначення – фінансове 
забезпечення ризиків і пов’язаних з ними можливих негативних 
наслідків для фізичних і юридичних осіб. 

Якщо за основу структуризації взяти суб’єктів фінансових 
відносин – державу, юридичних і фізичних осіб, то у фінансовій 
системі можна виділити такі складові: фінансова система страху-
вання, соціальне страхування. Як категорія фінансів, соціальне 
страхування являє собою систему фінансових та економічних 
відносин [4]. Дефініцію "соціальне страхування" визначають як 
сукупність особливих замкнених перерозподільних відносин між 
його учасниками з питань законодавчо визначеного формування 
цільового фонду та напрями їх використання; соціальне страху-
вання називають: "...ланкою фінансової системи держави, за до-
помогою якої здійснюється перерозподіл фінансових ресурсів" [2]. 

Проблематиці становлення та розвитку системи соціально-
го страхування в Україні приділялася певна увага вітчизняних 
науковців: Саблука П.Т., Дем’яненка М.Я., Лібанової Е.М., Мних 
М.В., Столярова В.Ф., Васечко Л.І.  

Початок становлення ринку праці в Україні пов’язують з 
прийняттям Закону "Про зайнятість населення". Процес форму-
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вання національного ринку праці відбувався повільно і супереч-
ливо. Для кількох поколінь громадян України безробіття було 
абстрактним поняттям і асоціювалося з наслідками протиріч між 
працею (найманими працівниками) та капіталом (роботодавця-
ми). У життя пересічного українця безробіття увійшло як наслі-
док системної економічної кризи, як невід’ємна складова ринко-
вих реформ.  

Від'ємною рисою ринку праці України, як наслідку процесу 
перехідного періоду, є вимушена неповна зайнятість або прихо-
ване безробіття. Його існування зумовлене надлишком робочої 
сили, необхідної для виробництва конкурентоспроможної проду-
кції. При цьому слід визнати, що наявний стан розвитку підприє-
мництва, малого бізнесу та інші ринкові перетворення ще не в 
змозі на належному рівні вирішити проблеми забезпечення ефек-
тивної зайнятості населення, створення нових робочих місць, пі-
двищення якості життя населення [1]. 

Незважаючи на позитивну тенденцію зменшення прихова-
ного безробіття впродовж 1998-2007рр. його масштаби все ж за-
лишаються значними (рис. 1).  

 
Джерело: статистичні дані Фонду загальнообов'язкового державного  

соціального страхування України на випадок безробіття. 
Рис. 1. Динаміка чисельності працівників, які перебували в умовах 
вимушеної неповної зайнятості в економіці України, впродовж  

1998-2007рр. 
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У 2007р. чисельність тих, хто перебував у вимушених ад-
міністративних відпустках порівняно з 2004 роком знизилася на 
42,8% і становила 126,5 тис. осіб (у 1998р. – 2793,0 тис. осіб); 
працюючих у режимі неповного робочого часу – 505,5 тис. осіб, 
відносно 2006 року зниження на 18,5% (у 1998 р. – 2178,0 тис. 
осіб). Наведене переконує: в сучасній Україні безробіття поши-
рене в 3-х таких формах: зареєстрованій, незареєстрованій та ла-
тентній. 

Отже, сучасний стан ринку праці країни характеризується 
наявністю певних проблем, серед яких найважливішими є невід-
повідність між попитом і пропозицією робочої сили, значна се-
редня тривалість безробіття, наявність вимушеної неповної за-
йнятості, складна ситуація щодо працевлаштування окремих со-
ціально-демографічних груп населення, необхідність підвищення 
рівня професійної освіти, професійного навчання працівників, що 
забезпечить їхню конкурентоспроможність відповідно сучасних 
умов розвитку економіки. 

Ефективна політика щодо зайнятості населення неможлива 
без опори на аксіологічні механізми, які на суспільному рівні 
"втручаються" в ринкові процеси у сфері праці. 

Матеріальне підґрунтя такого втручання забезпечується 
фінансовими ресурсами, які акумулює держава у формі фонду 
соціального страхування на випадок безробіття. Його значення, 
як основного джерела фінансування державної політики зайнято-
сті, вбачаємо у реформуванні системи оплати праці на основі ро-
сту продуктивності праці, що спроможне забезпечити фінансову 
стабільність соціального страхування.  

 
Список використаних джерел 

1. Гаркавенко Н.О. Професійна зайнятість населення в умо-
вах зміни форм власності та розвитку підприємництва / Форму-
вання ринкових відносин в Україні. – 2007. – №10. – С.132-142 . 

2. Губар О. Є. Організаційні та правові засади соціального 
страхування в Україні // Збірник наукових праць “Формування 
ринкових відносин в Україні”. – К.: Науково-дослідний економі-



 53

чний інститут Міністерства економіки з питань європейської ін-
теграції України, 2003. - Вип. 7-8. - С. 155-161. 

3. Лібанова Е., Палій О. Ринок праці та соціальний захист. - 
К.: Основи. - 2004. - 491с. 

4. Основы экономической теории  / С.В. Мочерный, В.К. 
Симоменко, В.В. Секретарюк, А.А. Устенко / Под ред. С.В. Мо-
черного. - К.: О-во „Знання”, КОО. - 2000. - 607с.  

5.  http://www.dcz.gov.ua/control/uk/publish  
 
УДК: 657.471 

А.А. ДАЦЮК,здобувач, 
кафедра обліку і аудиту, 

Луцький національний технічний університет 
 

ОПЕРАТИВНИЙ ОБЛІК ВИТРАТ ДОПОМІЖНИХ  
ВИРОБНИЦТВ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ  

ПІДПРИЄМСТВАХ 
 
Інформація бухгалтерського обліку є недостатньою для 

всебічної і детальної оцінки виробничих підрозділів з точки зору 
досягнень і втрачених можливостей, їх впливу на загальні ре-
зультати діяльності сільськогосподарського підприємства.  

На сучасному етапі господарювання, основною метою об-
ліку витрат на виробництво  і калькулювання собівартості проду-
кції є пошук шляхів оперативного одержання достовірних і ана-
літичних даних для ефективного управління виробництвом. Від-
повідно, виникає необхідність доповнювати інформацію бухгал-
терського обліку оперативними даними, що дозволять розкрити 
загальні показники роботи сільськогосподарського підприємства 
і довести їх до потрібної деталізації.  

Технологія та організація сільськогосподарського вироб-
ництва вимагає побудови відповідної системи оперативного об-
ліку, який створює інформаційні можливості для поточного 
управління виробничими процесами, що не знаходять відобра-
ження в бухгалтерському обліку. Мета оперативного обліку - 
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швидке одержання інформації про хід виробництва, реалізацію 
продукції, результати діяльності [1, с.10].  

Дані оперативного обліку використовуються для поточного 
контролю і спостереження за окремими операціями на певних 
ділянках господарської діяльності з метою керівництва ними 
безпосередньо в процесі їх здійснення [2, с.9]. 

Значення оперативного обліку особливо зростає в ринко-
вих умовах господарювання, коли необхідне гнучке маневруван-
ня ресурсами та повсякденний контроль за їх використанням. 

Інформація оперативного обліку є необхідною для оцінки 
та аналізу виробничих процесів як в цілому на підприємстві так і 
за окремими виробничими підрозділами. 

При виготовленні сільськогосподарської продукції задіяні 
як основні так  і допоміжні  виробництва. Відповідно до Методи-
чних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання  собі-
вартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підпри-
ємств до складу допоміжних виробництв сільськогосподарських 
підприємств відносяться  газопостачання, теплопостачання, елек-
тропостачання, водопостачання, ремонтна майстерня, холодильні 
установки, автомобільний транспорт, жива тяглова сила [3]. Об-
лік допоміжних виробництв має забезпечити контроль за ефекти-
вним використанням ресурсів в процесі виробництва, правиль-
ним розподілом витрат та визначенням собівартості продукції. 

Оперативний облік допоміжних виробництв надасть мож-
ливість контролювати витрати електроенергії, водопостачання, 
газопостачання; здійснювати контроль за діяльністю ремонтних 
майстерень та інших допоміжних підрозділів.  

На практиці (в умовах скорочення обсягів діяльності сільсь-
когосподарських підприємств), дуже часто трапляються випадки,  
коли витрати  допоміжних виробництв окремо не обліковують, а   
відразу списують на основне виробництво, мотивуючи таку ситуа-
цію тим, що величина витрат допоміжних виробництв є незнач-
ною або ж тим, що сільськогосподарські підприємства в процесі 
діяльності використовують електроенергію, водопостачання та 
інші енергоносії не власного виробництва, а придбані зі сторони і 
їх окремий облік тільки ускладнює бухгалтерську роботу.  
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В такій ситуації, контролювати хід виконання виробничих 
завдань та ефективно управляти виробничим процесом неможли-
во. Разом з тим, необхідність ведення оперативного обліку діяль-
ності допоміжних виробництв пояснюється рядом причин. 

З однієї сторони, віднесення придбаних зі сторони енерго-
носіїв, необхідних для обслуговування основного виробництва, 
безпосередньо на рахунки витрат, призначених для обліку основ-
ної продукції, дещо скорочує об’єм облікових робіт. Однак, з ін-
шої сторони, погіршується контроль за використанням у вироб-
ничих підрозділах таких енергоносіїв.  

Вартість витрачених на ремонт сільськогосподарської тех-
ніки запасних частин та інші витрати ремонтної майстерні, відо-
бражені на рахунках обліку основного виробництва, без попере-
днього їх обліку як витрат допоміжних виробництв, може приз-
вести до викривлення та неправильного визначення собівартості 
сільськогосподарської продукції. Питання визначення відповіда-
льних осіб за ефективне використання ресурсів та скорочення 
витрат допоміжних виробництв взагалі залишається відкритим.  

Оперативний контроль за витратами сировини і матеріалів 
та аналіз роботи сільськогосподарських працівників можливий 
лише на основі оперативного, щоденного обліку виробництва, 
який визначає витрати на виробництво окремо в основних, допо-
міжних та інших підрозділах сільськогосподарського підприємс-
тва.  

Дані оперативного обліку є підставою для ефективного 
управління діяльністю сільськогосподарського підприємства на 
рівні підрозділу, бригади, цеху. 

 Інформація оперативного обліку допоміжних виробництв 
забезпечує систематичний контроль за витратами  в місцях їх ви-
никнення, з виявленням причин відхилень від встановлених нор-
мативів та винуватців таких ситуацій.  
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МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО  

КАПІТАЛУ 
 

Власний капітал підприємства є величина похідна від обся-
гів активів і зобов'язань, тому первинний, авансований капітал і 
зобов'язання знаходять висвітлення в пасивній частині бухгал-
терського балансу, а в активі його враховуються капітальні ви-
трати і майно підприємства. Саме в точному, своєчасному відо-
браженні активів і зобов'язань у поточній оцінці і складається 
одне з достоїнств бухгалтерського балансу, що додає йому на-
дійність і вірогідність як джерелу інформації. У силу того, що 
баланс підприємства є звітом про формування, рух і відтворення 
капіталу, це єдина форма звітності підприємства, у якій в істори-
чному ракурсі в розгорнутому вигляді відбивається величина 
власного капіталу підприємства. 

Оскільки актив балансу підприємства відбиває майнову 
(матеріальну) сторону капіталу, а в пасиві балансу показані дже-
рела утворення майнової форми капіталу, авансований і інвесто-
ваний капітал, при цьому через оборот відбивається їхній взаєм-
ний зв'язок, то можна сказати, що капітал у даному звіті відобра-
жається достатньо повно і всебічно. Тому баланс підприємства 
повинен розглядатися як метод дослідження питань авансування, 
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інвестування, обороту, кругообігу і відтворення капіталу, а також 
обчислення його величини, що змінюється в часі. 

В українській практиці капітал підприємства часто розді-
ляють на капітал активний і пасивний. З методологічної точки 
зору це невірно. Такий підхід є причиною недооцінки місця і ролі 
капіталу в бізнесі і приводить до поверхневого розгляду джерел 
формування капіталу. Капітал не може бути пасивним, тому що є 
вартістю, що приносить прибавочну вартість, яка знаходиться в 
русі, в постійному обороті. Тому більш обґрунтовано тут засто-
совувати поняття джерел формування капіталу і функціонуючого 
капіталу.  

Джерела, використовувані підприємствами для формуван-
ня капіталу, поділяються на власні, позикові і безоплатно отри-
мані. 

Гарантією захищеності прав власників підприємства ви-
ступає власний капітал, зокрема зареєстрована його частина – 
статутний капітал. Одне з основних джерел капіталу при органі-
зації бізнесу - внесок засновників (акціонерів) підприємства до 
статутного фонду. При визначенні вартості його навряд чи варто 
відносити до безкоштовних джерел капіталу для підприємства, 
тому що акціонерам нараховуються дивіденди на вкладені в під-
приємство засоби, а засновники розподіляють отриманий прибу-
ток. Тому дано джерело, відносячись до власного капіталу засно-
вників, у той же час є платним для підприємства. 

Джерело формування капіталу підприємства - авансований 
капітал - дає підприємству абстрактне право на розпорядження 
активами. При цьому за ознакою власності джерела капіталу під-
розділяються на власні і позикові. З метою проведення зовніш-
нього, фінансового аналізу, як правило, капітал при наявному 
поділі його на власний і залучений, необхідно оцінювати в єдно-
сті джерел його утворення, в цілому, як залучений капітал. 

Капітал складається з придбаних засобів, і при проведенні 
аналізу ефективності діяльності необхідно знати, у що він обхо-
диться підприємству. В цьому випадку виникає питання ціни за-
лученого капіталу. При визначенні вартості обслуговування капі-
талу - витрат по його відшкодуванню - застосовуються різні під-
ходи, в яких дана категорія іменується "ціною капіталу" і "варті-
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стю капіталу", але більш правильно - позначати її як "собівар-
тість капіталу”.  

Оскільки джерела формування капіталу підприємства є фа-
ктичними витратами на створення і функціонування бізнесу, по-
несеними підприємством, то їх оцінка повинна проводитися за 
вартістю залученого капіталу на момент здійснення витрат для 
підприємства. У тому числі необхідно враховувати чіткий поділ 
одноразових витрат на авансований і інвестований (залучений) 
капітал і систематичні витрати на його відтворення. 

У традиційному практичному змісті під прибутком розу-
міють різницю загальної суми доходів і витрат підприємства. 
Поняття прибуток адекватно поняттю прибавочної вартості від 
основної діяльності, але це достатньо вузький підхід, обмежений 
рамками рахівництва. З метою глибокого вивчення прибутку, 
його якостей і впливу на капітал підприємства, необхідно виділя-
ти наступні його основні складові:  
§ операційний прибуток від поточної діяльності, що вира-

жається в перевищенні виручки від реалізації над собіва-
ртістю реалізованої продукції і поточними витратами на її 
виробництво;  

§ прибуток від поточної фінансової діяльності як реалізо-
вана різниця в котируваннях цінних паперів;  

§ прибуток від реалізації необоротних активів, виражений 
як різниця отриманої виручки від реалізації і собівартості 
реалізованого активу.  
Нерідко прибуток розглядають як приріст чистих активів 

(власного капіталу) підприємства, що зближає традиційне бухга-
лтерське відношення до прибутку з економічним поняттям при-
росту капіталу. Відповідно до цього підходу, у даний час у світо-
вій практиці сформувалася так звана "концепція підтримки капі-
талу", в основі якої лежить збереження величини капіталу підп-
риємства на незмінному рівні до моменту розподілу дивідендів 
акціонерам. Суть даного принципу полягає в тому, що дивіденди 
не повинні виплачуватися з капіталу підприємства, інакше капі-
тал проїдається. 

Зі сказаного випливає, що зміна капіталу підприємства від-
бувається за рахунок впливу наступних факторів: 
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§ одержання (вилучення) засобів від власників підприємст-
ва;  

§ одержання  засобів від ефективної діяльності підприємст-
ва;  

§ зміна величини вартості капіталу під впливом об'єктив-
них економічних процесів, що відбуваються в політично-
му, економічному і соціальному житті країни.  

 
УДК  657 

Н.М. КОРОБОВА,  
Національний університет біоресурсів 

 і природокористування України 
 
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Протягом  останніх років у публікаціях науковців і здобу-
вачів досить часто порушувалися питання організації бухгалтер-
ського обліку як у цілому, так і на окремих його ділянках. Про-
блеми формування облікової політики підприємства, як важливої 
складової організації бухгалтерського обліку висвітлюються у 
працях таких відомих вчених-економістів, як В.Г. Лінник, 
Г.Г. Кірейцев, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, В.М. Пархоменко, 
Н.М. Ткаченко, В.М. Жук, Ю.Я. Лузан, Л.К. Сук, М.Г. Михайлов.  

Базовими нормативами, що регулюють організацію бухгал-
терського обліку в Україні є Закон України “Про бухгалтерський 
облік і фінансову звітність в Україні”, Закон України “Про доку-
ментування господарських операцій” та Положення (стандарти) 
бухгалтерського обліку. Ці документи регулюють загальні підхо-
ди до організації бухгалтерського обліку. За результатами їх ви-
вчення та співставлення із вимогами міжнародних стандартів фі-
нансової звітності, публікаціями, що характеризують розвиток 
науки про бухгалтерський облік обґрунтовано необхідність вне-
сення ряду змін до базових законів, що регулюють бухгалтерсь-
кий облік. Ці зміни стосуються загальних вимог до організації 
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бухгалтерського обліку в умовах електронної обробки даних, по-
рядку формування облікової політики підприємств, організацій-
ного забезпечення фінансової звітності. 

   Що стосується галузевого напряму розвитку нормативно-
го забезпечення організації обліку, то існує необхідність розроб-
ки, затвердження та доведення до кожного агропромислового 
підприємства Методичних рекомендацій з формування та доку-
ментального оформлення облікової політики. Така необхідність 
випливає із недосконалості нормативного, методичного та інфо-
рмаційного забезпечення і стану практики організації обліку в 
аграрних підприємствах. Крім того, у 2007 році в практику бух-
галтерського обліку аграрних підприємств запроваджено кардина-
льно нові організаційні та методичні підходи, пов’язані із запрова-
дженням П(С)БО 30 “Біологічні активи”. Відповідно, підприємст-
ва потребують роз’яснення та методів реалізації підходів до: 

- організації оцінки біологічних активів,  
- побудови робочого плану рахунків для обліку біологіч-

них активів, враховуючи їх класифікаційні ознаки. 
Незважаючи на те, що в самому П(С)БО 30 не має таких 

елементів облікової політики, які передбачали б вибір методич-
них підходів, (як наприклад у П(С)БО 7 «Основні засоби», щодо 
методів нарахування амортизації, у П(С)БО 9 «Запаси», щодо 
методів оцінки запасів при їх списанні), його положення стосов-
но оцінки сільськогосподарської продукції, визначення фінансо-
вих результатів мають вплив на ряд складових облікової політи-
ки підприємства. Тому доцільно на підприємствах розробити По-
ложення про порядок оцінки біологічних активів та сільськогос-
подарської продукції, який є додатком до наказу про організацію 
бухгалтерського обліку та облікову політику. Основними розді-
лами пропонованого Положення є: 

1. Організація облікової політики щодо оцінки біологічних 
активів та сільгосппродукції за справедливою вартістю. 

2. Порядок отримання достовірної та документально підт-
вердженої інформації про активні ринки біологічних активів та 
сільськогосподарської продукції. 
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3. Систематизація інформація та ведення бухгалтерської 
справи з оцінки активів за справедливою вартістю. 

4. Порядок визначення справедливої вартості біологічних 
активів та сільськогосподарської продукції. 

5. Документальне підтвердження прийнятих цін та резуль-
татів оцінки. 

6. Порядок документального оформлення рішень Комісії 
по визначенню справедливої вартості біологічних активів та сіль-
госппродукції. 

Від обраного методу оцінки біологічних активів багато в 
чому залежить і побудова робочого плану рахунків. Для того, 
щоб правильно побудувати робочий план рахунків необхідно 
звернути увагу на основні підходи до їх оцінки.  

Якщо говорити про оцінку біологічних активів для цілей 
бухгалтерського обліку і звітності, то їх слід розглянути на пред-
мет можливості продажу на активному ринку це краще зробити 
за галузями рослинництва і тваринництва. 

Біологічні активи рослинництва дають сільськогосподарсь-
ку продукцію, яка є віддільною від біологічного  активу, а сам 
біологічний актив, як правило не продається і не купується. Так 
плодові сади, виноградники, посіви зернових тощо, є не-
від’ємними від землі, на них немає активного ринку і операції з 
купівлі-продажу таких активів є не звичайними для сучасного 
ведення сільськогосподарської діяльності. Їх не можна прирівня-
ти до реалізації сільськогосподарської продукції. Тому, в практи-
чній діяльності біологічні активи рослинництва, як правило, бу-
дуть обліковуватись за первісною вартістю. Довгострокові біоло-
гічні активи рослинництва слід обліковувати на рахунку 162 
“Довгострокові біологічні активи рослинництва, що облікову-
ються за первісною вартістю”, а поточні біологічні активи рос-
линництва - на рахунку 23 “Виробництво” на субрахунку 231 
“Рослинництво”. Облік на цих рахунках ведеться за первісною 
вартістю, тобто за фактичними витратами на їх вирощування. 

Що стосується біологічних активів тваринництва, то ці ак-
тиви є специфічними, оскільки така продукція тваринництва як 
приріст живої маси є невід’ємною від самого біологічного активу 
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(тварини), тому реалізація тварин в живій вазі вважається реалі-
зацією сільськогосподарської продукції, відповідно активний ри-
нок на дані активи існує. Продуктивну худобу з основного стада 
також завжди є можливість вибракувати та продати у живій вазі. 
Тому, в практичні й діяльності, біологічні активи тваринництва, 
як правило, будуть обліковуватись за справедливою вартістю. 

Зважаючи на вищенаведені положення, в робочому плані 
рахунків є необхідність виділення додаткових рахунків третього 
(четвертого) порядку для обліку довгострокових біологічних ак-
тивів. В межах виділених субрахунків доцільно відкривати аналі-
тичні рахунки за видами біологічних активів, за структурними 
підрозділами, за матеріально-відповідальними особами. 

Таким чином, розробка пропонованого Положення про по-
рядок оцінки біологічних активів та сільськогосподарської про-
дукції та удосконалення робочого плану рахунків дозволить бух-
галтерським службам підприємств регламентувати облік біологі-
чних активів та сільськогосподарської продукції, процедури їх 
оцінки та визнання. 
 
УДК 657.471 

Н.С. КОСТИШИН, здобувач,  
ТНЕУ, викладач Чортківського інституту  

підприємництва і бізнесу 
 

ОБЛІК ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ТЮТЮНОВОЇ  
ПРОДУКЦІЇ ЗА МІСЦЯМИ ЇХ ВИНИКНЕННЯ  

 
Важливий якісний показник, у якому в конкретному вигля-

ді знаходять відображення результати господарської діяльності 
підприємств, їх досягнення, не використані резерви і недоліки є 
собівартість продукції. 

Зниження собівартості продукції має велике значення для 
підприємств тютюнової промисловості, оскільки є одним із дже-
рел збільшення накопичень, що забезпечить можливість розши-
рення виробництва. Цьому сприяє покращення продуктивності 
праці та економія робочого часу, раціональне використання ос-
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новних і оборотних засобів, зменшення втрат сировини та браку 
горової продукції, економія витрат на утримання управлінського 
апарату і т.д. Важливою умовою зниження собівартості є впрова-
дження нової техніки й технології виробництва та забезпечення 
необхідної спеціалізації діяльності підприємства.  

Досягення економії засобів підприємств тютюнової галузі 
потребує досконалої організації обґрунтованого, повного, досто-
вірного і своєчасного обліку виробничих витрат. 

Завдання обліку витрат на виробництво полягає в накопи-
ченні витрат, яке досягається шляхом зведення даних для обчис-
лення собівартості одиниці продукції. Метою зведення даних в 
системі накопичення витрат є встановлення величини витрат по 
двох головних об’єктах – продукції (для оцінки вартості запасу) і 
центрах відповідальності (з метою контролю за рівнем витрат). 
Таким чином, система обліку виробництва витрат – це сумування 
витрат за центрами відповідальності і розподіл цих витрат на ка-
лькуляційну одиницю. 

Центр відповідальності – це таке групування витрат, яке 
дозволяє поєднати в одному обліковому процесі місця виникнен-
ня витрат з відповідальністю менеджерів, які їх очолюють [2, 
197]. Місце виникнення затрат (МВЗ) – сукупні підрозділи підп-
риємства, за якими організуються планування, нормування й об-
лік витрат виробництва для контролю й управління витрачанням 
ресурсів [4, 104]. На підприємствах тютюнової галузі місцями 
виникнення витрат доцільно використовувати як об’єкти аналі-
тичного обліку, адже кожне робоче місце, виробнича дільниця, 
цех, окремий підрозділ, тютюнове підприємство в цілому ї є міс-
цями виникнення витрат. 

Сучасні умови вимагають облікувати витрати і порівнюва-
ти їх з результатами на усіх стадіях процесу виробництва на під-
приємствах тютюнової галузі, в усіх підрозділах, включаючи 
управлінські служби і відділи. Особливу увагу потрібно приділя-
ти обліку і контролю витрат, що виникають у сферах діяльності 
внутрішньовиробничих підрозділів. Найкращим інструментом 
реалізації цих завдань буде організація обліку витрат за місцями 
їх виникнення та центрами відповідальності. Оскільки саме на 
цьому етапі можна впливати на собівартість та рівень економіч-
ності виробництва. 
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Організація обліку витрат за місцями їх виникнення вклю-
чає п’ять етапів. На першому – виокремлюються і реєструються 
усі витрати за місцями їх виникнення.  

На другому етапі здійснюється класифікація місць виник-
нення витрат у підрозділах, під якою розуміють відношення кон-
кретного місця витрат до випуску готової продукції. В результаті 
МВЗ поділяють на основні (безпосередньо залучені у виробницт-
ві), допоміжні (беруть участь у виробничому процесі опосеред-
ковано), обслуговуючі (послуги основним і допоміжним місцям 
виникнення витрат), загальні (обслуговують усі вище перерахо-
вані МВЗ). 

На третьому етапі розробляють довідник кодів місць вини-
кнення витат. Він включає тіж розіли, що і на другому етапі, ко-
жен з яких гупує інформацію за такими ознаками: напрямок, код, 
відповідальна особа. 

На четвертому етапі визначення носій витрат за кожним 
місцем їх виникнення. В свою чергу носій витрат – це результат 
роботи кожного МВЗ (готова продукція, послуги, замовлення, 
патрія виробів), на які списують витрати цього місця. Тому усі 
носії витрат доцільно об’єднувати в наступні групи: продукція 
(роботи, послуги), напівфабрикати, замовлення від покупців, ви-
робниче замовлення, замовлення на ремонт, інвестиційне замов-
лення, інші внутрішні замовлення.  

На п’ятому етапі відбувається формування переліку статей 
та елементів витат для окреслення результатів роботи конкретно-
го місця виникнення витрат. 

Таким чином, з метою посилення контролю за здійсненими 
витратами, а також спрощення розрахункових процедур з обліку 
витрат на підприємствах тютюнової промисловості доцільно 
групувати витрати за місцями їх виникнення та центрами відпо-
відальності. Організовуючи такий облік потрібно дотримуватись 
чіткого територіалного чи функціоналного виділення центру, 
гнучкості його управління, можливості точного планування і об-
ліку виробничих показників, в першу чергу витрат і результатів, 
закріплення персональної відповідальності за якість діяльності за 
кожним керівником підрозділу. 

 



 65

Список використаних джерел 
1. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: 

[Навчально-практичний посібник]. / За ред. С.Ф. Голова. – Дніпропет-
ровськ, ТОВ „Баланс-Клуб”, 2001. –  832 с. 

2. Киселева Т.К. Управленческий учет на промышленных 
предприятиях / Т.К. Киселева. – Запорожье: ЗЦНТЭИ, 2005. – 
226 с. 

3. Сердюк В.Н. Управленческий учет. [Учебное пособие]. 
/ В.Н. Сердюк. – Донецк: Норд-Пресс – Макеевский экономико-
гуманитарный институт, 2006. – 324 с. 

4. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку / В.Г. Швець. 
– К.: Знання-Прес, 2003. – 360 с. 

 
 
УДК 657.42:338.4:631.14 

Н.О. ЛОБОДА  
 

ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ЛІЗИНГУ  
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ 

 
В сучасних умовах господарювання агропромисловий ком-

плекс України потребує модернізації та оновлення наявної техні-
ки. Одним з найефективніших способів оновлення основних за-
собів, за якого не відбувається значного відволікання оборотних 
коштів, як у випадку купівлі-продажу, є лізинг. 

Аналізуючи існуючу нормативно-законодавчу базу в Укра-
їні щодо регулювання лізингових операцій виникають підстави 
для обґрунтування доцільності внесення змін щодо тлумачен-
ня механізму переходу права володіння на предмет лізингу, 
після закінчення строку дії угоди; запровадження дієвих механі-
змів захисту лізингодавця у випадку неплатежів та прискорено-
му поверненню предмета лізингу у практичній діяльності учас-
ників лізингової угоди. Тому, пропонуємо у перелік обов'язко-
вих документі, на підставі яких здійснюється перереєстрація 
права власності на предмет лізингу внести Заяву про врегулю-
вання фінансових відносин (Заява "Про сплату повністю всіх 
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платежів по договору лізингу"), що забезпечить удосконалення 
механізму переходу права власності на предмет лізингу та якіс-
ній співпраці сторін лізингової угоди. 

Питання оновлення основних фондів у вітчизняній науко-
вій практиці є добре розробленим однак проблеми методології 
обліку та аналізу лізингових операцій у сільському господарстві 
опрацьовані недостатньо. 

Одним із найважливіших аспектів удосконалення обліку 
лізингових операцій - це належна його організація, яка повинна 
відповідати основним принципам діючого законодавства, забез-
печувати адаптацію бухгалтерського обліку до існуючих умов 
господарювання (впровадження автоматизованого збору та обро-
бки інформації) та передбачати потреби широкого коло користу-
вачів у якісній інформації. 

З метою належної організації обліку лізингових операцій 
пропонуємо вдосконалити  методику організації бухгалтерського 
обліку лізингових операцій з сільськогосподарською технікою. В 
основу даної методики запропоновано впровадження додаткових 
субрахунків з обліку предметів лізингу з метою розмежування 
власних основних засобів та тих, що прийнятті  на умовах фінан-
сового та оперативного лізингу. Запропонована методика надава-
тиме користувачам базову основу для прийняття управлінських 
рішень. 

При формуванні облікової політики для суб’єктів лізинго-
вих операцій з сільськогосподарською технікою пропонуємо вне-
сти зміни до існуючої інформаційної бази при оперативному та 
фінансовому лізингу як в лізингодавця, так і в лізингоодержува-
ча. Керуючись відмінності між цими об’єктами обліку та  з ура-
хуванням специфіки сільськогосподарського виробництва запро-
поновано інформацію по кожному етапу та елементу облікової 
політики лізингових операцій з сільськогосподарською технікою. 
За допомогою  даної інформації, при формуванні наказу "Про 
облікову політику", суб'єкти лізингових відносин (особливо сіль-
ськогосподарські підприємства) мають можливість правильно та 
змістовно відобразити ці операції. 

Структуру реєстрів бухгалтерського обліку лізингових 
операцій з сільськогосподарською технікою і форм внутрішньої 
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звітності пропонуємо вдосконалити шляхом уточнення наведеної 
у них інформації відповідно до запропонованих субрахунків. В 
структуру реєстрів було внесено розроблені ряд облікових доку-
ментів щодо відображення лізингових відносин в учасників цих 
операцій. Використовуючи у практичній діяльності дані фор-
ми учасники лізингових операцій зможуть оперативно знахо-
дити потрібну інформацію щодо майна у лізингу, облікові та тех-
нічні параметри, стан розрахунків, право власності тощо. 

Враховуючи особливість економічного аналізу лізингової 
угоди з точки зору сільського господарства, визначено мето-
дичні принципи економічного аналізу лізингових операцій з 
сільськогосподарською технікою, на основі яких було розроб-
лено методику аналізу економічної ефективності застосування 
лізингової форми придбання сільськогосподарської техніки. Та-
кож здійснено аналіз ефективності лізингових операцій з сільсь-
когосподарською технікою у кожного з учасників лізингового 
відношення (виробник, лізингодавець, лізингоодержувач) та 
визначено їх загальну ефективність в економічній системі. За-
пропонована методика та проведений аналіз дозволяє підвищити 
ефективність використання лізингу, враховуючи специфіку сіль-
ськогосподарської галузі. 

Враховуючи обгрунтування показників ефективності роз-
роблено економіко-математичну модель ефективності лізингових 
операцій з сільськогосподарською технікою на всіх стадіях її 
здійснення та в усіх учасників операції, що дозволить застосо-
вувати автоматизовані системи управління у досліджувальному 
сегменті господарської діяльності. 

В ході дослідження аналізу економічної ефективності лізи-
нгових операцій розроблено модель стратегічного аналізу управ-
ління використання лізингових операцій з сільськогосподарсь-
кою. Завданням даної моделі є виявлення перспектив та мож-
ливостей росту для суб'єктів господарювання в АПК і 
пов’язаних з ним сферах та галузях машинобудування (виробниц-
тво сільськогосподарської техніки тощо), які використовують у 
своїй діяльності лізингові операції. Аналізуючи динаміку показ-
ників ефективності в усіх учасників та загальної сумарної ефекти-
вності лізингових операцій у різних прогнозованих періодах, 
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спостерігаємо, що без втручання держави як основного конт-
ролюючого органу та прийняття нею управлінських рішень та ко-
нтролю за їх виконанням неможливе впровадження та отримання 
високої ефективності лізингових операцій в АПК України. Особ-
ливо це спостерігається в умовах світової економічної кризи 2008 
- 2009 роках. 
 
УДК 657.432 

В.Ф. МЕРВЕНЕЦЬКА, аспірант,  
ДВНЗ “Київський національний економічний 

 університет імені Вадима Гетьмана”  
 

ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО АВАНСИ ВИДАНІ  
В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВІЙ  

ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Достовірне обчислення в бухгалтерському обліку та повне 
відображення у фінансовій звітності суб’єкта господарювання 
інформації про грошові потоки є важливою та необхідною пере-
думовою для зовнішніх та внутрішніх користувачів. Для задово-
лення потреб в такій інформації передбачено звіт про рух грошо-
вих коштів (ф. № 3). На основі відомостей, що наводяться у звіті, 
проводиться оцінка спроможності підприємства генерувати та 
ефективно використовувати грошові кошти та їх еквіваленти.  

Складовою грошових потоків суб’єкта господарювання є 
авансові платежі – грошова сума, яку перераховують згідно з до-
говором наперед у рахунок майбутніх розрахунків за товари (ро-
боти, послуги), які мають бути отримані (виконані, надані) [1]. 
Складність обчислення показників звіту про рух грошових кош-
тів в частині авансів виданих зумовлює необхідність в докладно-
му аналізі та надання пропозицій щодо формування їх.  

Зміст, форма та загальні вимоги до розкриття окремих ста-
тей Звіту про рух грошових коштів визначено ПСБО 4 “Звіт про 
рух грошових коштів”, затвердженим наказом Міністерства фі-
нансів України від 31.03 1999 р. № 87 із змінами і доповненнями 
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[2]. Звіт складають за результатами роботи підприємства за звіт-
ний рік. Грошові потоки підприємства за авансами виданими ро-
зраховуються у звіті за статтями: 

“Зменшення (збільшення) оборотних активів” (ряд. 080) 
розділу І “Рух коштів в результаті операційної діяльності” – на 
суму зменшення (збільшення) величини авансів виданих в ре-
зультаті операційної діяльності.  

“Інші платежі” (ряд. 270) розділу ІІ “Рух коштів в результа-
ті інвестиційної діяльності” – на суми авансів виданих, 
пов’язаних з інвестиційною діяльністю.  

При цьому, у графі “Надходження” відображається змен-
шення сум авансів виданих, що відбулось протягом звітного пе-
ріоду, а у графі “Видаток” – збільшення. 

Інформаційним джерелом для складання звіту про рух 
грошових коштів в частині авансів виданих є баланс (ф. № 1) та 
регістри аналітичного обліку по субрахунку 371 “Розрахунки за 
виданими авансами” рахунку 37 “Розрахунки з різними дебіто-
рами”. За дебетом субрахунку 371 “Розрахунки за виданими ава-
нсами” обліковуються суми даних авансів. За кредитом – відо-
бражаються суми, погашені заліками при розрахунках за постав-
лені матеріали, товари, виконані роботи, а також суми авансів, 
повернені постачальниками та підрядниками, як невикористані, 
тощо. Сальдо по дебету субрахунку 371 означає дебіторську за-
боргованість за авансами, наданими іншим підприємствам у ра-
хунок наступних платежів, і, відповідно до п. 29 П(С)БО 2 “Ба-
ланс” [3], відображається у активі балансу підприємства за ряд-
ком 180 “Дебіторська заборгованість за виданими авансами”. За 
цією статтею відображається сума авансів виданих дебіторам 
операційної (аванси сплачені постачальникам товарів та послуг) 
та інвестиційної діяльності (для придбання основних засобів, не-
матеріальних активів, довгострокових фінансових інвестицій).  

Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків 
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господар-
ських операцій підприємств і організацій [4], облік авансових 
платежів під фінансування капітального будівництва ведеться на 
субрахунку 151 “Капітальне будівництво” рахунку 15 “Капіталь-
ні інвестиції”. Тому без додаткових аналітичних процедур запов-
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нити звіт про рух грошових коштів в частині авансів виданих 
окремо за операційною та інвестиційною діяльністю неможливо.  

З метою взаємоузгодження розрахунку показників дебітор-
ської заборгованості за виданими авансами з даними балансу, на 
наш погляд, доцільно: 

1) для відображення інформації про суми виданих авансів 
під фінансування капітальних інвестицій (придбання 
основних засобів, нематеріальних активів, аванси під 
фінансування капітального будівництва) ввести 
субрахунок 156 “Авансові платежі під фінансування 
капітальних інвестицій”, та виділити у балансі рядок 021 
“в т.ч. авансові платежі під фінансування капітальних 
інвестицій”;  

2) вести облік авансів виданих для придбання 
довгострокових фінансових інвестицій на субрахунку 144 
“Авансові платежі для придбання довгострокових 
фінансових інвестицій”. В балансі виділити рядок 046 “в 
т.ч. аванси для придбання довгострокових фінансових 
інвестицій”.  
Таким чином, на субрахунку 371 “Розрахунки за виданими 

авансами” буде накопичуватись інформація про розрахунки опе-
раційної діяльності. Тоді рядок 180 “Дебіторська заборгованість 
за виданими авансами” балансу слугуватиме інформаційним 
джерелом для заповнення строки 180 “Зменшення (збільшення) 
оборотних активів” звіту про фінансові результати без додатко-
вого використання регістрів аналітичного обліку. Дані запропо-
нованих рядків 021 та 144 балансу будуть вихідними для запов-
нення строки 270 “Інші платежі” звіту про фінансові результати у 
частині авансів виданих інвестиційної діяльності.  

Внесення вказаних пропозицій дасть змогу контролювати 
правильність складання звіту про рух грошових коштів й одноча-
сно погоджувати з показниками балансу.  
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МІСЦЕ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНОЇ ФОРМИ В ОБЛІКОВІЙ 

ТЕОРІЇ 
 
Одним із основних факторів, що визначає можливість і 

якість виконання завдань, що стоять перед бухгалтерським облі-
ком, в області інформаційного забезпечення управління є форма 
обліку, яку використовують на підприємстві. На сучасному етапі 
процеси реформування бухгалтерського обліку в Україні, зміни 
його парадигми, та стрімкого розвитку комп’ютерних технологій 
та засобів комунікації ставляють перед обліком нові вимоги, такі 
як, підвищення якості інформації, її оперативності, доступності, 
достовірності для забезпечення прийняття оптимальних управ-
лінських рішень. Тому на сільськогосподарських підприємствах 
все частіше використовують комп’ютерну форму бухгалтерсько-
го обліку. 

Питанням комп’ютерної форми обліку присвятили свої 
праці Кузьмінський А.М., Волков С.І., Завгородній В.П., Краєва 
Т.А., Литвин Ю.Я., Соколов Я.В., Ткаченко Н.М., Огійчук М.Ф., 
Бутинець Ф.Ф., Пушкар М.С., Кропивко М.Ф., Саблук П.Т., Си-
няк С.И. тощо. 

Форма бухгалтерського обліку – це певна організація фор-
мування інформаційної системи в строго встановленій послідов-
ності і взаємозв'язку, поєднання хронологічного і систематичного 



 72

записів, синтетичного і аналітичного обліку для цілей поточного 
контролю за фактами господарського життя і складання звітності 
[1, с. 21]. 

Форма бухгалтерського обліку визначається, перш за все, 
обліковими регістрами, які призначені для здійснення реєстрації і 
економічного групування відомостей, що містяться в первинних 
документах, в системі синтетичних і аналітичних рахунків бухга-
лтерського обліку і є носіями даних певної форми, побудовані 
відповідно до економічного групування інформації про активи, 
капітал і зобов'язання економічного суб'єкта [3, с. 470]. 

При вирішенні питання про побудову форми бухгалтерсь-
кого обліку окрім зовнішніх її атрибутів (облікових регістрів) 
необхідно брати до уваги і внутрішню сторону форми обліку, яка 
визначається власне змістом обліку. Організація облікової інфо-
рмації, що забезпечує виконання завдань всієї системи управлін-
ня та задовольняє потреби зовнішніх користувачів виступає, на 
наш погляд, внутрішньою стороною форми бухгалтерського об-
ліку. Взаємозв'язок синтетичного і аналітичного обліку, спосіб 
організації хронологічних і систематичних записів представля-
ють окремі елементи форми, а облікові регістри – зовнішній про-
яв внутрішньої сторони форми. 

Відповідно до вищевикладеного, форма обліку повинна бу-
ти визначена як спосіб організації економічної інформації про 
факти господарської діяльності підприємства, що реєструється і 
систематизується шляхом застосування елементів методу бухгал-
терського обліку за допомогою сучасних технічних засобів від-
повідно до потреб користувачів облікових даних. 

При застосуванні комп’ютерної форми обліку змінилося 
традиційне значення поняття регістр бухгалтерського обліку. 
При використанні паперових форм обліку процес узагальнення і 
групування даних відбувався під час їх відображення у регістрі. 
Тому регістр бухгалтерського обліку це є засіб для фіксації, сис-
тематизації, узагальнення, накопичення і відображення облікової 
інформації. При комп’ютерній формі обліку процес представлен-
ня узагальненої інформації є окремий процес не пов'язаний з її 
фіксацією. А є результатом вибору та групування інформації за 
критеріями заданими користувачем. 
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Комп’ютерна форма обліку дозволяє отримувати необхідні 
дані по всіх рахунках синтетичного і аналітичного обліку аж до 
складання оборотного і сальдового балансу, тобто завдяки 
комп’ютерній обробці інформації формуються всі регістри бух-
галтерського обліку, передбачені системою обліку, що діє. 

Нажаль, на сільськогосподарських підприємствах існує не-
відповідність прискорених темпів розвитку сучасних інформа-
ційних технологій та рівня інформатизації системи бухгалтерсь-
кого обліку. Бухгалтерський облік перестає виконувати головну 
функцію в управлінні. 

На сільськогосподарських підприємствах використання 
комп'ютерів в обліковому процесі починається спочатку з 
комп’ютеризації окремих ділянок обліку, що мають в своєму ро-
зпорядженні найбільш об'ємну інформацію, такі як облік праці, 
облік матеріальних цінностей і тому подібне. У міру оснащення 
підприємств на комп’ютерну обробку інформації переводиться 
весь бухгалтерський облік на підприємстві. При такій системі 
комп’ютери використовуються не ізольовано, а за допомогою 
відповідних пристроїв і засобів зв'язку об'єднуються в єдину сис-
тему, що забезпечує взаємну ув'язку інформації і отримання під-
сумкових даних в цілому по підприємству. 

Мещеряков С.Г. зазначає, що система управління економі-
чною інформацією виробничо-господарської діяльності підпри-
ємства базується на методологіях, тісно пов'язаних з функціона-
льними процесами на підприємстві [4]. 

Відрив теоретичних концепцій обліку від практики явля-
ється одним з недоліків існуючих підходів до його 
комп’ютеризації. Каллас К.Е. стверджує, що для вирішення даної 
проблеми існує два підходи: 

1. Перегляд методологічних аспектів обліку по схемі: “без-
посередньо від потреб комп’ютеризації обліку до його 
методології”. 

2. Комплексний перегляд теоретичних і методологічних за-
сад бухгалтерського обліку.  
Невідповідність існуючої системи бухгалтерського обліку 

можливостям сучасних комп’ютерів потребує нових методологі-
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чних і теоретичних концепцій у вирішенні облікових проблем. [5, 
с. 37]. Тому другий підхід передбачає зміни в методології бухга-
лтерського обліку, а через них – реалізацію можливостей ком-
плексної комп’ютеризації облікових функцій. В кінцевому ре-
зультаті досягається найбільша ефективність, але для цього не-
обхідно розробити гнучку теоретико-методологічну систему об-
ліку [2, с.14]. 

Таким чином, сформована на підприємстві схема ведення 
обліку повинна відповідати вимогам єдиної облікової методоло-
гії, а саме будуватися на основі принципів нарахування і подвій-
ного запису, передбачаючи суцільне віддзеркалення господарсь-
ких операцій в хронологічній послідовності їх здійснення згідно 
даним первинних документів, взаємозв'язок даних аналітичного і 
синтетичного обліку, а також накопичення і систематизацію об-
лікової інформації в розрізі показників, необхідних для управ-
ління виробничо-фінансовою діяльністю підприємства і складан-
ня його звітності. Побудова ж форми бухгалтерського обліку по-
винна забезпечувати взаємозв'язок даних фінансового і управлін-
ського обліку. При цьому комп’ютерна форма обліку забезпечує 
своєчасне і повне отримання економічних показників для управ-
ління діяльністю підприємства, підвищує продуктивність праці 
облікових працівників при обробці первинних даних, скорочує 
кількість помилок при реєстрації і узагальненні облікових даних, 
забезпечуючи мінімізацію витрат на ведення обліку. 
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Україна має великий фонд високопродуктивних земель, які 
за умови раціонального та ефективного їх використання зможуть 
підвищити життєвий рівень країни. «Хижацьке» відношення до 
земельних ресурсів в процесі їх використання у виробництві при-
звело до зниження продуктивності сільськогосподарських земель 
та загостренню екологічної проблеми.  

Інтенсифікація виробництва згубно впливає на відновлення 
родючості ґрунтів, яка зароджувалася протягом багатьох епох. 
Земля не здатна на сьогодні відродитися самостійно. Так, за да-
ними підрахунків науковців, щоб сформувався лише 1см чорно-
зему потрібно до 1000 років. Тому основною проблемою в сіль-
ському господарстві є пошук заходів, які б сприяли відновленню 
та підвищенню родючості ґрунтів. На сьогодні, також є невирі-
шеними проблемні питання відображення в обліку земель сільсь-
когосподарського призначення через відсутність відповідної за-
конодавчої бази та тривалого періоду ведення лише статистично-
го обліку даного об’єкту. Як відомо, в основі бухгалтерського 
обліку лежить економічна теорія досліджувальних явищ та фак-
тів господарювання. Сучасна економічна теорія сформована на 
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засадах трудової. Поряд цим, важливим напрямом сучасних дос-
ліджень в економічній теорії є фізична економія, що базується на 
законах природи. Як зазначає Шевчук В. [4] «…фізична еконо-
мія, що керується природними законами і передбачає «вписуван-
ня» економіки в природу, а не «завоювання природи». Він підк-
реслює формування економічної теорії на засадах і фізичної і по-
літичної економії, при чому фізична повинна бути основою полі-
тичної. 

Основоположниками фізичної економії вважаються фран-
цузькі вчені 17 століття Француа Кене, Анн Роберт Жак Тюго., 
які, за словами М. Руденка [2, с. 54] «… в основу виробництва 
додаткової вартості ставили землю, маючи на увазі гумусний шар 
планети». Подальші дослідження теорії розглядаються в працях 
українських вчених Подолинського С.А., Вернадського В.І., Ру-
денка М.Д., Шевчука В.С.  

Досягненням фізичної економії є виведення абсолютної 
додаткової вартості, яку М.Руденко [2] називає енергією прогре-
су вказуючи «… під енергією прогресу слід розуміти абсолютну 
додаткову вартість – тобто біологічну енергію, яку щорічно ви-
робляє хліборобство».  

Руденко М. [2, с. 496] стверджує, що до капіталу слід дода-
ти також землю, котра рік за роком нагромаджує в собі сонячну 
енергію – на відміну від тієї котра виснажується.  

Земля сільськогосподарського призначення має цінність 
яка залежить від рівня родючості ґрунтів, але поки що, не може 
бути включена до капіталу галузі в зв’язку з продовженням дії 
мораторію на її продаж. Відповідно, земельні ділянки сільського-
сподарського призначення не відображаються на балансі сільсь-
когосподарських підприємств, бо утримуються на умовах опера-
тивної оренди. Інформація у звітності не враховує оцінку землі в 
грошовому вираженні, а відтак і її зміни не відображають всього 
капіталу господарюючого суб’єкта. Такі причини заважають ви-
значенню абсолютної додаткової вартості галузі.  

Враховуючи теоретичні положення фізичної економії, бух-
галтерський облік земель сільськогосподарського призначення 
повинен надати інформацію, яка б визначала, як експлуатація 
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землі для сільськогосподарського виробництва впливає на її ро-
дючість. Адже отриманий дохід підприємства від вирощеної на 
земельній ділянці продукції буде завищеним або заниженим, як-
що не враховувати, як даний процес вплинув на якісні властивос-
ті ґрунту цієї земельної ділянки. Тільки в цьому випадку, інфор-
мація про доходи підприємства, що зазначається в звітності, буде 
адекватною.  

На сьогодні таку інформацію визначити не можливо, оскі-
льки зміни якісних властивостей земельної ділянки сільськогос-
подарського призначення здійснюються на підставі даних прове-
дення моніторингу ґрунтів згідно з Положенням про моніторинг 
ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення [1], який 
проводиться один раз в п’ять років. А в такому випадку порушу-
ється принцип нарахування та відповідність доходів і витрат. 
Щорічне проведення моніторингу земель потребує суттєвих ви-
трат. Тому врахування змін родючості земель в капіталі підпри-
ємства можливе лише в результаті уцінки або дооцінки вартості 
земельних ділянок в бухгалтерському обліку, хоча така переоці-
нка враховуватиме не лише зміни якісних властивостей ґрунту.  

Отже, сучасний бухгалтерський облік не забезпечує отри-
мання повної інформації про формування абсолютної додаткової 
вартості з позиції нової економічної парадигми, а тому потребує 
модифікації. 

 
Список використаних джерел 

1. Положення «Про моніторинг ґрунтів на землях сільсько-
господарського призначення» № 51від 26.02.2004  

2. Руденко М. Д. Енергія прогресу: Нариси з фізичної еко-
номії. – К.: Молодь, 1998. - 528 с. 

3. Руденко М. Глобалізація і Україна // Дзеркало тижня, 
2002. - № 26. 

4. Шевчук В. Теоретико-методологічні аспекти аналізу 
процесів сталого розвитку // http://www.nam.ua 



 78

УДК 657.37:331.2 
Н.А. ТКАЧЕНКО, н.с., 

ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН 
 

БУХГАЛТЕРСЬКЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СКЛАДАННЯ  
ЗВІТНОСТІ З ОПЛАТИ ПРАЦІ 

 
Оплата праці має важливе значення як складова процесу 

виробництва, так і як складова розвитку сільських територій. Са-
ме за рівнем прямих затрат праці на виробництво продукції ана-
лізують продуктивність праці, що в свою чергу характеризує рі-
вень застосування новітніх технологій, конкурентноздатність ви-
робництва. За показниками звітності, що характеризує розміри 
оплати праці, можна судити і про перспективи розвитку сільсь-
ких територій. 

Узагальнення даних по оплаті праці в основних видах та 
формах бухгалтерської звітності наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Узагальнення даних по оплаті праці в основних видах  

та формах бухгалтерської звітності 
       
  

Фінансова звіт-
ність 

Статистична 
звітність 

Податкова 
звітність 

Форма  Баланс Звіт 50 с-г Декларація  
Інформація Заборгованість 

по заробітній 
платі 

Проведена 
оплата праці 

Валові витрати 
(в частині  
витрати на 
оплату праці) 

Відображення у 
звітності  

Рядок 580 пасиву 
Балансу 

Розділ I  
Довідка 1 колон-
ка 8 
Довідка 2 колон-
ка 7 
Розділ II рядок 
0280 

Рядок 04.3 
декларації про 
податок на 
прибуток підп-
риємств 

Періодичність 
подання  

Один раз на  
квартал 

Один раз на рік  
 

Один раз на 
квартал 

Документи для 
заповнення  

Головна книга 
Реєстри обліку 

Головна книга 
Реєстри обліку 

Книга обліку 
валових витрат 



 79

Однак у фінансовій звітності сільськогосподарських підп-
риємств такій інформації приділяється недостатньо уваги. 

Розрахунки з оплати праці відображаються в бухгалтерсь-
кому балансі.  У другому розділі активу балансу “Оборотні акти-
ви” в рядку 210 – стаття “Інша поточна дебіторська заборгова-
ність” показується заборгованість дебіторів, що не може бути 
включена до інших статей дебіторської заборгованості і яка відо-
бражається у складі оборотних активів. Зокрема, це заборгова-
ність за розрахунками по заробітній платі. За вимогами П(С)БО 
10 “Дебіторська заборгованість” за іншою поточною дебіторсь-
кою заборгованістю потрібно нараховувати резерв сумнівних 
боргів. В такому разі, показники іншої поточної дебіторської за-
боргованості наводяться у балансі за чистою реалізаційною вар-
тістю. 

В 4-му розділі пасиву балансу в статті “Поточні зо-
бов’язання за розрахунками з оплати праці” (рядок 580) відобра-
жають заборгованість по нарахованій, але не виплаченій оплаті 
праці (за всіма видами заробітної плати, премій, допомог тощо) 
як облікового, так і не облікового складу підприємства, а також 
розрахунки за не одержану персоналом у встановлений термін 
суму з оплати праці (розрахунки з депонентами).   

У звіті про фінансові результати, який, відповідно до 
П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати” - складається всіма 
підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами 
незалежно від форм власності (крім банків і бюджетних установ) 
стаття “Витрати на оплату праці” (рядок 240) представлені в дру-
гому розділі звіту “Елементи операційних витрат”.  У цьому ряд-
ку відображаються витрати, пов’язані з оплатою праці всього  
персоналу підприємства. До складу таких витрат включаються: 
заробітна плата за окладами і тарифами; премії і заохочення від-
повідно до системи оплати праці, яка застосовується на підпри-
ємстві, матеріальна допомога; компенсаційні виплати; оплата 
відпусток та іншого невідпрацьованого часу; інші витрати на 
оплату праці.      

Отже, форми фінансової звітності містять показники щодо 
розрахунків з оплати праці, які, в цілому, не розкривають інфор-
мацію щодо розрахунків з працівниками, облікового забезпечен-
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ня праці та її оплати. Це ускладнює процес її використання при 
прийнятті кадрових та управлінських рішень для відпрацювання 
аграрної політики.  

Більше інформації з питань оплати праці  та її продуктив-
ності містить статистична форма № 50-сг “Основні економічні 
показники роботи сільськогосподарських підприємств”. В цій 
формі в розрізі видів сільськогосподарської продукції містяться 
показники прямих затрат праці на її виробництво. Окрім того, є 
показники прямих витрат на оплату праці в структурі виробничої 
собівартості за видами сільськогосподарської продукції (довідка 
3 форми 50-сг). Оплата праці виділяється як елемент витрат в 
структурі витрат на виробництво по галузях рослинництва та 
тваринництва. Показники форми № 50-сг дозволяють розрахува-
ти продуктивність праці, що, як ми зазначили вище, є вкрай важ-
ливим. 

Таким чином, закладена у формі № 50-сг система звітних 
показників вимагає відповідної організації бухгалтерського облі-
ку оплати праці на підприємствах АПК.  

Методологія фінансового обліку і звітності з оплати праці 
будується на судженнях, що така інформація є комерційною  та-
ємницею. Отже, звітність з оплати праці – це прерогатива управ-
лінського обліку. Більше того, Мінфін України та Держкомстат 
України неодноразово ставлять питання про відміну форми № 
50-сг “Основні економічні показники роботи сільськогосподар-
ських підприємств”. Лише зусиллями Міністерства аграрної по-
літики України та ННЦ “Інститут аграрної економіки” форма № 
50-сг залишається обов’язковою для звітності.  

Звітність з оплати праці та її продуктивності є вкрай важ-
ливою для прийняття управлінських рішень відпрацьованої діє-
вої аграрної політики. Методологія фінансової звітності з оплати 
праці має бути переглянута. В разі відміни складання сільгосппі-
дприємствами форми № 50-сг в “Примітках до річної фінансової 
звітності” мають бути враховані показники, що в повній мірі роз-
крили б відносини з оплати праці на підприємствах АПК.  
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙ-
НИХ БАЗ ДАНИХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ  
БУХГАЛТЕРСЬКОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ 

 
У сучасному суспільстві інформація стає найбільш важли-

вою цінністю,  а  індустрія отримання,  обробки  і  трансляції  
інформації - провідною галуззю діяльності, куди з кожним роком 
вкладають все більш значні капітали. Як вважають провідні вче-
ні, інформація стає важливим стратегічним ресурсом, відсутність 
якого призводить до суттєвих втрат в економіці. 

Інтеграція системи бухгалтерського обліку та звітності на-
шої держави в напрямку законодавства ЄС та МСФЗ вимагає 
створення масштабного інформаційного забезпечення розвитку 
бухгалтерської науки та практики. Накопичення, оперативний 
пошук, обробка, збереження, систематизація та узагальнення ін-
формації дають можливість більш продуктивно та ефективно ви-
користовувати наукові дослідження в процесі розвитку бухгал-
терської науки, а також застосовувати останні на практиці. Така 
інформація зберігається у базах даних інформаційних систем.  

Формування інформаційних баз даних  вимагає системного 
підходу до процесу стандартизації та обробки інформаційних 
ресурсів. Ефективне функціонування інформаційних  систем   
можливе лише тільки у разі використання передових інформа-
ційних комп’ютерних технологій, які розроблені з врахуванням 
стандартних вимог щодо обробки та зберігання інформації. Для 
органiзацiї iнформацiйної взаємодiї рiзноманiтних iнформа-
цiйних систем мiж собою, а також з рiзними групами користува-
чів, данi потрiбно вiдповiдним чином однотипово описати в усiх 
системах на рiзних рiвнях, тобто вирiшити проблему їх 
iнформацiйної сумiсностi в найширшому розумiннi. Цього дося-
гають створенням iнформацiйного забезпечення, пiд яким ро-
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зумiють  сукупнiсть  форм  документiв,  нормативної  бази  та 
реалiзованих рiшень щодо обсягiв, розмiщення i форм iснування 
iнформацiї, яка використовується в iнформацiйнiй системi при її 
функціонуванні.  

Проблемою систематизації інформації забезпечення розви-
тку бухгалтерської науки в Україні розпочали займатися наукові 
та освітні установи. Так на кафедрі обліку і аудиту Житомирсь-
кого державного технологічного університету сьогодні існує по-
тужна комп’ютерна інформаційна база. Вона представляє собою 
сукупність інформаційних даних, відображених в електронному 
та друкованому вигляді: книги, періодичні, енциклопедичні, до-
відкові та інші видання,  які  систематизовані  та  сформовані  
програмним забезпеченням. Крім того, інформаційна база кафед-
ри нараховує багато друкованих бібліографічних описів дисерта-
цій з бухгалтерського обліку і аналізу, аудиту та контролю, які 
були захищені кілька десятків років тому. 

Результативність використання інформації залежить від ба-
гатьох чинників. В галузі бухгалтерського науки як і в інших 
сферах економічного середовища до інформації ставляться певні 
вимоги. Серед них: специфічні (зрозумілість та адекватність тлу-
мачення; достовірність; зіставність; доречність;) та загальні 
(швидкий пошук по контексту, повнота, доступність). 

Слід відзначити, що первинний збір інформації, яка є осно-
вою для прийняття управлінських рішень проводять працівники 
облікового апарату підприємства, установи чи організації. Зібра-
на ними інформація є практичною основою для наукових пошу-
ків шляхів удосконалення.  

Інтенсифікація та спеціалізація знань, перш за все, викли-
кають появу в інформаційному суспільстві нового соціального 
прошарку інтелектуально розвинутих людей, власників спеціалі-
зованого знання. В такій ситуації набуває важливості питання 
акумулювання такого знання, з метою його широкого викорис-
тання не тільки в практичній діяльності, але й в наукових дослі-
дженнях. 

В останні роки створено ряд автоматизованих систем аку-
мулювання та збереження інформаційних ресурсів (АІБС 
“МАРК-SQL”, КАІСА, КАМІС, LibNavigator) і сьогодні назріла 
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проблема їх інтеграції між собою з метою створення єдиного по-
тужного інформаційного забезпечення для практичної діяльності 
та економічної науки. 

Одним із варіантів вирішення проблеми є використання 
типового програмного забезпечення для обробки та зберігання 
інформації з функцією швидкого та зручного пошуку необхідних 
даних у масиві інформаційних ресурсів.  

Сьогодні загальне визнання на теренах СНД отримала Сис-
тема автоматизації бібліотек ІРБІС, яка відповідає всім міжнаро-
дним вимогам, що пред'являються до сучасних бібліотечних сис-
тем, і в той же час підтримує всі традиції бібліотечної справи. 

Впровадження даної система автоматизації надає власнику 
інформаційних ресурсів наступні переваги: 

1. Акумулювання інформаційних ресурсів в одній інфор-
маційній базі даних; 

2. Миттєвий пошук за будь яким реквізитом інформаційно-
го ресурсу; 

3. Систематизація та упорядкування масиву даних; 
4. Можливість надання інформації зовнішнім користувачам 

на договірних засадах; 
5. Безпека та оперативність даних. 
Прикладом успішного та ефективного функціонування да-

ної системи може бути інформаційний відділ, створений при від-
ділі методології бухгалтерського обліку і аудиту ННЦ “Інститут 
аграрної економіки” УААН, із залученням групи фахівців  по 
формуванню інформаційної бази даних. 

Використання системи автоматизації ІРБІС у процесах 
акумулювання, обробки та зберігання  інформації,  дозволяє  
сформувати сучасне інформаційне  забезпечення  розвитку бух-
галтерської науки та практики. 

Економія часу на пошук необхідної науковцю інформації, 
що виникає при використанні системи ІРБІС, дозволяє значно 
підвищити ефективність наукових розробок. Використання су-
часних комп’ютерних засобів обробки та збереження інформа-
ційних даних, створює умови в яких інформація стає універсаль-
ним товаром на ринку інформаційних ресурсів. 
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Створення інформаційної бази із залученням сучасного 
програмного забезпечення, дає можливість взаємодії з багатьма 
бібліотеками (наприклад: НБУ ім.. В.І. Вернадського, Державна 
наукова сільськогосподарська бібліотека УААН та її філіали). В 
процесі формування інформаційної бази співробітники відділу 
методології обліку та аудиту ННЦ «ІАЕ» УААН тісно співпра-
цюють з новоствореним при Федерації аудиторів, бухгалтерів і 
фінансистів АПК України Інститутом обліку і фінансів АПК та 
іншими громадськими професійними організаціями бухгалтерів, 
науковими і освітніми установами. 

Також слід відмітити, що інформаційне забезпечення є по-
тужним засобом комунікації науковців з питань професійної дія-
льності. В основу класифікації інформаційного забезпечення по-
кладено три основні ознаки: професійно-інформаційна комуніка-
ція, пізнавальність інформації та зміст інформаційного забезпе-
чення. Створена і сформована на цих ознаках інформаційна база 
зможе більш ефективно та продуктивно забезпечувати процес 
наукової роботи. Використовуватися  в навчальному  процесі  
аспірантів, студентів, підготовки та перепідготовки бухгалтерсь-
ких кадрів. Також, інформаційна база дасть можливість створен-
ня через бухгалтерські портали загальної та об’єднаної системи 
інформаційного забезпечення професійних бухгалтерів, котрі є 
членами громадських організацій.  

 
УДК  657.1+657.37 

Н.М. ШЕВЧЕНКО, аспірант, 
ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН, 

 
ОСНОВНІ НАПРЯМИ АДАПТАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ  

ЗВІТНОСТІ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ  
ДО ВИМОГ МСФЗ 

 
Зміна економічної системи та інтеграція України до Євро-

пейського Союзу спричинили складні процеси реформування 
системи бухгалтерського обліку та звітності. Рушійною силою в 
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процесі гармонізації обліку та звітності України з міжнародними 
стандартами стало запровадження Програми реформування бух-
галтерського обліку [1] та Стратегії застосування міжнародних 
стандартів фінансової звітності [2].  

Питанням адаптації звітності в Україні до вимог міжнарод-
них стандартів присвячено праці відомих вітчизняних вчених: 
М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, М.Я. Дем’яненка, В.І. Єфименка, 
В.М. Жука, Г.Г. Кірейцева, М.В. Кужельного, М.Ф. Огійчука, 
П.Т. Саблука, В.В. Сопка, Н.М. Ткаченко, М.Г. Чумаченка, 
П.Я. Хомина та інших дослідників. Базовими є також праці про-
відних зарубіжних вчених за зазначеною тематикою: 
Л.А. Бернстайна, М.Ф. Ван Бреди, Н.А. Бреславцевої, Й. Бьотге, 
К. Друрі, Д. Колдуела, Б. Нідлза, В.Д. Новодворського, 
В.Ф. Палія, Я.В. Соколова, Ч. Хонгрена, Е.С. Хендріксена, 
А.Д. Шеремета, та ін.  

Проте поза увагою науковців залишаються окремі  теоре-
тичні, методичні, організаційні, практичні та інші аспекти адап-
тації національної системи фінансової звітності України до вимог 
міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ). На-
самперед це стосується висвітлення сутності адаптації методоло-
гічних і методичних засад фінансової звітності відповідно до мі-
жнародних стандартів.  

Нами адаптація (від лат adaptatio – пристосування), розгля-
дається як пристосування економічної системи, зокрема вітчиз-
няної системи фінансової звітності, та окремих її суб’єктів до 
умов зовнішнього економічного середовища, що зазнають змін 
під впливом вимог міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Попередніми дослідженнями встановлено, що, незважаючи 
на активний розвиток фінансової звітності в Україні, Програму 
реформування бухгалтерського обліку в Україні не втілено в 
практичне життя. В Україні лише банківські установи готують 
фінансову звітність за міжнародними стандартами, тоді як інші 
підприємства продовжують оприлюднювати фінансову звітність, 
складену за національними стандартами, незважаючи на рішення 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
02.06.02 р. № 126 та розпорядження Кабінету Міністрів України 
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від 18.01.03 р. № 25-р. щодо підготовки акціонерними товарист-
вами звітності за міжнародними стандартами. За експертними 
оцінками, вітчизняні підприємства готують фінансову звітність 
за МСФЗ лише на вимогу банків з метою отримання кредиту, для 
задоволення потреб іноземного інвестора або на вимогу  мате-
ринського підприємства, яке працює за системою МСФЗ [3, с. 9].  

Здебільшого, вітчизняні підприємства користуються послу-
гами консалтингових структур, які за чималу плату виконують 
роботу по трансформації звітності, складеної відповідно до вимог 
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку до 
звітності, складено за вимогами МСФЗ. Тому, ми вважаємо, що 
має бути розроблена певна методика, яка дозволить працівникам 
бухгалтерських служб підприємств самостійно здійснювати цю 
роботу.  

Розглядаючи наукову проблему адаптування звітності віт-
чизняних підприємств до вимог МСФЗ, необхідно звернути увагу 
на подальше послідовне дослідження таких питань, як: 

1. Теоретичні і практичні засади стандартизації звітності. 
2. Організація адаптації фінансової звітності агропромис-

лових підприємств до міжнародних стандартів. 
3. Особливості трансформації фінансової звітності агроп-

ромислових підприємств до вимог міжнародних стандартів. 
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3. Нишенко Л.П. Гармонізація бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності України з міжнародними стандартами: авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 
08.00.09 „Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами еко-
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СЕКЦІЯ 2. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  
ВПРОВАДЖЕННЯ ГАЛУЗЕВИХ СТАНДАРТІВ ОБЛІКУ  

І ЗВІТНОСТІ 
 
УДК 631.16 
 

 
Н.А. БОЯРКО, начальник відділу методології обліку  

та звітності державних підприємств Управління  
бухгалтерського обліку,  звітності та ревізійної роботи 

 
 

СТАН ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ,  

ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО СФЕРИ УПРАВЛІННЯ 
МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

 
Частка державних підприємств, що відносяться до сфери 

управління Міністерства аграрної політики на сьогодні залиша-
ється  досить суттєвою. Більше чотирьохсот підприємств не під-
лягають приватизації взагалі, згідно Закону "Про перелік об'єктів 
права державної власності, що не підлягають приватизації". Се-
ред них підприємства виноробної галузі, насіннєві та племінні 
станції, науково-дослідні інститути, більшість лікеро-горілчаних 
заводів, деякі хлібоприймальні підприємства та комбінати хлібо-
продуктів, заводи по виробництву спирту, елеватори тощо.  

За І квартал 2009 року до Міністерства аграрної політики 
України відзвітували 349 державних комерційних підприємства, 
у тому числі: 

- державні сільськогосподарські та лісогосподарські підп-
риємства – 120 підприємств; 

- промислові підприємства – 139  підприємств; 
- підприємства по виробничо-технічному обслуговуванню 

(з МТС) – 62 підприємства; 
- підприємства торгівлі та громадського харчування – 1 пі-

дприємство; 
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- будівельні організації – 6 підприємств; 
- заготівельні організації – 21 підприємство. 
Як свідчать дані поданої звітної інформації, за І квартал 

2009 року консолідований фінансовий результат діяльності дер-
жавних комерційних підприємств, що належать до сфери управ-
ління Мінагрополітики, становить 3,0 млн.грн. прибутку. Порів-
нюючи з аналогічним періодом минулого року прибутковість 
зменшилась на 1,7 млн.грн. або на 36,2 %. 

Можливою причиною зменшення прибутку державних ко-
мерційних підприємств є збільшення собівартості реалізованої 
продукції, яка за І квартал 2009 року складає 577,0 млн.грн., що в 
порівнянні з І кварталом 2008 року більше на 29,5 млн.грн. 
(5,4 %).  

Разом з тим, спостерігається позитивна тенденція до зрос-
тання валового прибутку. В порівнянні з І кварталом 2008 року 
отриманий валовий прибуток збільшився (прибуток, отриманий 
від основної діяльності підприємств) на 40,6 млн. грн. і склав 
184,6 млн.грн. 

Таке зростання відбулося за рахунок зростання чистого до-
ходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг на 70,1 
млн.грн. Однак, за рахунок зростання собівартості реалізованої 
продукції валовий прибуток зменшився на 29,5 млн. гривень.  

Аналізуючи структуру отриманого прибутку необхідно ві-
дмітити, що найбільший валовий прибуток за І квартал 2009 року 
отримано по підприємствах промислової галузі – 173,5 млн. гри-
вень. 

Негативним моментом діяльності комерційних підпри-
ємств системи Мінагрополітики є тенденція до збільшення отри-
маних збитків та збиткових підприємств. За результатами фінан-
сово-господарської діяльності за І квартал 2009 року 155 (44,4 %) 
державних комерційних підприємства спрацювали зі збитками у 
сумі  43,9 млн. грн., що на 14,8 млн. більше ніж за аналогічний 
період минулого року. У І кварталі 2009 року в порівнянні з 2008 
роком кількість збиткових підприємств збільшилась на 12 підп-
риємств.  
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Не зважаючи на те, що по промислових підприємствах 
отримано найбільший валовий прибуток найбільші суми збитків 
за І квартал 2009 року отримано по цій же галузі (22,3 млн.грн.) 
та по державним підприємствам сільського господарства  (14,2 
млн.грн.).  

По державним підприємствам агропромислового виробни-
цтва зберігає тенденцію до зменшення рівень рентабельності, яка 
за І квартал 2009 року складає 0,4 % проти рентабельності за І 
квартал 2008 року  на рівні 0,7  %  

Найбільшого рівня рентабельності, за результатами діяль-
ності у І кварталі 2009 року, досягли промислові підприємства - 
3,1 %.  

Найбільш збитковими у І кварталі 2009 року виявились за-
готівельні підприємства (- 23,5 %) та підприємства сільського 
господарства (- 12,9 %).  

Прийняття значної кількості законодавчих актів, 
пов’язаних з діяльністю державного сектору економіки зумов-
люють необхідність узагальнення нормативних вимог щодо їх 
ефективного управління з боку Міністерства аграрної політики 
України. 

У зв’язку з цим набуває суттєвої актуальності питання за-
провадження єдиних методичних підходів та надання практич-
них рекомендацій по раціональній організації аналізу Міністерс-
твом аграрної політики результатів діяльності підпорядкованих 
йому підприємств, на предмет ефективності використання та ро-
зпоряджання державним майном, використання прибутку,   фор-
мування відповідних фондів та резервів, організації документу-
вання, обліку, звітності та відомчого контролю на таких підпри-
ємствах з урахуванням діючої нормативно-правової бази та еко-
номічних умов діяльності. 
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УДК 631.16 
О.М. ПРОКОПЕНКО, 

директор департаменту статистики сільського 
господарства та навколишнього середовища 

Держкомстату України 
 

СТАН СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ У 2008 
РОЦІ ТА ПЕРШОМУ ПІВРІЧЧІ 2009 РОКУ 

 
Сільське господарство є однією з найважливіших галузей 

економіки країни, від функціонального стану якого в прямій за-
лежності знаходиться продовольча безпека та незалежність дер-
жави, розвиток внутрішнього й зовнішнього ринків, а отже і рі-
вень життя населення. У 2008р. частка сільського господарства 
(включаючи мисливство та лісове господарство) у загальному 
обсязі  валової доданої вартості усіх галузей економіки склала 
7,8% (у 2007р. – 7,5%). Обсяг продукції сільського господарства 
в усіх категоріях господарств у фактичних цінах становив 150,8 
млрд.грн. 

загальний обсяг продукції сільського господарства за 
2008р. зріс на 17,1%. При цьому збільшення обсягу виробництва 
зафіксовано як  у сільськогосподарських підприємствах (на 
35,1%), так і у господарствах населення (на 5,2%). Частка вироб-
ництва сільськогосподарської продукції господарствами насе-
лення і надалі залишається вагомою і становить 54,0%, у тому 
числі продукції рослинництва - 50,5%, продукції тваринництва – 
59,7%. 

продукція сільського господарства і харчової промисловос-
ті формує значну частину (16,2%) українського експорту. За 
2008р. експортовано продукції сільського господарства і харчо-
вої промисловості на 10,8 млрд.дол.США (на 4,5 млрд. дол. бі-
льше, ніж за 2007р.). У 2008р. було імпортовано сільськогоспо-
дарської продукції і продовольства на 6,5 млрд.дол.США (на 2,3 
млрд.дол. більше, ніж у попередньому році). У вартісній струк-
турі імпорту частка даної продукції склала 7,5%. На готові хар-
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чові продукти припадало 41,5% від загального обсягу імпорту 
продукції сільського господарства і харчової промисловості, живі 
тварини та продукти тваринного походження – 26,4%, продукцію 
рослинництва – 22,7%. 

суб'єктами господарювання за рахунок усіх джерел фінан-
сування у сільське господарство, мисливство, лісове господарст-
во у 2008р. вкладено 16,9 млрд.грн. інвестицій в основний капі-
тал. Обсяги інвестування у цей вид економічної діяльності порів-
няно з 2007р. зросли на 42,3%, внаслідок чого  питома вага капі-
таловкладень зросла на 2,1 в.п. і становила 7,2% від загального 
обсягу інвестицій в основний капітал. За рахунок коштів держав-
ного бюджету освоєно 720,7 млн.грн. або 4,3% інвестицій у цей 
вид діяльності.  

У розвиток  підприємств сільського  господарства, мислив-
ства, лісового господарства станом на 1 січня 2009р. також вкла-
дено  803,2 млн.дол. США прямих іноземних інвестицій  (2,2% 
загального обсягу інвестицій в Україну), з них 245,9 млн.дол. 
США надійшло у 2008р. 

Площа сільськогосподарських угідь, які використовувались 
у сільськогосподарському виробництві, на початок 2009р. проти 
початку 2008р. скоротилась на 0,5% і становила 36,6 млн.га 
(60,6% території країни). 

У 2008р. в країні діяло 59,1 тис. аграрних підприємств різ-
них організаційно-правових форм власності та господарювання 
(включаючи фермерські господарства),  площа  сільськогоспо-
дарських угідь яких складала  21,2 млн.га.  

На 1 січня  2009р. налічувалось 42,4 тис. фермерських гос-
подарств, у  власності та користуванні яких знаходилося 4,3 
млн.га сільськогосподарських угідь. 

У 2008р. продукція рослинництва займала 62,4% загально-
го обсягу сільськогосподарського виробництва. Порівняно з 
2007р. виробництво продукції рослинництва збільшилося на 
30,5%, у т. ч. в сільськогосподарських підприємствах – на 55,6%, 
господарствах населення – на 12,7%. Такий приріст продукції  
одержаний, головним чином, за рахунок збільшення (в 1,8 раза) 
виробництва зернових культур, що зумовлено зростанням їхньої 
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урожайності в 1,6 раза (на 12,8 ц з 1 га) та площі їх збирання на 
2,0 млн.га, або на 14,5%. У структурі виробництва продукції рос-
линництва частка зернових культур склала 34,5%, картоплі та 
овоче-баштанних культур - 36,7%, а технічних культур - 18,8%.  

Підсумки господарської діяльності сільськогосподарських 
підприємств (крім малих) у 2008р. засвідчили, що рентабельність 
виробництва продукції рослинництва становила 19,6%, однак це 
відчутно менше проти 2007р. (32,7%). Прибутковим, навіть без 
урахування дотацій, було вирощування соняшнику (18,4%), зер-
нових культур (16,4%),  овочів  відкритого ґрунту (11,1%),  кар-
топлі (7,9%). Виробництво цукрових буряків (фабричних) із зби-
ткового у 2007р. (мінус 11,1%) стало прибутковим (7,1%). 

Одним із визначальних елементів у системі заходів щодо 
нарощування обсягів і підвищення урожайності сільськогоспо-
дарських культур є застосування добрив.  

Органічні добрива  внесені на площі  0,5 млн.га, що скла-
дає лише  2,5% загальної площі посівів. Найбільше (5180,3 тис.т, 
або 49,5%) органіки внесено під зернові культури (на 4,0% мен-
ше проти 2007р.) та 2316,7 тис.т (22,1%) – під технічні, що майже 
на третину менше. 

У вартісній структурі реалізації продукції сільськогоспо-
дарськими підприємствами продукція рослинництва займає 
62,3% від загального обсягу реалізації. У 2008р. порівняно з по-
переднім роком її продано більше на 42,3%. Частка зернових ку-
льтур у загальному обсязі реалізації продукції рослинництва 
склала 54,7%, олійних культур - 27,3%.  

Середні ціни продажу сільськогосподарськими підприємс-
твами продукції рослинництва, що склалися в 2008р., у цілому 
зменшилися проти 2007р. на 4,8%.  

У 2008р. частка виробництва  продукції тваринництва в 
загальному обсязі валової продукції склала 37,6% проти 44,0% у 
2007р. Порівняно з попереднім роком збільшення (на 6,4%)  ви-
робництва продукції тваринництва зафіксовано лише в сільсько-
господарських підприємствах, частка яких у загальному обсязі 
тваринницької продукції склала 40,3%.  
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Протягом 2008р. в усіх категоріях господарств зберігалась 
негативна тенденція скорочення поголів'я великої рогатої худо-
би. На 1 січня 2009р. в країні нараховувалось 5079,0 тис.голів 
великої рогатої худоби, що на 411,9 тис.голів менше проти від-
повідної дати 2008р., у т.ч. у сільськогосподарських підприємст-
вах – 1720,1 тис.голів (на 206,7 тис.голів менше), у господарствах 
населення – 3358,9 тис.голів (на 205,2 тис.голів менше). Поголі-
в'я корів в аграрних підприємствах (624,3 тис.голів) зменшилося 
на 8,0%, в господарствах населення (2232,0 тис.голів) – на 7,7%.  

Скорочення зазнало і поголів'я свиней, чисельність яких 
скоротилася на 7,0% і становила 6526,0 тис.голів, у т.ч. в сільсь-
когосподарських підприємствах – на 4,8% (2730,9 тис.голів), у 
господарствах населення – на 8,6% (3795,1 тис.голів). Водночас  
порівняно з 1 січня 2008р. зросло загальне поголів'я птиці всіх 
видів на 8,3 млн.голів (на 4,9%), у т.ч. в сільськогосподарських 
підприємствах – на 7,9 млн.голів (на 9,8%), у господарствах на-
селення – на 0,4 млн.голів (на 0,5%). 

Важливим резервом нарощування виробництва  м'яса є збі-
льшення продуктивності тварин. У 2008р. обсяг вирощування 
худоби та птиці (в живій вазі) перевищив рівень попереднього 
року на 1,7%.  

За рахунок скорочення на 66,5 тис.т або на 6,7% виробниц-
тва господарствами населення м'яса (у забійній вазі) у 2008р. за-
галом одержано 1905,9 тис.т м'яса, що на 0,3% менше порівняно 
з 2007р.  

Порівняно з 2007р. відбулося істотне зростання (на 47,4%) 
середніх цін реалізації продукції тваринництва: на 60,8% зросли 
ціни продажу великої рогатої худоби, на 73,2% - свиней, на 
49,6% - птиці.  

Загальний обсяг імпорту м’яса та харчових субпродуктів у 
2008р. становив 843,6 млн.дол. США, або в 5,1 раза більше проти 
2007р. У загальній вартості імпорту м’яса та харчових субпроду-
ктів 49,3% припадало на поставки свинини (416,1 млн.дол.), 41% 
– м’яса, харчових субпродуктів та іншої продукції з птиці (346,1 
млн.дол.), 2,3% – продукції з яловичини  (19,7 млн.дол.). За 
2008р. експорт м’яса та харчових субпродуктів з України у варті-
сному вимірі зменшився на 28,9% і склав 74,8 млн.дол.  
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Через скорочення чисельності поголів'я корів у всіх кате-
горіях господарств виробництво молока у 2008р. зменшилося на 
4,1% і склало 11,8 млн.т.  

Виробництво молока у 2008р. було рентабельним, проте 
порівняно з 2007р., прибутковість його знизилась з 13,8% до 
4,1%. Середня ціна реалізації молока проти 2007р. зросла на 
24,4% і склала 2065,1 грн. за т.  

У 2008р. виплати дотацій за рахунок коштів податку на до-
дану вартість за реалізацію молока та молочних продуктів на пе-
реробні підприємства зросли на 43% і становили 754,6 млн.грн. 

У 2008р. було експортовано молока і молочної продукції 
на 652,8 млн.дол. США, або на 10% більше порівняно з 2007р. 
Обсяг імпорту молока і молочної продукції у 2008р. проти 2007р. 
зріс на 21,2% і становив 107,4 млн.дол. США.  

 У 2008р.  виробництво яєць в усіх категоріях господарств 
збільшилося на  6,4% порівняно з обсягами 2007р. і становило 
15,0 млрд.штук, у т.ч.  в  сільськогосподарських підприємствах - 
на 11,4% (8,5 млрд.штук),  господарствах населення – на 0,4% 
(6,5 млрд.штук). Середня ціна реалізації яєць птиці проти 2007р. 
зросла на 37,5% і склала 377,4 грн. за тис. штук. Рівень рентабе-
льності яєць суттєво підвищився – з 9,1% у 2007р. до 13,0% у 
2008р. На споживчому ринку за 2008р. яйця подорожчали на 
28,8%. 

Співвідношення цін на реалізовану сільськогосподарську 
продукцію та промислову продукцію, що споживалася в аграр-
ному секторі, у першій половині 2008р. характеризувалося пере-
вищенням на 15 в.п. індексів цін реалізації продукції сільського 
господарства над індексами цін промислової продукції. Але за 
підсумками року, через суттєве зниження цін на зерно та насіння 
соняшнику, склалося значне перевищення індексів цін на мате-
ріально-технічні ресурси промислового походження над  цінови-
ми індексами реалізації продукції сільського господарства – 
144,1%  проти 110,3%.  

Результати діяльності аграрного сектору, а саме наявність 
необхідної сировинної бази, мають значний вплив на розвиток 
підприємств з виробництва харчових продуктів, напоїв.  За під-
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сумками 2008р. цими підприємствами скорочено на 0,9% вироб-
ництво продукції проти попереднього року. Не досягнуто мину-
лорічних обсягів у виробництві олії та жирів (відставання стано-
вило 15,6%), цукру (13%), переробленні та консервуванні овочів 
та фруктів (7,4%), виробництві мінеральних вод та інших безал-
когольних напоїв (5,4%), молочних продуктів і морозива (2,9%). 
Водночас отримано приріст з виробництва тютюнових виробів 
(7,9%), кондитерських виробів (5,8%), м'яса та м'ясних продуктів 
(2,6%). 

У січні–червні 2009р. продовжувалися позитивні тенденції 
розвитку аграрного сектору. Так, загальне виробництво продукції 
сільського господарства порівняно з першим півріччям 2008р. 
зросло на 2,6%, у т.ч. в аграрних підприємствах – на 7,9%, у гос-
подарствах населення – скоротилося на 1,1%. Обсяг продукції 
сільського господарства в усіх категоріях господарств у фактич-
них цінах, за розрахунками, становив 32,9 млрд.грн. 

Під урожай 2009р. сільськогосподарські культури посіяно 
на площі 26,9 млн.га, з них в аграрних підприємствах – на 19,1 
млн.га (71,1% загальних площ), у господарствах населення – на 
7,8 млн.га (28,9%). Порівняно з 2008р. загальна посівна площа 
зменшилась на 0,9%, у т.ч. в аграрних підприємствах – на 1,9%, у 
господарствах населення – збільшилась на 1,4%.  

У структурі реалізації худоби та птиці на забій сільського-
сподарськими підприємствами (крім малих) частка птиці всіх 
видів становила 66,0% (у січні–червні 2008р. – 60,3%), у т.ч. 
бройлерів – 94,7% (94,5%); великої рогатої худоби – 14,1% 
(17,3%), свиней – 19,8% (22,2%). 

Сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) у 
січні–червні 2009р. отримано бюджетної тваринницької дотації 
за молодняк великої рогатої худоби, свиней, птицю свійську 
м’ясних порід на суму 17,9 млн.грн., екологічно чисте молоко – 
3,3 млн.грн.  

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогоспо-
дарськими підприємствами за січень–червень 2009р. порівняно з 
відповідним періодом 2008р. зменшилися на 22%, у т.ч. на про-
дукцію рослинництва на 37%,  а  на продукцію тваринництва  
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зросли на 5%. У червні п.р. порівняно з травнем середні ціни ре-
алізації продукції знизилися на 2%, у т.ч. продукції рослинництва 
– на 7%, а продукції тваринництва – зросли  на 2%. 

За I півріччя 2009р. переробними підприємствами закупле-
но від усіх категорій сільськогосподарських товаровиробників 
193,6 тис.т живої ваги худоби та птиці, що на 36% менше проти 
відповідного періоду 2008р.; 2365,2 тис.т молока та молочних 
продуктів (на 17% менше). Крім того, переробними підприємст-
вами використано для переробки 321,7 тис.т власно вирощеної 
худоби та птиці (на 5% більше, ніж за січень–червень 2008р.) та 
3,1 тис.т молока (на 17% менше). Частка господарств населення в 
загальному обсязі закупівлі переробними підприємствами худоби 
та птиці зменшилася з 34% до 20%, молока – з 63% до 54%. 
 
УДК 657.36 

А.І. РОЗУМНА, 
начальник відділу статистики 

 сільськогосподарських підприємств та 
обстежень домогосподарств департаменту 

 статистики сільського господарства та 
навколишнього середовища Держкомстату  

 
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ПЕРЕЛІКУ 
ЗВІТНИХ ОДИНИЦЬ ЗА ФОРМОЮ ДЕРЖАВНОГО 
СТАТИСТИЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ № 50-СГ 

 
Починаючи зі звіту за 2007 рік, з метою удосконалення по-

рядку формування сукупності підприємств, що складають форму 
державної статистичної звітності №50-сг "Основні економічні 
показники роботи сільськогосподарських підприємств за 200__ 
рік", Держкомстат змінив порядок визначення переліку звітних 
одиниць для цього державного статистичного спостереження з 
урахуванням цілей його проведення, запровадивши цензовий ме-
тод відбору підприємств за визначеними критеріями. Такий  під-
хід дозволяє стабілізувати кількість звітних одиниць, забезпечи-
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ти бажаний відсоток покриття обсягів сільськогосподарського 
виробництва, охопити переліком різні  за виробничою організа-
цією підприємства з урахуванням їх впливу на кінцевий резуль-
тат на базі наявної інформаційної бази. 

Таким чином, на даний час збір і розробка державного ста-
тистичного спостереження за формою №50-сг здійснюється за 
встановленим Держкомстатом переліком респондентів, які зві-
тують за даною формою, тобто, цільовою сукупністю господа-
рюючих суб'єктів.   

Основою для визначення цільової сукупності форми №50-
сг є статистичний реєстр АГРО в частині сільськогосподарських 
підприємств і фермерських господарств станом на 1 липня звіт-
ного року і бази даних за формами державних статистичних спо-
стережень №50-сг за і №24, а також № 2-ферм і №1-
підприємництво за попередній рік. 

До цільової сукупності включаються господарюючі су-
б'єкти – юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи (філії), 
незалежно від організаційно-правової форми господарювання: 

активні станом на 1 липня звітного року; 
з основним видом економічної діяльності 01.1 – 01.4, а та-

кож 15.11, 15.12, 15.32, 15.33, 15.41, 15.51, 15.61, 15.83, 15.93, 
15.94,  17.14,   73.10   за   КВЕД   (за реєстраційними даними  
ЄДРПОУ); 

які відповідають одній з таких умов: 
або мають понад 200 гектарів сільськогосподарських угідь; 
або мають на кінець звітного року понад 50 голів великої 

рогатої худоби; 
або мають на кінець звітного року понад 50 голів свиней; 
або мають на кінець звітного року понад 50 голів овець або 

кіз; 
або мають на кінець звітного року понад 500 голів птиці; 
або мають середньооблікову чисельність працюючих  у  

сільському господарстві понад 20 осіб. 
Для формування переліку звітних одиниць за формою 

№ 50-сг застосовуються також вартісні критерії: 
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дохід (виручка) від реалізації продукції сільського госпо-
дарства і послуг – понад 150 тис.грн.. 

Для фермерських господарств, як специфічної категорії   
господарюючих суб'єктів, для яких передбачена окрема форма 
державного статистичного спостереження №2-ферм, застосову-
ються більш високі порогові значення для критерію за площею 
сільськогосподарських угідь – 1000 га, і критерію за чисельністю 
працюючих – 50 осіб. 

Цільова сукупність підприємств – звітних одиниць за фор-
мою №50-сг, формується на державному рівні наприкінці звітно-
го року і передається до територіальних органів державної  ста-
тистики для її опрацювання з урахуванням останніх структурних 
змін у сільськогосподарських підприємствах та доцільності  
включення окремих з них  до цільової сукупності, доповнення 
цільової сукупності, в разі потреби, одиницями, що справляють 
відчутний вплив на сільське господарство регіону.  

Пропозиції регіональних головних управлінь статистики 
розглядаються Держкомстатом і за підсумками цього розгляду 
визначається остаточний перелік сільськогосподарських підпри-
ємств, які складають форму №50-сг за звітний рік. 

Завдяки такому підходу до формування переліку звітних 
одиниць, звіт за формою №50-сг за 2008 рік було отримано від  9 
284  підприємств (за 2007 рік – від   8 287 підприємств, за 2006 рік 
– від 7 611 підприємств).  

У результаті кількість підприємств, що подали звіт за 2008 
рік, становить майже 16% до загальної кількості діючих сільсь-
когосподарських підприємств (включаючи фермерські господар-
ства). Їхня частка в загальних обсягах виробництва продукції 
сільського господарства  сільськогосподарськими підприємства-
ми за 2008 рік складає 87%, у тому числі зернових і зернобобо-
вих культур – 85%, цукрових буряків – 96%, насіння соняшнику 
– 83%, картоплі  – 70%, овочів – 75%, приросту худоби та птиці – 
92%, молока – 95%, яєць курячих – 96%, вовни – 80%. 
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ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ  
БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ ЗА СПРАВЕДЛИВОЮ  

ВАРТІСТЮ 
 

Особливої актуальності та складності сьогодні набуває 
проблема  адаптації міжнародних підходів і принципів обліку до 
реалій вітчизняного господарювання. Нове нормативно-правове 
регулювання обліку виробництва вносить значні корективи  у 
його ведення. Одним з найбільш суттєвих наслідків запрова-
дження П(С)БО 30 «Біологічні активи» є оцінка біологічних ак-
тивів та сільськогосподарської продукції за справедливою вартіс-
тю та відображення її результатів в обліку, що в умовах аграрно-
го виробництва є складною задачею, для вирішення якої потріб-
ний додатковий час, кваліфіковані кадри з маркетингової політи-
ки підприємства та кошти на утримання відповідних Комісій по 
визначенню справедливої вартості. Залишається ще маса невирі-
шених дискусійних питань, які ставлять під сумнів ефективність 
нововведень в облік сільськогосподарського виробництва. 

При первісному визнанні і на дату балансу біологічні акти-
ви відображаються за справедливою вартістю, зменшеною на 
очікувані витрати на місці продажу. 

Позитивним моментом використання справедливої вартості 
для оцінки активів підприємства є сприяння реальнішому відо-
браженню їх вартості в балансі, що дає можливість об’єктивніше 
проводити аналіз структури майна підприємств. Єдині підходи 
відображення вартості активів дають можливість порівнювати 
показники фінансової звітності різних підприємств. В.Г.Лінник 
та М.М.Коцупатрий вважають, що оцінка сільськогосподарської 
продукції відповідно до П(С)БО 30, дає змогу виявити реальну 
економічну ефективність виробництва окремих видів продукції. 
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Враховуючи ці позитивні сторони справедливої вартості 
порівняно з фактичною собівартістю, багато країн з розвинутою 
економікою використовували її для оцінки продуктивних тварин, 
сільськогосподарської продукції при складанні фінансової звіт-
ності ще до введення в дію міжнародного стандарту бухгалтерсь-
кого обліку 41 «Сільське господарство» у 2003 році. 

Незважаючи на позитивні результати використання справе-
дливої вартості для оцінки біологічних активів, досить спірним, на 
нашу думку, є методика визначення справедливої вартості. 

Метод оцінки (а звідси — і метод обліку) біологічних акти-
вів та їх похідних, визначений П(С)БО 30, повністю перекреслює 
традиційні для нас методи, що ґрунтуються на розрахунках пла-
нової (нормативної) собівартості. Він покликаний регулювати 
облік сільгоспактивів, не визначений іншими стандартами. Нове 
Положення вирішує деякі злободенні проблеми, але залишає й 
безліч невирішених питань.  

З.М. Левченко вказує на те, що пропонована Методичними 
рекомендаціями з бухгалтерського обліку біологічних активів 
методика визначення справедливої вартості біологічних активів 
та сільськогосподарської продукції не конкретизована, досить 
суб’єктивна і організаційно не забезпечена інформацією щодо 
цін активного ринку на відповідні види біологічних активів, а в 
окремих випадках – через відсутність останнього. 

Оскільки розвинутого біржового ринку сільськогосподарської 
продукції, і особливо біологічних активів, в Україні сьогодні прак-
тично не існує, то визначення їх справедливої вартості на основі цін 
активного ринку є проблематичним, Т.Г.Маренич пропонує викори-
стовувати як справедливу  вартість  реальні ринкові ціни на сільсь-
когосподарську продукцію за вирахуванням ПДВ і рівня збутових 
витрат (без врахування транспортних витрат). 

Крім цього, Гуцаленко Л.В. підкреслює, що в практичній 
діяльності сільськогосподарських підприємств можуть бути ви-
падки коли неможливо здійснити надійну оцінку справедливої 
вартості біологічного активу. Справедливу вартість біологічного 
активу можна оцінити з достатнім ступенем надійності. Даний 
підхід можливо заперечити тільки в момент первинного визнання 
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біологічного активу, у відношенні до якого відсутня інформація 
про ринкові ціни, а альтернативні розрахунки справедливої вар-
тості не є надійними. В такій ситуації біологічний актив слід оці-
нювати за собівартістю за мінусом накопиченої амортизації і 
збитків від його знецінення. На випадок можливості оцінки біо-
логічного активу за справедливою вартістю з достатнім ступенем 
надійності, підприємству необхідно перейти на оцінку  за спра-
ведливою вартістю за вирахуванням витрат на місці продажу. У 
випадку, коли довгостроковий біологічний актив включений в 
групу яка призначена для реалізації, то на нашу думку необхідно 
взяти до уваги МСФЗ 5 „Довгострокові активи, призначенні для 
продажу і припинена діяльність”, яким передбачається зміна 
справедливої вартості. При визначенні собівартості, сум накопи-
ченої амортизації та збитків від знецінення підприємствам необ-
хідно керуватися П(С)БО 7 „Основні засоби” та П(С)БО 
9”Запаси”. 

Шев’якова Т.П, та Панченко Л.Г. зазначають, що доцільно 
було б доопрацювати П(С)БО 30 “Біологічні активи” таким чи-
ном, щоб фінансові результати сільськогосподарські підприємст-
ва визначали на стадії процесу реалізації. Оцінка сільськогоспо-
дарської продукції та біологічних активів як запасів на кінець 
звітного року повинна здійснюватися відповідно до П(С)БО 9 
“Запаси” за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю (фак-
тичною собівартістю) або чистою вартістю реалізації (справед-
ливою вартістю за вирахуванням очікуваних витрат на місці про-
дажу). 

На думку Китайчук Т.Г. на період адаптації стандарту 30 
до умов  вітчизняного  сільськогосподарського  виробництва,  
доцільніше зберегти традиційну оцінку за первісною (історич-
ною) вартістю. Надалі, при розвитку загальної методології обліку 
в сільському господарстві, її можне буде уточнювати та видозмі-
нювати в залежності від  класифікаційних груп запасів, виробни-
чого призначення продукції, обраної господарством облікової 
політики. 

Гончаренко Н.В., запропонувала застосовувати методику 
організації обліку біологічних активів та сільськогосподарської 
продукції за справедливою вартістю, яка ґрунтується на помісяч-
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ному визначенні справедливої вартості всієї номенклатури біоло-
гічних активів та сільськогосподарської продукції, які є на підп-
риємстві, станом на перше число кожного наступного місяця.   

Крім теоретичних проблем застосування справедливої вар-
тості є фактори, які ускладнюють практичне застосування 
П(С)БО 30 і в першу чергу порядок оцінки біологічних активів. 

Визначення справедливої вартості додаткових біологічних 
активів та сільськогосподарської продукції ґрунтується на цінах 
активного ринку. 

Відповідно до П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» активний 
ринок – це ринок, якому притаманні такі умови: предмети, що 
продаються та купуються на цьому ринку, є однорідними; у будь-
який час можна знайти зацікавлених продавців і покупців; інфо-
рмація про ринкові ціни є загальнодоступною. 

Враховуючи відсутність у багатьох сільськогосподарських 
підприємствах комп’ютерної техніки, яка б дозволяла мати дос-
туп до Internet-мережі та отримувати інформацію про ціни, важко 
назвати ринки в Україні активними. Тому врегулювання пробле-
ми забезпечення підприємств інформацією про ціни активного 
ринку необхідно здійснити на державному рівні. Доцільно орга-
нізувати проведення моніторингу ринків біологічних активів і 
готової продукції та централізовано, на регіональному рівні, на 
кожну звітну дату доводити до сільськогосподарських підпри-
ємств інформацію про ціни. Ф.Ф. Бутинець зазначає, що на сьо-
годнішній день відсутній механізм визначення справедливої вар-
тості біологічних активів. Для цього можна користуватися інфо-
рмацією наявною в розпорядженні обласних управлінь статисти-
ки, даними прайс-листів, експертною оцінкою, а за відсутності 
цих даних - використовувати ціну, яка найчастіше застосовується 
при продажу таких активів за грошові кошти. 

У зв’язку з наявністю вищезазначених проблем, які ускла-
днюють практичне застосування П(С)БО 30 «Біологічні активи», 
ми вважаємо, що сільськогосподарським підприємствам доцільно 
надати можливість вибору методики оцінки продукції рослинни-
цтва і тваринництва – за плановою (фактичною) собівартістю, як 
було до 2007 року, або за справедливою вартістю. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ АПК  

СТАНДАРТІВ ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ  В ПРОЦЕСІ ОБЛІКУ  
НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 

 
Під стандартами бухгалтерського обліку розуміють сукуп-

ність норм, правил, рекомендацій, згідно з якими повинні форму-
ватися заключні дані фінансової звітності. Це означає, що всі пі-
дприємства зобов’язані дотримуватися стандартів, щоб показни-
ки цієї звітності можна було порівняти з показниками звітності 
інших підприємств. Однак, як показують останні дослідження, 
звітність окремих підприємств не співставна. Причини такої не-
співставності розшифровуються у примітках до звітності, в яких 
повинна наводитись інформація згідно вимог останнього розділу 
всіх стандартів (наприклад, П(С)БО 7 вимагає 20 показників, 
П(С)БО 8  – 15).  

Практика використання  положень  (стандартів)  бухгал-
терського обліку вітчизняними підприємствами показує не 
сприйняття окремих пунктів, що стосуються обліку нематеріаль-
них активів, податкових різниць, розрахунку резерву сумнівної 
дебіторської заборгованості, виплат працівникам, фінансових 
інструментів та ін. Підтвердженням цього є постійні зміни і 
роз’яснення окремих пунктів, а також відсутність відповідних 
статей у звітності підприємств. 

Підприємства АПК не мають достатню кількість фінансо-
вих ресурсів для придбання об’єктів інтелектуальної власності, 
однак науковий потенціал окремих установ дозволяє проводити 
успішні дослідження і розробки нових винаходів, промислових 
зразків. Стандарти обліку не дають однозначної відповіді щодо 
оцінки таких об’єктів, обліку прав користування ними і реалізації 
ліцензійних угод. Не знаходячи відповіді на ці питання, бухгал-
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тери залишають поза увагою такі об’єкти, не відображаючи їх в 
обліку.  

Національні стандарти, які є скороченим варіантом міжна-
родних, мають надто загальний характер, практичне їх викорис-
тання дозволяє маніпулювати даними. Інформація про сільсько-
господарські підприємства, продукція яких є стратегічно важли-
вою, становить основу державної політики у галузі. Відповідно 
методологію підготовки такої інформації повинні ухвалювати 
галузеві органи, які в Україні займаються тільки обробкою да-
них. 

Органи   галузевого  управління,  зокрема  Міністерство  
аграрної політики, відсторонено від формування бухгалтерської 
звітності Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансо-
ву звітність» від 16.07.99 №966-ХІV. В той час, як галузеві особ-
ливості проявляються в процесі обліку і використання всіх акти-
вів, а не лише сільськогосподарських, таких як земля, рослини, 
тварини. Зокрема, умови сільськогосподарського виробництва 
ставлять свої вимоги щодо переліку об’єктів інтелектуальної вла-
сності, які використовуються в АПК.  

Особливості сільськогосподарської діяльності, а саме: ви-
користання землі, біологічне походження результатів діяльності, 
середня тривалість виробничого циклу 1 рік, змінність природ-
нокліматичних факторів та державна підтримка галузі впливають 
на організацію всього облікового процесу на підприємстві, в то-
му числі інтелектуальної власності.  

Проведене дослідження дозволяє узагальнити основні ха-
рактеристики процесу обліку об’єктів інтелектуальної власності 
в сільському господарстві: 

- тривалість процесу (робота над новим сортом чи породою 
може тривати до 10 років і більше); 

- щорічне повторення технологічних операцій, що відо-
бражається в технологічних картах; 

- непередбачуваність результатів; 
- широке використання інших нематеріальних активів (в 

тому числі об’єктів інтелектуальної власності) та біологічних 
активів; 
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- значне переважання кількості користувачів над кількістю 
розробників; 

- супроводження операцій з реалізації прав переданням на-
сіння та тварин;  

- сукупна оцінка матеріальної та нематеріальної складових 
інтелектуально власності. 

Частина перерахованих особливостей притаманна для всіх 
операцій в сільському господарстві, тому методичні рекоменда-
ції, які створюються за сприяння Міністерства аграрної політики, 
доцільно об’єднати в одну групу стандартів або інструкцій (з до-
свіду обліку в СРСР), чітке виконання яких забезпечить 
об’єктивною інформацією про галузь, як основи продовольчої 
безпеки країни. 
Прикладом формування нормативного забезпечення обліку 
у галузі може бути регулювання банківських операцій по-
становами та інструкціями Національного банку України. Їх 
чіткість, всеосяжність спрощує облік в цій сфері, який є од-
ним з найбільш скрупульозних. 
 
УДК 657. 37 (075.8) 

Т.Є. КУЧЕРЕНКО, к е.н.,доц., 
 кафедра обліку і аудиту, 

Уманський державний аграрний університет 
 

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ФІНАНСОВИХ  
РЕЗУЛЬТАТІВ В КОНТЕКСТІ МОДЕЛІ БАЛАНСУ 

 
Для теоретичного обґрунтування показника фінансового 

результату слід проаналізувати  складові, з допомогою яких роз-
раховується цей показник, їх визначення і визнання в умовах дії 
національних стандартів бухгалтерського обліку, оскільки про-
ведені дослідження в цій сфері вказують на  деяку методологічну 
та методичну необґрунтованість. 
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Категорії доходів і витрат розглядаються в залежності від 
розуміння балансу, який знаходить своє практичне втілення в 
статичній, динамічній та економічній моделях. Статична модель 
побудови балансу передбачає, що все, що зменшує активи – є 
витратами, а все, що їх збільшує за рахунок власних джерел – є 
доходами. Динамічна модель балансу мотивує, що витрати – це 
потоки цінностей, які виходять із підприємства, а доходи – це 
потоки, які входять на підприємство. Економічна модель уточ-
нює статичну, приймаючи, що витрати – це все те, що зменшує 
гудвіл, а доходи – все, що його збільшує [1]. 

Суттю доходу в динамічній моделі є те, що він повинен бу-
ти реалізованим. Потенційна можливість тут недостатня. Дохід 
обов’язково має на увазі його виділення і реалізацію. П(С)БО 3 
„Звіт про фінансові результати” визначає доходи як „збільшення 
економічних  вигод у вигляді надходження активів або зменшен-
ня зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу 
(крім зростання  капіталу  за  рахунок внесків власників)”,  а  
„витрати – зменшення економічних вигод у вигляді вибуття ак-
тивів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення 
власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок 
його вилучення або розподілу власниками)” [2], тобто викорис-
товується динамічне трактування доходу.  

Визначення доходів і витрат передбачає проведення певних 
процесів господарської діяльності, які збільшують чи зменшують 
активи і зобов’язання, що відбувається під час безпосереднього 
їх руху (оприбуткування, нарахування, зменшення, погашення). 
Відповідно і визначення фінансових результатів (прибутку, збит-
ку) також побудовано, виходячи із процесів, які покладено в  ос-
нову визнання доходів і витрат: „Збиток  – перевищення суми 
витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці 
витрати. Прибуток – сума, на яку доходи перевищують пов’язані 
з ними витрати” [2].  Поряд з цим, МСБО 18 „Дохід”  визначає 
його як „валове надходження економічних вигід протягом певно-
го періоду, що виникає в ході звичайної діяльності підприємства, 
коли власний капітал зростає в результаті цього надходження, а 
не в результаті внесків учасників капіталу” [3, с. 405]. В Концеп-
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туальних основах МСБО визначення доходу приводиться дещо 
інше: „дохід – це збільшення економічних вигід протягом облі-
кового періоду у вигляді надходження чи збільшення корисності 
активів або  у вигляді зменшення зобов’язань, результатом чого є 
збільшення власного капіталу, за винятком збільшення, 
пов’язаного з внесками учасників” [3, с. 62]. Відмінність між ци-
ми категоріями полягає у тому, що, по-перше, МСБО 18 „Дохід” 
визнає доходом лише операції від звичайної діяльності, а у кон-
цептуальних основах – доходи  визнаються як від звичайної, так і 
надзвичайної (екстраординарної) діяльності; по-друге, у концеп-
туальних основах визначення доходу є ширшим, оскільки перед-
бачає визнання доходів не лише від здійснення операцій з реалі-
зації, а й внаслідок  утримання активів, що проявляється у збіль-
шенні їх корисності, дооцінки до справедливої вартості. 

Витрати в концептуальних основах визначаються як 
„...зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у 
вигляді вибуття чи амортизації активів або у вигляді виникнення 
зобов’язань, результатом чого є зменшення власного капіталу, за 
винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам” [3, с. 
62]. Визначення витрат не охоплює операції із зменшення корис-
ності активів внаслідок їх утримання підприємством в результаті 
минулих подій, що проявляється в уцінці активів. Таким чином, 
нормативні акти, якими регулюється визначення і визнання до-
ходів і витрат на національному рівні, не мають спільних підхо-
дів із МСБО  і не відображають усі події, які впливають на їх ве-
личину.   

Аналогічно як і міжнародні стандарти бухгалтерського об-
ліку національний стандарт 15 „Дохід”  визнані доходи класифі-
кує за такими групами: 
Ø дохід від реалізації продукції (товарів, інших активів); 
Ø дохід, пов’язаний з наданням послуг; 
Ø дохід, який виникає в результаті використання активів пі-

дприємства іншими сторонами [4]. 
Наведені класифікаційні групи доходів враховують лише 

дії, які призводять до отримання доходу, але не враховують фак-
ти, які також обліковуються в бухгалтерському обліку і вплива-
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ють на розмір власного капіталу, збільшуючи  доходи в результа-
ті дооцінки активів, якими володіє підприємство. Отже, показник 
доходу, який визначається в бухгалтерському обліку і відобража-
ється у фінансовій звітності, на методологічному рівні не забез-
печує повне висвітлення даної категорії і не включає класифіка-
ційну сукупність, що виникає у вигляді можливої економічної 
вигоди внаслідок утримання активів підприємством. 

На наш погляд,  національні П(С)БО доходів, витрат та ро-
зрахунку фінансових результатів повинні надавати більш точне 
визначення категорій „доходи” і „витрати” відповідно до еконо-
мічного змісту відображуваних операцій в процесі господарської 
діяльності, що приймаються у розрахунок при складанні Звіту 
про фінансові результати (ф. № 2).  

Доходи звітного періоду – це збільшення економічних  ви-
год протягом звітного періоду у вигляді надходження чи збіль-
шення корисності активів або зменшення зобов’язань, які приз-
водять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу 
за рахунок внесків власників). 

Витрати звітного періоду – це зменшення економічних ви-
год протягом звітного періоду у вигляді вибуття чи зменшення 
корисності активів, їх амортизації або збільшення зобов’язань, 
які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком 
зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу 
власниками).  

Таким чином, прибуток в сучасних умовах відображає не 
лише різницю між доходами і витратами, отриманими в процесі 
реалізації, але і  потенційні вигоди (доходи чи втрати), які   гене-
рують активи фірми  на звітну дату внаслідок їх утримання. Ме-
тодика розрахунку фінансових результатів у формі Звіту про фі-
нансові результати (ф. № 2) побудована, виходячи із статичного 
трактування балансу, яке припускає, що доходи і витрати утво-
рюються не лише в процесі продажу (реалізації), а й шляхом 
утримання активів, які мають потенційну ринкову вартість, від-
мінну від їх історичної (первісної) вартості, що також впливає на 
капітал фірми – її прибуток чи збиток внаслідок переоцінки від-
повідних активів на дату балансу чи на дату проведення операції. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО  

ОБЛІКУ МАЛОЦІННИХ НЕОБОРОТНИХ  
МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ТА МАЛОЦІННИХ  

І ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ ЗА ЧИННИМИ 
НОРМАТИВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ 

 
Питання щодо віднесення засобів праці до основних засо-

бів чи до МШП залишаються дискусійними до цього часу. 
В Україні законодавчо не встановлено вартісної межі, яка б 

могла чітко розмежувати засоби праці на основні засоби та мало-
цінні та швидкозношувані предмети. Згідно з П(С)БО 7 „Основні 
засоби” підприємства можуть самостійно установлювати вартісні 
ознаки предметів, що входять до складу малоцінних необоротних 
матеріальних активів. 

А тому одним із найскладніших питань реформування бух-
галтерського обліку є організація та ведення обліку основних за-
собів та інших необоротних матеріальних і нематеріальних акти-
вів на підприємствах. 
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Мета нашого дослідження - розкрити теоретичні і практич-
ні аспекти організації бухгалтерського обліку малоцінних необо-
ротних матеріальних активів та малоцінних і швидкозношуваних 
предметів за чинними нормативними документами.  

Під час організації бухгалтерського обліку основних засо-
бів та інших необоротних матеріальних активів слід враховувати, 
що об’єкти основних засобів відносять до активів лише в тому 
разі, коли є ймовірність того, що в майбутньому підприємство 
отримає вигоди, пов’язані з використанням цих об’єктів, а вар-
тість їх може бути достовірно визначена [1,301]. 

На підприємстві має бути виданий розпорядчий документ, 
за яким визначають та затверджують перелік об’єктів необорот-
них матеріальних активів зі строками використання до одного 
року і більше від одного року впродовж одного операційного ци-
клу. 

До інших необоротних матеріальних активів віднесено час-
тину малоцінних предметів, які за своїми економічними власти-
востями відшкодовують свою вартість у строк, більший від одно-
го року, але через незначну вартість їх недоцільно обліковувати в 
складі основних засобів. 

У зв’язку з поділом активів підприємства на оборотні та 
необоротні залежно від строку використання їх сталися суттєві 
зміни в обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів. З 
метою спрощення обліку основних засобів із їх складу виділено 
на рахунок 11 специфічні об’єкти основних засобів: бібліотечні 
фонди, малоцінні необоротні матеріальні активи, тимчасові (не-
титульні) споруди, природні ресурси та інші необоротні матеріа-
льні активи. 

До малоцінних необоротних матеріальних активів відно-
сять частину малоцінних предметів, які за своїми вартісними 
ознаками та економічними властивостями відшкодовують свою 
вартість у  строк,  більший від одного року, у зв’язку з чим їх не-
доцільно обліковувати в складі оборотних активів (МШП). 

Підприємства мають право зараховувати засоби праці до 
складу малоцінних необоротних матеріальних активів (субраху-
нок 112 „Малоцінні необоротні матеріальні активи”) або до скла-
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ду малоцінних та швидкозношуваних предметів (рахунок 22 
„Малоцінні та швидкозношувані предмети”), самостійно встано-
влюючи вартісні ознаки предметів, які включають до складу ма-
лоцінних необоротних матеріальних активів. 

Граничну вартість об’єктів необоротних активів, що мають 
обліковуватися на субрахунку 112 „Малоцінні необоротні мате-
ріальні активи”, необхідно встановлювати наказом про облікову 
політику підприємства з обліку основних засобів. 

У разі зміни підприємством вартісних ознак предметів, що 
входять до складу малоцінних необоротних активів, перегрупу-
вання на дату зміни вартісних ознак об’єктів основних засобів не 
здійснюється.  

Використання субрахунку 112 дає можливість спростити 
облік предметів праці нарахуванням амортизації спрощеними 
методами (виробничим та за встановленим відсотком). 

У Балансі у статті "Основні засоби" відображують однією 
сумою основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, що 
обліковуються на рахунках 10 і 11, як власні, так і отримані на 
умовах фінансової оренди. 

Новим у реформованому обліку малоцінних та швидкоз-
ношуваних предметів є те, що в принципі їх поділяють на дві 
групи: 

1. Малоцінні предмети, строк експлуатації яких перевищує 
один рік, але за вартісними ознаками зараховані до складу мало-
цінних необоротних матеріальних активів (субрахунок 112). 

2. МШП, строк експлуатації яких менший від одного року 
незалежно від їх вартості та більший від одного року за вартіс-
ною ознакою. їх обліковують у складі оборотних активів на ра-
хунку 22 „Малоцінні та швидкозношувані предмети”. Знос їх не 
нараховується. Вони списуються на витрати за первісною вартіс-
тю в момент передавання МШП в експлуатацію [3,5]. 

На підприємстві має бути виданий розпорядчий документ, 
за яким визначають та затверджують перелік засобів праці зі 
строками використання до одного року і більше від одного року 
впродовж одного операційного циклу. 

Проаналізувавши суть Положення (стандарту) бухгалтер-
ського обліку 7 „Основні засоби” і варіанти його застосування, 
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треба вибрати найдоцільніші для підприємства варіанти застосу-
вання П(С)БО 7 і відобразити їх у наказі про облікову політику 
підприємства. У разі потреби у коригуванні облікової політики 
треба внести відповідні зміни до наказу [6]. 

Наказ видається на підставі рішення комісії, створеної на 
підприємстві для визначення строків корисної експлуатації 
об’єктів основних засобів, вибору для кожної їх групи методу 
нарахування амортизації тощо. Щодо застосування на підприєм-
стві П(С)БО 7 „Основні засоби” наказ про облікову політику 
пропонуємо такого змісту: 

1. Класифікація в бухгалтерському обліку основних засобів 
здійснюється за групами та субрахунками відповідно до 
п. 5.1 П(С)БО 7, а в межах кожної групи облік ведеться за 
окремими інвентарними номерами об’єктів основних за-
собів. 

2. Первісна вартість об’єктів основних засобів визначається 
відповідно до пунктів 7-14П(С)БО 7. 

3. На підставі рішення комісії встановити строки служби та 
ліквідаційну вартість об’єктів основних засобів згідно з 
переліком, що додається до цього наказу.   

4. На підставі рішення комісії амортизацію основних засо-
бів нараховувати в такому порядку: 

4.1. Щодо будинків, споруд та інших основних засобів - 
прямолінійним методом згідно з п. 26.1 П(С)БО 7.        

4.2. Щодо машин та обладнання - прискореним методом 
згідно з п. 26.3 П(С)БО 7. 

4.3. Методи амортизації можуть бути переглянуті згідно з 
п. 28 П(С)БО 7. 

5. Переоцінка основних засобів здійснюється на підприєм-
стві відповідно до пунктів 16-21, а зменшення та відновлення їх 
корисності - згідно з пунктами 31-32 П(С)БО 7. 

6. Встановити вартісні ознаки предметів, що входять до 
складу малоцінних необоротних матеріальних активів, від 800 до 
3000 грн. за одиницю. 

7. Амортизацію  об’єктів  малоцінних  необоротних  мате-
ріальних активів нараховувати в розмірі 50% первісної їх вартос-
ті під час передавання об’єктів в експлуатацію, а решту 50% - 
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при списанні об’єктів з балансу за непридатністю згідно з п. 27 
П(С)БО 7 „Основні засоби”. 

Амортизація (знос) основних засобів нараховується щомі-
сяця незалежно  від фінансових  результатів  діяльності підпри-
ємства. Внаслідок амортизації необоротних матеріальних активів 
підприємство накопичує кошти для відшкодування амортизації 
об’єктів основних засобів. 

Необхідно підкреслити, що підприємства самостійно виби-
рають один із шести методів нарахування амортизації основних 
засобів, визначають строки корисного використання окремих 
об’єктів основних засобів та формують їх вартість, яка амортизу-
ється. 

В результаті проведеного дослідження автором зроблено 
такі висновки: 

1. Є очевидним встановлення єдиного централізованого ва-
ртісного критерію для розмежування основних засобів і 
МШП в нашій державі. Це дасть змогу по різних підпри-
ємствах зіставляти  дані по оборотних і необоротних ак-
тивах з метою їх вивчення й аналізу. 

2. Необхідно нормативними документами встановити варті-
сну межу для поділу засобів праці на три види: 1) основні 
засоби; 2) малоцінні необоротні матеріальні активи; 3) 
малоцінні та швидкозношувані предмети. 

3. Своєчасний, правильний бухгалтерський облік малоцін-
них необоротних матеріальних активів та малоцінних і 
швидкозношуваних предметів за нормами П(С)БО 7 та 
Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтер-
ського обліку має велике значення для об’єктивного відо-
браження на синтетичних й аналітичних рахунках руху та 
наявності названих активів, витрат і доходів, пов’язаних з 
їх використанням, ліквідацією та іншим вибуттям. Мало-
цінні необоротні матеріальні активи та малоцінні швид-
козношувані предмети, що належать до оборотних акти-
вів, обліковують на різних бухгалтерських рахунках, але 
методологія їх обліку та витрат, пов’язаних з їх викорис-
танням, у принципі однакова. 
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4. Своєчасні та правильні записи на бухгалтерських рахун-
ках господарських операцій, пов’язаних з використанням, 
рухом і вибуттям малоцінних нематеріальних активів та 
малоцінних і швидкозношуваних предметів, дають змогу 
накопичувати інформацію, необхідну для складання фі-
нансової звітності, контролю й аналізу руху й стану на-
званих активів, витрат і доходів, пов’язаних з ними.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ У БДЖІЛЬНИЦТВІ 
 
Технологічні процеси при виробництві продукції бджіль-

ництва приводять до їхньої деталізації по статтях витрат. У зв'яз-
ку із цим, для обґрунтованого визначення собівартості продукції 
бджільництва важливе значення має організація обліку витрат по 
калькуляційних статтях. 

Статтею калькуляції називається певна частина витрат, які 
утворюють собівартість сільськогосподарської продукції, виділе-
них по певній ознаці. Порівняння собівартості продукції по стат-
тях калькуляції дозволяє глибше вивчити вплив окремих факто-
рів, які викликали її зміну та визначити шляхи зниження собівар-
тості продукції. 

Критерієм для виділення витрат в окрему статтю калькуля-
ції є цілий ряд умов, що діють у комплексі. Визначальними є 
роль даного виду витрат у формуванні собівартості продукції й 
досить висока питома вага статті в її структурі. В окрему статтю 
звичайно виділяють витрати, викликані групою однорідних опе-
рацій. 

Незалежно від питомої ваги в структурі собівартості про-
дукції в окрему статтю калькуляції варто виділяти: 

специфічні витрати, що характеризують особливість даної 
галузі (вартість залишеного меду у вуликах); 

витрати, за яких необхідно встановити особливо ретельний 
контроль (втрати від загибелі бджолосімей й ін.); 

витрати, які є базою для розподілу інших витрат. 
При встановленні номенклатури калькуляційних статей, як 

і номенклатури об'єктів калькуляції, варто визначити, на якому 
рівні управління буде використовуватися калькуляція. Для зов-
нішньої звітності вона повинна бути трохи вужче, ніж для внут-
рішніх потреб. Номенклатура статей калькуляції для внутрішніх 



 116

потреб потрібно розширити, враховуючи при цьому виробничо-
технологічні умови й біологічні особливості бджолосімей. 

Раціональна організація аналітичного обліку витрат  при-
пускає, насамперед, розробку обґрунтованої номенклатури ста-
тей витрат. Від правильності згрупування витрат на виробництво 
по калькуляційних статтях залежить об'єктивність планування, 
визначення та аналіз собівартості продукції. Вірно складена но-
менклатура статей витрат дає можливість визначати відхилення 
по окремих видах витрат, установлювати їх причини й конкрет-
них винуватців, що, в остаточному підсумку, допомагає вишуку-
вати внутрішньогосподарські резерви мінімізації витрат на виро-
бництво. 

Діючими методичними рекомендаціями  із планування,  
обліку й калькулюванню собівартості продукції в сільському го-
сподарстві передбачено ведення обліку витрат у бджільництві по 
тій номенклатурі статей витрат, що й у тваринництві (табл.1). 

 
Таблиця 1   

Номенклатура статей витрат на виробництво продукції 
 тваринництва 

 
№ п/п Статті витрат у тваринництві 

1 Витрати на оплату праці  

2 Паливо та мастильні матеріали  

3 Засоби захисту тварин  

4 Корми 

5 Роботи та послуги  

6 Витрати на ремонт необоротних активів  

7 Інші витрати на утримання основних засобів  

8 Інші витрати  

9 Непродуктивні витрати (в обліку)  

10 Загальновиробничі витрати  
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Однак, з огляду на специфічні особливості галузі бджіль-
ництва й можливість виробництва бджолопродукції на промис-
ловій основі, номенклатура статей витрат у бджільництві на 
практиці доповнюється статтею «вартість залишеного меду у ву-
ликах». 

Проаналізувавши облік витрат у бджологосподарствах 
України, ми прийшли до висновку про те, що у виробничих зві-
тах даних господарств не ведуть облік витрат по рекомендованій 
типовій номенклатурі. На кожному конкретному господарстві 
дане питання вирішується самостійно. Це приводить до того, що 
статті витрат на виробництво того самого виду продукції в орга-
нізаціях будуються не ідентичні. 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ: ВИТОКИ  

ТА РОЗВИТОК ТЕРМІНОЛОГІЇ 
 

Сучасні ринкові реалії зумовили  неухильне зростання    
частки нематеріальних активів у вигляді прав інтелектуальній   
власності  та ділової репутації. Це викликано швидкістю і масш-
табами технологічних процесів виробництва розповсюдженням 
інформаційних технологій, активною іноваційно-інвестиційною 
діяльністю, підвищенням конкурентоспроможності продукції 
виготовленої з використанням інтелектуальної власності, ускла-
дненням та інтеграцією міжнародних фінансово-промислових 
ринків. 
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Вперше термін «інтелектуальна власність» вжив у 1845 ро-
ці Чарльз Вудбарі, суддя Окружного суду штату Массачусетс . В 
Європі вперше цей термін вжив Альфред Ніон  у своєму трактаті 
«Droits civils des auteurs, artistes et inventeurs», що був опубліко-
ваний у 1846 році. Справжня історія терміну почалася у 1967 ро-
ці, після створення Всесвітньої організації інтелектуальної влас-
ності. Всесвітня організація інтелектуальної власності або ВОІВ 
(англ. World Intellectual Property Organization – WIPO) є одним із 
спеціалізованих агентств ООН, що була створена у 1967 році з 
метою заохочення творчої діяльності та забезпечення захисту 
інтелектуальної власності в усьому світі. 

На даний момент ВОІВ нараховує 184 члени та адмініструє 
23 міжнародні угоди. Штаб-квартира цієї організації знаходиться 
у місті Женева, Швейцарія. На цей час Генеральним директором 
ВОІВ є Каміл Ідріс. 

Організація доклала великі зусилля для світового визнання  
та закріплення терміну «інтелектуальна власність». У 1967 році у 
Стокгольмі було підписано Конвенцію про заснування Всесвіт-
ньої Організації Інтелектуальної Власності, якою було визначе-
но, що до даної категорії  належать права на: 

літературні, художні та наукові твори;  
діяльність артистів, звукозапис, радіо- і телевізійні переда-

чі;  
винаходи у сферах людської діяльності;  
наукові відкриття;  
промислові зразки, товарні знаки, знаки обслуговування, 

фірмові найменування і комерційні позначення;  
захист від недобросовісної конкуренції;  
усі інші права, що належать до інтелектуальної діяльності у 

виробничій, науковій, літературній і художній галузях.  
Запровадження у правовій термінології поняття "інтелекту-

альна власність" передумовило перехід від розуміння авторсько-
го права та патентів, як суспільного блага до їх розуміння як 
«власності», тобто непорушного права власника. Цей перехід 
спричинив поширення таких термінів як «крадіжка» або «піратс-
тво» на порушення авторського або патентного права, а також на 
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виникнення ініціатив у напрямку розширення сфери дії законо-
давства у цій галузі. 

Багато супротивників концепції інтелектуальної власносі, 
особливо прихильники відкритого програмного забезпечення та 
вільної культури, називають її «інтелектуальною монополією» 
або «інтелектуальним протекціонізмом». На думку цих людей, 
законодавство у сфері ІВ у його сучасному розумінні приносить 
більше суспільної шкоди аніж користі. Одним з найбільш відо-
мих опонентів інтелектуальної власносі є Річард Столмен, автор 
GNU. 

Інтелектуальна власність у її сучасному розумінні базуєть-
ся на факті першого опублікування або реєстрації. Такий підхід 
не враховує той факт, що одна і та сама ідея, а також механізм 
втілення цієї ідеї, можуть виникнути одночасно в декількох лю-
дей. Відомим прикладом є історія про те, як Нікола Тесла та То-
мас Едісон одночасно дослідили низку електричних феноменів. 

Концепція інтелектуальної власності є міждисциплінар-
ною. Дана категорія одночасно аналізується у економічній теорії, 
теорії раціоналізаторства та винахідництва, теорії наукових дос-
ліджень та юриспруденції. Остання, в свою чергу, аналізує інте-
лектуальну власність з позицій права інтелектуальної власності, 
під яким у країнах континентального права розуміють міжгалу-
зевий інститут цивільного права. Оскільки Україна відноситься 
до континентальних правових систем, ключові положення права 
інтелектуальної власності містяться у Четвертій книзі Цивільного 
кодексу України. 

В ній зокрема визначено, що право інтелектуальної власно-
сті - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяль-
ності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визна-
чений Цивільним Кодексом України та іншими закономи.   

В Україні розроблене належне нормативно-правове забез-
печення відносин у сфері інтелектуальної власності, створена 
відповідна система державної реєстрації прав інтелектуальної 
власності та розпоряджання ними.  

Станом на 1 липня 2009 року  (з 1992 року) зареєстрова-
но 262 662 охоронних документа, зокрема: 
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91 956 патентів на винаходи з урахуванням перереєстрова-
них авторських свідоцтв та 20-річних після коротких;  

42 386 патентів на корисні моделі;  
19 148 патентів на промислові зразки;  
109 150 свідоцтв на знаки для товарів і послуг з урахуван-

ням розділених реєстрацій;  
11 свідоцтв на топографії ІМС;  
6 реєстрацій кваліфікованого зазначення походження това-

ру;  
5 свідоцтв на право на використання зареєстрованих квалі-

фікованих зазначень походження товарів.  
Важливим є розуміння, що інтелектуальна власність  як  

економічна  і  облікова   категорія  характеризується   такими   
основними   взаємообумовленими   і   взаємопов’язаними компо-
нентами, як:  

відсутність матеріально-речовинної (фізичної) структури; 
корисність в реалізації цілей по виробництву продукції 

(наданню послуг, виконанню робіт) і в управлінні самим підпри-
ємством 

перспективність отримання прибутку не тільки в даний 
момент часу, але і в майбутніх періодах господарської діяльності. 

Інтелектуальна власність до сьогодні  залишається достат-
ньо новим і маловивченим аспектом облікової практики, у 
зв’язку з чим набуває актуальності питання теоретичного та ме-
тодичного узагальнення вітчизняної методології обліку інтелек-
туальної власності.  
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В.А. ЗАМЛІНСЬКИЙ, аспірант, 
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ЗАКОНОДАВЧІ РОЗБІЖНОСТІ У ВИЗНАННІ  

ТА КЛАСИФІКАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В АГРАРНИХ 
ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
Основні засоби є основою господарської діяльності підп-

риємства, одним з ключових елементів процесу виробництва 
продукції, а отже це один з найважливіших об’єктів обліку та 
звітності, що характеризує загальний майновий стан підприємст-
ва, його економічний потенціал та інвестиційну привабливість 

Раціональне і водночас ефективне використання основних 
засобів підприємств у ринкових умовах потребує організації бух-
галтерського обліку цих активів  на  якісно новій основі  з ураху-
ванням міжнародних принципів  обліку та звітності. 

На практиці все частіше виникають питання пов’язані з ві-
дображенням в обліку специфічних операцій з залученням осно-
вних засобів – передачею їх у фінансовий та оперативний лізинг, 
оформлення в якості застави, інвестування до складу статутного 
капіталу новоствореного чи діючого підприємства.    

В бухгалтерському обліку згідно П(С)БО 7 основні засоби - 
матеріальні активи, які підприємство утримує з метою викорис-
тання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання 
послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення ад-
міністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний 
строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного 
року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).  

Об'єктом основних засобів в бухгалтерському обліку може 
бути:  

 закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і прилад-
дям до нього;  

 конструктивно відокремлений предмет, призначений для 
виконання певних самостійних функцій;  
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 відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних пред-
метів однакового або різного призначення, що мають для 
їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, ке-
рування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен пре-
дмет може виконувати свої функції, а комплекс - певну 
роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно;  

 інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, 
або частина такого активу, що контролюється підприємс-
твом.  
Під терміном "основні фонди" в податковому обліку  розу-

міють матеріальні цінності, що призначаються платником подат-
ку для використання у його господарській діяльності протягом 
періоду, який перевищує 365 календарних днів з дати введення в 
експлуатацію таких матеріальних цінностей, та вартість яких пе-
ревищує 1000 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізич-
ним або моральним зносом.  

Витрати на придбання будь-яких матеріальних цінностей, 
вартість яких не перевищує 1000 гривень, що призначені для ви-
користання у господарській діяльності платника податку, не мо-
жуть бути враховані у податковому обліку у складі основних фо-
ндів та підлягають включенню до складу валових витрат платни-
ка податку. Розподіл основних засобів для цілей оподаткування 
здійснюється по групам відповідно до п.п. 8.2.2. статті 8 Закону 
України про податок на прибуток.  

Крім того, Міністерством фінансів у Листі  від 06.10.2006 
р. N 31-34000-30-25/20896 рекомендовано вести облік основних 
засобів у розрізі груп, визначених пунктом ПСБО 7 з викорис-
танням Державного класифікатора України "Класифікація основ-
них фондів", затвердженого наказом Державного комітету Укра-
їни зі стандартизації, метрології та сертифікації від 19 серпня 
1997 року N 507. Однак, даний класифікатор не слід використо-
вувати для цілей оподаткування, так як у ньому є ряд розбіжнос-
тей з  класифікацією прийнятою в податковому обліку. 

Підприємство також може розширювати зазначену класи-
фікацію, поділяючи у групах (підгрупах) основні засоби на влас-
ні, орендовані і такі, що перебувають в експлуатації, запасі, оре-
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нді, ремонті, на модернізації, реконструкції, добудові, частковій 
ліквідації тощо.  

Об'єкт основних засобів визнається активом в бухгалтерсь-
кому обліку  за умови дотримання таких вимог: 

існує імовірність того, що підприємство отримає в майбут-
ньому економічні вигоди від його використання;  

вартість його може бути достовірно визначена.  
Якщо один об'єкт основних засобів складається з частин, 

які мають різний строк корисного використання (експлуатації), 
то кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському облі-
ку як окремий об'єкт основних засобів. Такий варіант можливий 
у випадках коли: 

 складові елементи основного засобу мають різний термін 
служби; 

 підприємство має право власності не на весь об’єкт, а 
лише на його складову. 

У податковому обліку використання  того чи іншого з ви-
щенаведених варіантів призведе до різних наслідків.  

Починаючи з 01.07.2004 р. одночасно з часовим застосову-
ється також вартісний критерій розмежування матеріальних цін-
ностей, що призначаються для використання в господарській  
діяльності, на основні фонди та запаси. 

Критеріями визнання в податковому обліку об’єкту в якос-
ті основного фонду є: 

 період використання, що перевищує 365 календарних 
днів з дати введення в експлуатацію таких матеріальних ціннос-
тей;  

 вартість, що перевищує 1000 гривень.  
У разі придбання будь-яких матеріальних цінностей, вар-

тість яких не перевищує 1000 гривень, навіть якщо вони  призна-
чені для використання у господарській діяльності, права на ви-
знання у складі основних засобів та нарахування податкової амо-
ртизації підприємство не має. Витрати на придбання таких цін-
ностей повинні бути включені до валових витрат. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ УЧАСНИКІВ  
У ПРАВОНАСТУПНИКІВ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ 

 
Зі вступом в дію 29 квітня 2009 року Закону України “Про 

акціонерні товариства” більшість акціонерних товариств в силу 
того, що вони не зможуть відповідати новим вимогам законодав-
ства, змушені припинити свою діяльність шляхом реорганізації. 
В даному випадку йде мова про перетворення акціонерного това-
риства в інше підприємство. 

З точки зору організаційно-правової форми, на наш погляд, 
найбільш привабливим є товариство з обмеженою відповідальніс-
тю (ТОВ) або товариство з додатковою відповідальність (ТДВ). 

За своєю сутністю товариство з обмеженою відповідальніс-
тю, як і товариство з додатковою відповідальність є товариство, 
засноване однією або кількома особами, статутний капітал якого 
поділений на частки, розмір яких визначений статутом. Внески 
оцінені в національній валюті, визначають частку учасників у 
статутному капіталі. 

Різниця між двома видами цих товариств полягає в тому, 
що ТОВ несе відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки 
своїм майном, а ТДВ несе відповідальність за своїми зобов'язан-
нями власним майном, а в разі його недостатності учасники цьо-
го товариства несуть додаткову солідарну відповідальність  у  
визначеному установчими документами однаково кратному роз-
мірі до вкладу кожного з учасників. Крім того, в ТОВ на відміну 
від ТДВ, існує обмеження щодо максимальної кількості учасни-
ків, яка не може перевищувати 10 осіб. 

Учасники ТОВ (ТДВ) за внесені внески отримують насту-
пні права: брати участь в управлінні справами товариства, брати 
участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його част-
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ку; одержувати інформацію про товариство; вийти в передбаче-
ному установчими документами порядку зі складу товариства. 

При перетворенні акціонерного товариства всі його майно-
ві права, грошові кошти, зобов’язання та інші права та обов’язки 
переходять до його правонаступника - ТОВ (ТДВ),  розмір  ста-
тутного капіталу якого має дорівнювати розміру статутного капі-
талу акціонерного товариства, яке прийняло рішення про реорга-
нізацію, на дату його прийняття. 

Засновниками (учасниками) ТОВ (ТДВ) стають всі акціо-
нери товариства, яке реорганізується. При цьому, розмір частки 
учасника в статутному капіталі правонаступника має дорівнюва-
ти розміру загальної номінальної вартості акцій, що належали 
йому у статутному капіталі акціонерного товариства до реоргані-
зації.   

Таким чином, для формування статутного капіталу ТОВ 
(ТДВ), що створюється в процесі реорганізації, необхідно здійс-
нити процедуру обміну акцій на частки у його статутному капі-
талі. Звернувшись з письмовою заявою до Голови комісії з при-
пинення, акціонери, в обмін на сертифікат акцій отримують пи-
сьмове зобов’язання на видачу частки у  статутному капіталі 
ТОВ (ТДВ). Далі, з дня державної реєстрації правонаступника - 
ТОВ (ТДВ), відбувається обмін отриманих раніше письмових 
зобов’язань на частки в ТОВ (ТДВ) та видача документів, що пі-
дтверджують право власності його учасників на частку  у статут-
ному капіталі ТОВ (ТДВ). Документом, що підтверджує право 
власності на частку у статутному капіталі ТОВ (ТДВ) є свідоцтво 
на частку у статутному капіталі,  видане цим товариством.   

 З погляду захищеності прав учасників господарського то-
вариства, одним з найважливіших питань, яке виникає при ство-
ренні ТОВ (ТДВ) є питання організації обліку учасників та нале-
жних їм часток у статутному капіталі новоствореного підприємс-
тва. Особливо важливим є облік учасників та прав власності у 
товариствах з додатковою відповідальністю,  адже кількість та-
ких учасників  в ньому не обмежується і може сягати 100 і біль-
ше осіб. А в більшості акціонерних товариствах, які змушені бу-
дуть реорганізуватись кількість акціонерів (майбутніх засновни-
ків правонаступника) в середньому становить від 500 до 5000.   
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Право на участь у розподілі прибутку товариства та одер-
жання його частки, а також право на вихід в передбаченому 
установчими документами порядку зі складу товариства призво-
дять до потреби мати точний перелік учасників та належних їм 
часток. 

Так, виплата частки прибутку здійснюється пропорційно 
частці кожного з учасників, які є учасниками товариства на поча-
ток строку виплати. 

А при виході учасника з ТОВ (ТДВ)  йому виплачується  
вартість частини майна товариства, пропорційна його частці у 
статутному капіталі. Виплата проводиться після затвердження 
звіту за рік, в якому він вийшов з товариства, в строк до 12 міся-
ців з дня виходу. На вимогу учасника та за згодою товариства 
вклад може бути повернуто повністю або частково в натуральній 
формі. Учаснику, який вибув, виплачується належна йому частка 
прибутку, одержаного товариством в даному році до моменту 
його виходу. Майно, передане учасником товариству тільки в 
користування, повертається в натуральній формі без винагороди. 

Різний розмір часток та пов’язана з ними виплата частки 
прибутку, а також оплата вартості майна при виході учасника з 
ТОВ (ТДВ), в першу чергу, вимагає застосування правильного та 
належного бухгалтерського обліку учасників та їх прав власності.   

Взагалі, бухгалтерський облік учасників та їх часток, як та-
кий не існує. Оскільки саме з вартості вкладів учасників і склада-
ється статутний капітал ТОВ (ТДВ), то облік їх учасників та роз-
мір належних їм часток тісно пов’язаний з обліком власного, чи 
точніше, статутного капіталу товариства.  

В основу обліку учасників господарських товариств, крім 
акціонерних товариств та виробничих кооперативів, покладена 
інформація, що міститься в установчих документах.  Установчим 
документом ТОВ (ТДВ) є Статут, який обов’язково  повинен міс-
тити відомості про розмір часток кожного з учасників, розмір, 
склад та порядок внесення ними вкладів. Статут ТОВ (ТДВ) зі 
всіма наступними змінами зберігається в органі, що здійснив 
державну реєстрацію товариства, і є відкритим для ознайомлен-
ня. 
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Якщо протягом діяльності ТОВ (ТДВ) відбувається зміна 
розміру його статутного капіталу чи зміна складу його учасників 
(добровільний вихід, примусове виключення, тощо), товариство 
має зафіксувати цей факт шляхом внесення змін (доповнень) до 
статуту або викладення статуту у новій редакції. Документами, 
що засвідчують добровільний вихід із складу учасників є: для 
юридичної особи - копія рішення засновника, а фізичної особи - 
нотаріально засвідчена заява. При примусовому  виключенні 
учасників - рішення уповноваженого на це органу. 

Внесення змін до статуту товариства, зміна розміру його 
статутного капіталу відноситься до виключної компетенції зага-
льних зборів його учасників. Такі рішення товариства підлягають 
оформленню протоколом загальних зборів учасників та набира-
ють чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру. 

Таким чином, статут із змінами та доповненнями, є єдиним 
документом, який містить інформацію про структуру статутного 
капіталу, склад учасників та стан формування статутного капіта-
лу (за кожним з учасників). Тобто, саме та інформація, що міс-
титься у статуті товариства і буде основою для ведення аналітич-
ного обліку за рахунками 40 “Статутний капітал”, 46 “Неоплаче-
ний капітал” та 45 “Вилучений капітал”. 

Оскільки аналітичний облік статутного капіталу ведеться 
за кожним учасником в розрізі складових його внеску, то в бух-
галтерії обов’язково має бути копія статуту товариства. Більше 
того, бухгалтерія має ретельно відслідковувати всі зміни та допо-
внення до статуту пов’язані зі зміною розміру статутного капіта-
лу, складу учасників товариства та належних їм часток. Проте, ні 
статут зі змінами та доповненнями, ні заяви учасників про вступ 
(вихід), ні протоколи загальних зборів учасників з відповідними 
рішеннями не являються бухгалтерськими документами.  

Наявність значної кількості змін у складі учасників та 
пов’язані з цим неодноразові внесення змін до статуту можуть 
спричинити неточності в інформації про учасників та належних 
їм часток.   

Для точності визначення  внеску учасника  вважаємо   за 
потрібне створення та ведення картки обліку частки учасника 
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ТОВ (ТДВ), яка дозволить мати оперативну та достовірну інфор-
мацію щодо розміру частки учасника на поточну дату. Картка 
обліку учасника ТОВ (ТДВ) включає таку інформацію, як: ПІБ, 
паспортні дані, адреса, ідентифікаційний номер, дата здійснення 
внеску, вид внеску (гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи 
інші відчужувані права, що мають грошову оцінку), розмір внес-
ку у грн., № свідоцтва на частку у статутному капіталі, відсоток у 
статутному капіталі, відмітки про отримання частки прибутку 
(дата, грн.), відмітки про зміну розміру частки (дата, грн., підста-
ва, форма повернення  вкладу у разі відчуження),  тощо.  Така 
картка повинна зберігатися протягом усього часу участі в това-
ристві та протягом 5 років з дня виходу учасника і є підтвер-
дженням фактичного розміру частки на будь-який момент. 

Крім того, для узагальнення інформації доцільним буде ве-
дення переліку учасників та їх прав власності у обліковій відомо-
сті. Реквізитами такої відомості обов’язково мають бути:  № п/п, 
ПІБ, паспортні дані, адреса, ідентифікаційний номер, № свідоцт-
ва на частку у статутному капіталі, розмір частки у статутному 
капіталі в грн., відсоток у статутному капіталі.  

 
УДК 336.02:338.242 

М.М. НАСТЕНКО, аспірантка, 
ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН 

 
ОЦІНКА ЯКОСТІ СУЧАСНОГО ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ 

ЗА НАДЗВИЧАЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ  
В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

УКРАЇНИ 
 

Агропромисловий комплекс – це не тільки основа забезпе-
чення раціонально обґрунтованих норм споживання високоякіс-
ної харчової продукції власного виробництва, а і один з основних 
важелів формування конкурентної переваги вітчизняної економі-
ки на світовому ринку. 
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Аграрний сектор (сільське господарство,  харчова  і пере-
робна промисловість) забезпечує продовольчу безпеку та продо-
вольчу незалежність країни, формує 17 відсотків валового внут-
рішнього продукту  та близько 60 відсотків фонду споживання 
населення. Крім того, аграрний сектор є одним з основних бю-
джетоутворювальних секторів національної економіки, частка 
якого у зведеному бюджеті України за останні роки становить 8-
9 відсотків, а також займає друге місце серед секторів економіки 
у товарній структурі експорту. Сільське господарство сприяє ро-
звитку інших галузей, які поставляють засоби виробництва та 
споживають продукцію сільського господарства як сировину, а 
також надають транспортні, торговельні та інші послуги. Насе-
лення та територія України в 2007 році продовжували перебувати 
під значним негативним впливом уражаючих чинників, які приз-
водили до виникнення надзвичайних ситуацій і небезпечних по-
дій, загибелі людей на виробництві і в побуті, погіршення умов 
життєдіяльності населення, забруднення навколишнього природ-
ного середовища, значних економічних збитків. Протягом 2007 
року в Україні виникло 368 надзвичайних ситуацій. Відповідно 
до Державного класифікатора надзвичайних ситуацій вони роз-
поділилися на: техногенного характеру  - 196; природного харак-
теру - 152; іншого (соціально-політичного) характеру - 20.  

В цілому ситуація, що склалася в галузі на даний час, не 
дає змоги подолати явища, які спричинюють негативний неочі-
куваний вплив на сільськогосподарських виробників. За прогно-
зами фахівців, як свідчать наведені дані, очікується подальше 
підвищення випадків надзвичайних подій природного характеру. 
Це визначає актуальність та важливість питання глибокого тео-
ретичного опрацювання відображення в обліку сільськогоспо-
дарських підприємств надзвичайної діяльності та висуває потре-
бу розробки методології її обліку з урахуванням ризиків.    

Специфіка агропромислового виробництва, пов’язана з ви-
користанням в господарському процесі незамінних природно-
біологічних факторів, висуває вимоги до розвитку галузевого 
бухгалтерського обліку як інформаційної системи, що має прово-
дити достовірну діагностику стану життєво важливих галузей 
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національної економіки. Визначальна роль аграрного сектору в 
забезпеченні продовольчої та енергетичної безпеки, суспільної 
стабільності, реалізації експортного потенціалу держави перед-
бачає необхідність враховувати ризики, якими супроводжується 
процес відтворення у аграрному секторі.  У багатьох роботах  
науковцями вивчалися специфічні особливості аграрного сектору 
економіки, що потребують розробки окремих облікових техноло-
гій протягом всього історичного періоду становлення бухгалтер-
ського обліку у сільському господарстві. Формування ринкових 
відносин  потребує  підвищення вимог  до  якості управління  
сільськогосподарськими підприємствами. В умовах суттєвого 
впливу на сільськогосподарське виробництво надзвичайних си-
туацій природного характеру найважливішим напрямком підви-
щення ефективності систем управління є вдосконалення їх скла-
дової частини – системи обліку та контролю. Аналізуючи резуль-
тати роботи підрозділів внутрішнього фінансового контролю Мі-
ністерства аграрної політики за 2008 рік, можна зробити висно-
вок про їх неефективність. Лише у 32% перевірених сільськогос-
подарських підприємствах виявлені фінансові порушення. Пере-
вірками було охоплено 75 підприємств (установ, організацій), з 
них  - 58 отримувачі  бюджетних коштів, на 24 встановлено не-
доотримання фінансових ресурсів на суму 0,1 тис. грн., фінансо-
вих порушень, що призвели до збитків у сумі  3308,2 тис. грн., з 
них незаконних витрат ресурсів на суму 207,7 тис. грн., нецільо-
вих витрат бюджетних коштів – 3086,0 тис. грн., недостач ресур-
сів на суму – 14,5 тис. грн.  

Аналізуючи звіт роботи підрозділу внутрішнього фінансо-
вого контролю Міністерства аграрної політики України за 2008 
рік слід зазначити наступне: - висновок про низьку ефективність 
контролю випливає з порівняння результатів зовнішньої ревізії, 
проведеної в міністерстві у 2008 році ДКРС. За результатами ре-
візії всі перевірені підприємства порушували бюджетну дисцип-
ліну та неефективно використовували державні кошти; - серед 
об’єктів ревізії, як зовнішньої, так і внутрішньої, не виявлено ві-
дображення доходів і витрат від надзвичайної діяльності, що  
свідчить про недостатню увагу ревізійних органів цьому питан-
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ню. Зважаючи на великі розміри збитків, зазначених у фінансо-
вих звітах за 9 місяців 2008 року державних комерційних підпри-
ємства системи Мінагрополітики, питання контролю обліку над-
звичайної діяльності є актуальним. Державне регулювання еко-
номіки перетворюється на суспільне благо в тому разі, коли воно 
забезпечує економічну ефективність і соціальну справедливість.  

Висновки: Отже, вбачаємо завданням наукового дослі-
дження по-перше, розробити на підставі світових норм та вітчиз-
няної практики державного фінансового контролю теоретичні 
засади побудови відомчого фінансового контролю в системі Мі-
нагрополітики України, який би відповідав сучасним запитам 
керівництва щодо ефективності та законності господарювання. 
По-друге, розробити відповідні методики ревізії та державного 
фінансового аудиту надзвичайної діяльності сільськогосподарсь-
кого підприємства. В сфері удосконалення обліку та контролю 
головним критерієм оцінки є наявність необхідної законодавчої 
бази (основне законодавство та законодавство з питань впрова-
дження), яка на сьогоднішній день має досить багато неточнос-
тей та протиріч. Проблему зменшення негативного впливу через 
надзвичайні ситуації на агропромислове виробництво можна ви-
рішити лише шляхом системних рішень. Лише такий підхід до-
зволить забезпечити з боку контрольних органів виконання бага-
точисельних державних програм. Проведений аналіз результатів 
обліку , контрольних дій, а також  відомчого контролю виявив їх 
неефективність. Це зумовлює необхідність розробки теоретичних 
засад побудови  обліку та контролю керуючись кращою вітчиз-
няною практикою та нормативними документами, де втілено сві-
тову практику з цих питань. Проведення державного аудиту над-
звичайної діяльності потребує сучасних методик, розроблених з 
урахуванням ризиків природного та економічного середовища 
для використання  в  інформаційних  системах  на сільськогоспо-
дарських підприємствах.  
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ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ 

 
Проблема оцінки сьогодні залишається складним і най-

більш суперечливим питанням в обліку, як і за часів Фабіо Беста, 
представника венеціанської бухгалтерської школи, що стверджу-
вав: “Оцінка – це мета бухгалтерського обліку”. 

Впровадження нового стандарту бухгалтерського обліку 
«Біологічні активи» зумовлює формування принципово нових 
методологічних засад обліку сільськогосподарської діяльності, 
заснованих на ринковій вартості активів. Ці засади перетворю-
ють оцінку уже не в елемент бухгалтерського обліку, що базуєть-
ся на історичній собівартості. Нині поняття оцінки в бухгалтер-
ському обліку значно розширюється, так як визначення справед-
ливої вартості на основі ринкових цін потребує від бухгалтерів 
ширшого розуміння питань оцінки та оціночної діяльності, а та-
кож наявності у них специфічних навиків з точки зору застосу-
вання ринкових методів оцінки в бухгалтерському обліку. 
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Цілком зрозумілим є прагнення до запровадження в обліку 
оцінки за справедливою вартістю. Здатність генерувати грошові 
потоки в майбутньому як фактор інвестиційної привабливості, 
врахування інформаційних інтересів інвестора, звісно, є вагоми-
ми аргументами на підтримку ринкової оцінки. Однак, запрова-
джуючи новітні механізми оцінки в бухгалтерському обліку, не-
обхідно не лише врахувати стратегічні завдання обліку на шляху 
до міжнародних стандартів, але і вирішити практичну сторону 
цієї проблеми.  

Щоб оцінити біологічні активи,  потрібно  зрозуміти  уні-
кальний характер факторів сільськогосподарського виробництва, 
ринків товарів, виробничої практики та місцевих ринкових цик-
лів, бо при оцінці майна сільськогосподарського призначення 
фізичні аспекти є особливо важливими. 

Як визначено в міжнародних стандартах оцінки  №10  
«Оцінка майна сільськогосподарського призначення», фундамен-
тальною базою для оцінки майна сільськогосподарських підпри-
ємств є ринкова вартість, відповідно до визначення якої повинен 
завжди проводитися аналіз найкращого та найефективнішого ви-
користання майна для того, щоб гарантувати, що сільськогоспо-
дарське використання буде продовжено, і щоб визнати, чи це 
майно буде використовуватися далі. 

Прихильники застосування нових методичних підходів, 
передбачених П(С)БО 30, основним аргументом вважають необ-
хідність реального відображення активів аграрного виробництва 
як важливої складової виробничого процесу та капіталу підпри-
ємства. 

Так, О. Канцуров, спираючись на те, що в міжнародних 
стандартах фінансової звітності простежується стійка тенденція 
до розширення кола активів, які оцінюють та відображають у фі-
нансовій звітності за справедливою вартістю, вказує, що оцінка 
активів сільського господарства за фактичною собівартістю (яка 
діяла до 1 січня 2007 року), не враховувала всіх чинників вироб-
ництва, а саме головних, без яких сільськогосподарське вироб-
ництво взагалі неможливе. Така ситуація, на його погляд знижу-
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вала цінність фінансової звітності аграрних підприємств з метою 
оцінки їх платоспроможності. 

С. Голов вважає, що хоча, на думку бухгалтерів, зручніше 
звітувати за історичною собівартістю, вони мають зрозуміти, що 
ринкова вартість ефективніша для опису поточної здатності ак-
тиву генерувати майбутні грошові потоки.     

Поточні біологічні активи, справедливу вартість яких на 
дату балансу достовірно визначити неможливо, визнаються та 
відображаються за первісною вартістю. 

В цій частині Кучеренко Т. дає цікаву пропозицію: “Для 
вирішення зазначених проблем пропонуємо внести зміни до 
П(С)БО 30, яким передбачалась би можливість в початковий пе-
ріод його застосування (наприклад 2007-2010 рр.) дати можли-
вість застосовувати для оцінки серед іншого і планову собівар-
тість сільгосппродукції з калькулюванням в кінці  року  до фак-
тичної, як це і є зараз”. 

 Якщо така пропозиція буде врахована, зазначає Сук Л.К., 
то ніхто практично ніяких змін у бухгалтерському обліку у 
зв’язку з біологічними активами робити не буде. Справді, можна 
погоджуватися на підприємстві,  що  фактична  собівартість  
сільськогосподарської продукції і є справедливою ціною. Тоді 
облік ведемо практично без змін за чітко відпрацьованою і пере-
віреною в нас роками методикою. 

На думку Гуцаленко Л.В. справедливу вартість біологічно-
го активу можна оцінити з достатньою ступінню надійності. Да-
ний підхід можливо заперечити тільки в момент первинного ви-
знання біологічного активу, у відношенні до якого відсутня ін-
формація про ринкові ціни, а альтернативні розрахунки справед-
ливої вартості не є надійними. В такій ситуації біологічний актив 
слід оцінювати за собівартістю за мінусом накопиченої аморти-
зації і збитків від його знецінення.   

В.М.Жук зазначає, що П(С)БО 30 не розкриває методоло-
гію оцінки. В ньому відсутні методики обробки джерел інформа-
ції, методів оцінки, що забезпечили б бухгалтеру дані (документ), 
на основі яких проводилась би оцінка того чи іншого активу. Ра-
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зом з тим, для всіх є очевидним той факт, що без чіткої методо-
логії в цьому питанні облік сільськогосподарської діяльності бу-
де віддано на відкуп суб’єктивних суджень. Останнє підриває 
основні принципи обліку, призводить до його неспівставності.   

Висновки: Введення в Україні Положення (стандарту) бух-
галтерського обліку 30 «Біологічні активи» викликало супереч-
ливу реакцію серед аграріїв нашої країни. Даний нормативний 
документ має багато позитивних моментів, однак його впрова-
дження несе за собою не менше проблем, ніж переваг. Це і не 
дивно, оскільки за відсутності власного досвіду через доволі не-
тривалу практику незалежного ведення господарської діяльності, 
з одного боку, і при прагненні порівнятися з іншими державами 
та перейти на міжнародні стандарти обліку, з іншого, часто здій-
снюється копіювання основних положень цих стандартів без об-
грунтування інтерпритації їх до специфіки нашої економіки, сис-
теми обліку та звітності, без попередньої апробації відповідних 
проектів на практиці та встановлення ступеня можливості  їх  
застосування, вони впроваджуються до обов’язкового виконання. 
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Є.Ю. ПАНЬКО, економіст, 

 відділ методології обліку і аудиту, 
ННЦ "Інститут аграрної економіки" УААН 

 
ОЦІНКА БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ  

ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ  
ЗА П(С)БО 30 "БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ":  

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ 
 
Сучасний вектор розвитку економіки України має міжна-

родну спрямованість. Тобто стрімкий розвиток зовнішньоеконо-
мічного бізнесу, поява транснаціональних компаній тощо зумов-
люють перетворення у внутрішній системі господарювання на-
шої країни. Відбуваються зміни і в аграрній сфері.  

Учасники цих процесів потребують достовірної і неупере-
дженої інформації про фінансово-майновий стан, перспективи 
розвитку і фінансову стабільність суб’єктів господарювання. А 
це, в свою чергу, вимагає належного ведення бухгалтерського 
обліку.  

Яким же має бути "належний" облік? Виходячи із обраного 
курсу  трансформації бухгалтерського обліку, належним є той 
облік, який відповідає міжнародним стандартам. 

Зупинимося, зокрема, на Міжнародному стандарті фінан-
сової звітності 41 "Сільське господарство", точніше на його ана-
логу Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 30 "Біологіч-
ні активи". 

Поява нових об’єктів обліку – біологічних активів (довго-
строкових,  поточних, додаткових) особливих проблем у практи-
куючих бухгалтерів не зумовила, а от нові підходи з оцінки біо-
логічних активів та сільськогосподарської продукції викликали 
занепокоєння не лише у бухгалтерів-практиків, а й у науковців. 

Вимогу оцінювати сільськогосподарську продукцію та біо-
логічні активи після первісного визнання за цінами, які сформу-
валися на активному ринку (іншими словами - за справедливою 
вартістю), практично реалізувати майже неможливо. 
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По-перше, такий підхід з визначення вартості біологічних 
активів та сільськогосподарської продукції суперечить принци-
пам, визначеним Законом України "Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні". Так, зокрема, порушується прин-
цип, відповідно до якого пріоритетною є оцінка за історичною 
(фактичною) собівартістю, а зовсім не за справедливою вартістю. 
Крім того доходи від первісного визнання сільськогосподарської 
продукції та біологічних активів не підкріплюються витратами, 
понесеними для їх отримання, а отже порушується і принцип на-
рахування та відповідності доходів і витрат. 

По-друге, із введенням в дію Положення (стандарту) бух-
галтерського обліку 30 "Біологічні активи" керівники та бухгал-
тери підприємств зіштовхнулися із проблемою "активного рин-
ку", який для продукції рослинництва виявився зовсім "не актив-
ним". Ще складнішим для підприємств виявилося оцінити біоло-
гічні активи, що знаходяться на стадії незавершеного виробницт-
ва. Останні взагалі не мають діючого ринку. Таким чином, не 
маючи "активних ринків", не можливо мати справедливу вар-
тість.  

По-третє, оцінка за справедливою вартістю має відбувати-
ся на кожну звітну дату, а отже для підтвердження достовірнос-
ті вимагає наявності досить великої кількості інформації, знач-
них затрат праці та часу. Сільськогосподарські підприємства, 
які не мають вільного доступу до інформаційних ресурсів, зму-
шені відштовхуватися або від "орієнтовних" цін, або ж від вла-
сного бачення ситуації.  

Таким чином, відбувається "бажане коригування" фінан-
сового результату діяльності підприємств. Тобто керівництво за 
допомогою такої справедливої оцінки може або "зробити" при-
буток, або ж, за необхідності, показати збитковість діяльності 
підприємства. 

Заміна фактичної собівартості на справедливу вартість не 
відповідає вимогам чинного законодавства. Крім того керівницт-
во підприємств потребує порівняльних даних, що раніше форму-
валися на основі співставлення факту з планом. Оцінка за спра-
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ведливою вартістю не дає жодної можливості для контролю та 
аналізу змін собівартості і факторів, які такі зміни зумовили.  

Отже, введене в дію Положення (стандарт) бухгалтерсько-
го обліку 30 "Біологічні активи" ускладнює ведення обліку на 
підприємствах агропромислового комплексу та спотворює фак-
тичні дані. В зв’язку із різним та часто уявним трактуванням та-
ких понять, як "справедлива вартість" та "активний ринок" відбу-
вається перекручення інформації в бухгалтерському обліку, а 
отже і в звітності.  

Саме тому використання справедливої вартості для оцінки 
сільськогосподарську продукцію та біологічні активи є досить 
небезпечним для обліку.  

 
C.В. СТЕНДЕР,  

викладач Подільського державного 
 аграрно-технічного університету 

 

ОСНОВНІ МОМЕНТИ ЩОДО КЛАСИФІКАЦІЇ ВИТРАТ 
ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ 

 
Метою обліку виробництва є своєчасне, повне, вірогідне 

відображення фактичного розміру, складу витрат та контроль за 
використанням виробничих ресурсів, а також обсягу виробленої 
продукції (наданих робіт чи послуг) у натуральному та грошово-
му вимірниках. Мета визначає основні завдання обліку виробни-
цтва,  вирішення яких  можливе  за  умов чіткої  класифікації  
витрат. Найбільш поширеною в обліковій практиці є класифіка-
ція витрат за елементами та статтями. 

Групування витрат за економічними елементами дозволяє 
встановити потребу в оборотних та необоротних активах, показує 
скільки і яких активів витрачено, незалежно де вони вироблені, 
на які цілі використані, а також характеризує структуру витрат. 

Аналіз структури витрат операційної діяльності за еконо-
мічними елементами в сільськогосподарських підприємствах 
Кам’янець-Подільського району Хмельницької області вказує на 
найбільшу питому вагу матеріальних витрат, що свідчить про 
високу  матеріаломісткість  досліджуваної галузі (табл. 1),  де  
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витрати на оплату праці становили відповідно у 1999 році – 
19,0 %, а у 2008 році – 15,8 %.  

У сільському господарстві, особливо у рослинництві, вико-
ристовується значний об’єм ручної праці, яка є малооплачува-
ною. Тому постає проблема автоматизації виробничих процесів, 
вирішення якої суттєво вплине на продуктивність праці та еко-
номічну ефективність виробництва. Витрати на соціальні заходи 
по району у 1999 році становили 6,5 %, а у 2008 році – 1,8 %. Та-
кий низький їх рівень пояснюється тим, що більшість досліджу-
ваних підприємств є платниками фіксованого сільськогосподар-
ського податку, а тому не являються платниками внесків до Фон-
дів соціального страхування. Найменші амортизаційні відраху-
вання становили у 2007 році – 6,1 % і у 2008 році – 6,9 %. 

 
Таблиця 1 

Динаміка структури собівартості сільськогосподарської 
продукції основного виробництва за економічними елемен-
тами на підприємствах Кам’янець-Подільського району  

Хмельницької області, % 
 
Ро-
ки 

Елементи витрат 
матеріал
ьні вит-
рати 

витрати 
на оп-
лату 
праці 

відрахуван
ня на 

соціальні 
заходи  

амортизац
ія 

інші 
операційн
і витрати 

всьо-
го  

1999 48,6 19,0 6,5 9,4 16,5 100,0 
2000 45,7 18,4 6,3 10,1 19,5 100,0 
2001 52,4 19,8 6,9 8,6 12,3 100,0 
2002 59,1 17,3 6,0 9,1 8,5 100,0 
2003 55,3 15,2 5,3 8,7 15,5 100,0 
2004 56,8 17,5 6,1 8,3 11,3 100,0 
2005 53,7 16,3 5,7 7.1 17,2 100,0 
2006 56,4 15,9 5,6 8,4 13,7 100,0 
2007 57,8 14,5 1,5 6,1 20,1 100,0 
2008 56,5 15,8 1,8 6,9 19,0 100,0 

 
Значне місце у структурі витрат займає елемент „Інші ви-

трати операційної діяльності”, який у 1999 році складав 16,5 %, у 
2008 році – 19,0 %. До складу даного елементу входять витрати 
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на відрядження, послуги сторонніх організацій, послуги зв’язку, 
виплата матеріальної допомоги, плата за розрахунково-касове 
обслуговування, втрати від псування (уцінки, нестачі) матеріаль-
них цінностей тощо. Разом з тим, у складі інших операційних 
витрат досить значною є частка витрат на оплату послуг сторон-
ніх організацій, зокрема, на транспортування вантажів. Здійснені 
розрахунки свідчать, що в розрізі окремих сільськогосподарських 
підприємств питома вага витрат на перевезення вантажів пере-
вищує 5 % від загальної суми операційних витрат, тому доцільно 
формувати окрему статтю „Роботи і послуги зі сторони”. 

Головним критерієм виділення певних витрат у самостійну 
статтю є їх значення для формування собівартості продукції, яку 
виробляє підприємство відповідної галузі. Такі витрати мають 
значну питому вагу в загальній структурі собівартості та відо-
бражують галузеву специфіку формування собівартості, обумов-
лену технологією виробництва та характером виробленої проду-
кції.  

 
УДК 657 

К.Л. ЧЕРНЯВСЬКА, аспірант, 
ННЦ “Інститут аграрної економіки” УААН 

 
ПОНЯТТЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ  
ЗВІТНОСТІ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ  
 
В умовах ринкових відносин, коли на економічному прос-

торі одночасно працюють різноманітні господарські суб’єкти, 
звітність стає основним джерелом інформації. Склад та структура 
звітності може бути розроблена в залежності від потреб підпри-
ємства. Звітність може бути індивідуальна та консолідована.  

Індивідуальна звітність складається за показниками діяль-
ності  однієї    юридичної  особи.  Консолідована звітність скла-
дається   та  подається   підприємствами,   що мають   дочірні  
підприємства.  
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Вперше консолідована звітність з'явилась у США на поча-
тку XX століття, коли характерною особливістю економічного 
розвитку того періоду стали злиття, придбання одних підпри-
ємств іншими та формування в результаті таких процесів еконо-
мічних гігантів. Необхідність представлення консолідованої звіт-
ності в Україні викликана появою холдингових компаній, кон-
цернів, інших груп, а також акціонерних товариств зі значною 
кількістю дочірніх підприємств. Проте, незважаючи на вище вка-
заний фактор, представлення  консолідованої звітності  стало  
реальним лише з прийняттям національних стандартів бухгал-
терського обліку, зокрема стандарту „Консолідована фінансова 
звітність”. 

Загальні теоретичні підходи щодо формування консолідо-
ваної звітності та її стандартизації, досліджували вітчизняні вче-
ні: С.Ф. Голов, В.М. Костюченко, Г. Мельник, Г. Уманців, 
І. Чалий, М Зінківський, Л.В. Чижевська та ін. 

Консолідована фінансова (бухналтерська) звітність — 
це звітність, яка відображає фінансовий стан і результати діяль-
ності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної еко-
номічної одиниці.   

Вона містить консолідовані: 1) баланс; 2) звіт про фінансо-
ві результати; 3) звіт про рух грошових коштів; 4) звіт про влас-
ний капітал; 5) примітки до консолідованої звітності. Для форму-
вання консолідованої звітності материнське та дочірні підприєм-
ства подають свої фінансові звіти, складені за однаковий період і 
на ту саму дату балансу. 

Складання консолідованої звітності базується на певних 
принципах, крім загальних принципів підготовки  фінансової  
звітності, визначених П(С)БО 1 „Загальні вимоги до фінансової 
звітності”. Основні принципи консолідованої звітності відповід-
но до стандарту „Консолідована фінансова звітність” зводяться 
до таких: 

- консолідовану фінансову звітність готує і подає ма-
теринське підприємство; 

- до консолідованої фінансової звітності включають показ-
ники фінансової звітності всіх дочірніх підприємств, за винятком 
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показників фінансової звітності тих дочірніх підприємств, які не 
включаються з певних причин. 

Показники фінансової звітності дочірнього підприємства 
не включаються до консолідованої звітності, якщо: 

а) контроль дочірнього підприємства є тимчасовим, ос-
кільки воно було придбане й утримується лише з метою його на-
ступного продажу протягом короткострокового періоду; 

б) дочірнє підприємство здійснює діяльність в умовах, які 
обмежують його здатність передавати кошти материнському під-
приємству. 

Консолідовану бухгалтерську звітність складають з фінан-
сової звітності групи підприємств з використанням єдиної облі-
кової політики для подібних операцій. Якщо облікова політика 
одного із дочірніх підприємств відрізняється від політики, що 
використовується для складання консолідованої звітності, то до 
об'єднання такої звітності  зі звітністю  материнського  підпри-
ємства вона приводиться у відповідність з обліковою політикою, 
яка використовується для складання консолідованої фінансової 
звітності. 

Отже, слід зазначити, що діюче законодавство України ві-
дповідно до вимог часу, накопиченої інформації та з розвитком 
науки і практики необхідно переглядати, уточнювати та коригу-
вати.  

Проведений аналіз, свідчить про необхідність внесення 
змін та доповнень, перш за все, до П(С)БО 20 “Консолідована 
фінансова звітність”, а саме: перелік материнських компаній, що 
звільняються від вимоги складання і подання консолідованої фі-
нансової звітності; перелік дочірніх підприємств, показники фі-
нансових звітів, яких не включають до консолідованої фінансової 
звітності; можливі відхилення від облікової політики, застосову-
ваної під час складання консолідованої фінансової звітності. 
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УДК 657.47:631.1 

Г.І. ЦИЛЮРИК, м.н.с.,  
ННЦ “Інститут аграрної економіки” УААН 

 
ВПЛИВ П(С)БО 30 “БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ”  
НА ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ  

В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМТВАХ 
 

Вітчизняний облік суттєво змінився починаючи з 2005 ро-
ку, коли було прийняте Положення (стандарт) бухгалтерського 
обліку 30 “Біологічні активи”. Очевидним став факт ведення бух-
галтерського обліку сільськогосподарського виробництва на Мі-
жнародні стандарти бухгалтерського обліку, що підтверджує на-
явність відповідного М(С)БО 41 “Сільське господарство”, зміст 
якого відповідає національному стандарту 30 “Біологічні активи” 
і вносить принципово новий порядок до основ ведення бухгал-
терського обліку, здійснення контролю та складання звітності 
сільськогосподарських підприємств. З прийняттям вище зазначе-
ного положення з’явився цілий ряд невирішених методологічних 
питань щодо ведення обліку, визнання та оцінки біологічних ак-
тивів, формування доходу, визначення фінансових результатів 
підприємств тощо. Ці та інші питання П(С)БО 30 “Біологічні ак-
тиви” потребують подальшого вивчення з метою їх застосування 
на сільськогосподарських підприємствах у майбутньому. 

Важливим дискусійним питанням, на сьогодні, залишаєть-
ся порядок оцінки біологічних активів, а також облік доходів та 
витрат сільськогосподарської діяльності. 

Нові положення передбачають те, що фінансовим резуль-
татом від первісного визнання сільськогосподарської продукції 
та біологічних активів є доходи та (або) витрати від первісного 
визнання. Вони визначаються як різниця між справедливою вар-
тістю одержаної сільськогосподарської продукції та (або) додат-
кових біологічних активів та витратами пов’язаними з одержан-
ням такої продукції та біологічних активів [5, С. 186]. 
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Справедливий висновок, на наш погляд, щодо цього пи-
тання дає професор Г.Г. Кірейцев: “Придбаний (одержаний), без-
оплатно одержаний біологічний актив, внесок до статутного ка-
піталу підприємства у формі біологічних активів як і одержання 
додаткових біологічних активів оцінюються за так званою “спра-
ведливою вартістю”, зменшеною на суму витрат на місті майбут-
нього продажу. До витрат на місті майбутнього продажу запро-
поновано відносити витрати пов’язані з продажем біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції на активному ринку (п. 
4 П(С)БО). В такому підході не враховано те, що сучасна еконо-
міка України – це економіка перехідного періоду і що не всі 
принципи і правила ринкових відносин тут діють. Визначення 
суми витрат на місті майбутнього продажу проблематично, з од-
нієї сторони, у зв’язку з не сформованістю активних ринків, а з 
другої – у зв’язку з нелогічністю умов застосування такого мето-
ду обчислення витрат” [6, С. 18]. 

Фінансовий результат передбачено визначати не після реалі-
зації біологічних активів та сільськогосподарської продукції, а під 
час її отримання з виробництва, не дивлячись на те, що на підпри-
ємствах інших галузей економічної діяльності його визначають на 
стадії продажу продукції, а не виробництва. 

Тому не випадково в коментарі до Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 30 “Біологічні активи”, опублікованому в 
журналі Бухгалтерія в сільському господарстві №3 (156) - лютий 
2006 р. висловлено принципову незгоду щодо його запроваджен-
ня. Проект П(С)БО 30 “Біологічні активи” під час його експерти-
зи був оцінений негативно. Проте, очевидно, комусь дуже потріб-
но внести ще більшу плутанину у сільськогосподарський облік, 
що і забезпечить новий стандарт 30 “Біологічні активи” - зазна-
чено в коментарі[4, С. 209]. 

Вивчення та аналіз вище зазначених питань дає привід зро-
бити певні висновки, а саме виділити основні наслідки застосу-
вання методики визначення фінансових результатів від виробни-
цтва та використання продукції сільського господарства, перед-
баченої П(С)БО 30, за умови, що дана продукція оцінена за спра-
ведливою вартістю. Наведемо їх в наступній схемі (рис. 1). 
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Рис. 1. Наслідки застосування методики визначення фінансових резуль-

татів за П(С)БО 30 “Біологічні активи” 
 
Отже, вищесказане дає привід вважати, що П(С)БО 30 “Бі-

ологічні активи”, в основу якого взято міжнародні стандарти, 
вимагає комплексного перегляду, доопрацювання, а в кінцевому 
результаті удосконалення. В іншому ж випадку, введення в дію 
даних нормативних та законодавчих актів у такому вигляді, в 
якому вони представлені на сьогодні, тільки ускладнить роботу 
працівників бухгалтерії, створить бухгалтерському обліку додат-
кові проблеми та не відображуватиме об’єктивні закономірності 
сутності, змісту та структури формування доходу та фінансових 
результатів сільськогосподарських підприємств. 

 

Основні наслідки 

Суб’єктивність 
визначення собі-
вартості та/або 
справедливої вар-
тості продукції та 
біологічних акти-
вів, на виробницт-
во яких витрача-
ється продукція 
сільського госпо-
дарства власного 
виробництва, оці-
нена за справедли-
вою вартістю 

Збільшення нероз-
поділеного прибут-
ку (непокритого 

збитку) на величину 
різниці між фінан-
совим результатом, 
отриманим від пер-
вісного визнання 
всієї отриманої 

продукції сільсько-
го господарства та 
прибутку (збитку), 
отриманого від реа-
лізації частини 
урожаю. 

Якщо підприємство є 
платником фіксова-
ного сільськогоспо-
дарського податку, 
величина нерозподі-
леного прибутку не 
впливає на суму 

сплачуваних подат-
ків. Але якщо підп-
риємство оподатко-
вується на загальних 
засадах збільшення 
нерозподіленого 
прибутку зумовлює 
зростання розміру 
податку на прибуток 
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ПРОГРАММА CIPA В ОПРЕДЕЛЕНИИ СТАТУСА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БУХГАЛТЕРА 
 
В декабре 2001 года по инициативе 11-ти профессиональ-

ных организаций был учрежден Международный Совет Серти-
фицированных Бухгалтеров и Аудиторов (МССБА), основной 
целью которого является содействие развитию и повышению 
статуса профессии бухгалтера и аудитора, внедрение и использо-
вание международных профессиональных стандартов и стандар-
тов профессиональной этики, разработанных Международной 
Федерацией Бухгалтеров (МФБ) и Советом по Международным 
Стандартам Финансовой Отчетности (СМСФО). В июне 2005 
года МССБА был переименован в Евразийский Совет Сертифи-
цированных Бухгалтеров и Аудиторов (ЕССБА) и официально 
признан в качестве региональной группы МФБ, осуществляющей 
свою деятельность в странах бывшего Советского Союза. В на-
стоящее время в ЕССБА входят 32 профессиональные организа-
ции из 11 стран (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркмени-
стан, Украина, Белоруссия, Молдова, Россия, Азербайджан, Гру-
зия, Таджикистан), 6 из которых являются действительными чле-
нами МФБ, 3 – ассоциированными. 

Реализацию своей цели ЕССБА осуществляет путем разви-
тия учебной программы международного уровня сертификации 
специалистов, в области бухгалтерского учета (программа «Сер-
тифицированный международный профессиональный бухгалтер» 
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(Certified International Professional Accountant, далее – CIPA). Со-
гласно последним данным, начиная c 2002 года, общее число 
слушателей курсов программы CIPA превысило 30 000 человек, 
из них более 11 500 успешно сдали экзамены первого уровня 
(CAP), более 300 – экзамены второго уровня (CIPA) и получили 
соответствующие сертификаты. 

В Республике Казахстан повышение статуса профессии бу-
хгалтера, развитие системы бухгалтерского учета являются при-
оритетными задачами, выполнение которых способствует улуч-
шению показателя «Степени стандартов аудирования и отчетнос-
ти» в индексе конкурентоспособности стран Глобального Эко-
номического Форума. Работая в этом направлении, ЕССБА со-
действует вхождению Казахстана в 50 наиболее конкурентоспо-
собных стран мира. Позиция ЕССБА заключается в активизации 
сотрудничества между государственными органами и професси-
ональными объединениями по внедрению программы CIPA для 
повышения квалификации профессионалов, их сертификации и 
улучшения качества учетно-финансовой информации, на основа-
нии которой составляются показатели конкурентоспособности. 

Среди государственных органов, определяющих методоло-
гию учета, ЕССБА находит понимание и поддержку, о чем сви-
детельствует официальное признание CIPA как международной 
программы сертификации (приказ Министерства Финансов Рес-
публики Казахстан от 20.03.2009 г. № 117 «О внесении измене-
ний и дополнения в приказ Министра финансов Республики Ка-
захстан от 26.07.2006 г. № 273 «Об утверждении Правил прове-
дения аттестации кандидатов в аудиторы»). 

Теперь и в Казахстане, подтверждая уже существующее 
международное признание, CIPA стоит в одном ряду с известны-
ми профессиональными международными сертификациями (таб-
лица). 

Как можно заметить из всего вышеперечисленного, про-
фессиональный сертификат CIPA не уступает остальным между-
народным сертификациям и в случаях, связанных с «трудностями 
перевода», CIPA – незаменима для практикующих специалистов. 
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Таблица 
Соответствие CIPA международным сертификациям: 

 
 

Наименование 

Количество 
предметов 
к экзамену 

Членство в 
организации 

Повышение 
квалификации Язык Членство в 

IFAC 

ACCA (Associa-
tion of Chartered 

Certified Account-
ants) 

14 обязательное обязательное английский действительное 

ICAEW (Institute 
of Chartered Ac-
countants in Eng-

land & Wales); 
сертификат ACA 
(Associate Char-

tered Accountant) 

8 обязательное обязательное английский действительное 

ICAI (Institute of 
Chartered Ac-

countants of Ire-
land) 

сертификат  
CA (Chartered 

Accountant) 

5 обязательное обязательное английский действительное 

AICPA (American 
Institute of Certi-

fied Public Ac-
countants) 

сертификат CPA 
(Certified Public 

Accountant) 

4 обязательное обязательное английский действительное 

CIMA (Chartered 
Institute of Man-
agement Account-

ant) 

9 обязательное обязательное английский действительное 

IFA (Institute of 
Financial Ac-

countants) 
14 обязательное обязательное английский; 

русский ассоциированное 

ECCAA (Eurasian 
Council of Certi-
fied Accountants 

and Auditors) 
сертификат CIPA 
(Certified Interna-
tional Professional 

Accountant) 

8 обязательное обязательное русский 

региональная 
группа МФБ, 
объединение 
юридических 
лиц, все из кото-
рых признают 
сертификацию 

CIPA 
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В Республике Казахстан статус бухгалтера определяется 
понятием «профессиональный бухгалтер» (ст. 1 Закона Респуб-
лики Казахстан от 28.02.2007 г. № 234-III «О бухгалтерском уче-
те и финансовой отчетности», далее – Закон № 234-III). Профес-
сиональный бухгалтер – это физическое лицо, обладающее сер-
тификатом профессионального бухгалтера – документом, кото-
рый выдан аккредитованной организацией по профессиональной 
сертификации бухгалтеров, удостоверяющий профессиональную 
квалификацию бухгалтера. Аккредитованная организация по 
профессиональной сертификации бухгалтеров – юридическое 
лицо, осуществляющее сертификацию кандидатов в профессио-
нальные бухгалтеры, аккредитованное в порядке, установленном 
уполномоченным органом – Министерством финансов Республи-
ки Казахстан. Кроме того, согласно ст. 22 Закона № 234-III нара-
вне с сертификатом, выданным аккредитованной организацией 
по профессиональной сертификации бухгалтеров, признаются 
квалификационные свидетельства профессионального бухгалте-
ра, выданные иностранными институтами, являющимися дейст-
вительными членами МФБ. 

Таким образом, сертификаты по программе CIPA, выдан-
ные аккредитованными организациями по профессиональной 
сертификации бухгалтеров Республики Казахстан и иностранны-
ми институтами – действительными членами МФБ, подтвержда-
ют соответствие их обладателей статусу профессиональных бух-
галтеров. Это свидетельствует о том, что развивая программу 
CIPA, ЕССБА способствует подготовке профессиональной обще-
ственности бухгалтеров к введению в действие с 1 января 2012 
года части второй статьи 9 Закона № 234-III, согласно которой 
«на должность главного бухгалтера организации публичного ин-
тереса назначается профессиональный бухгалтер». 
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УДК 657.6 
Н.Л. ЖУК , к.е.н., с.н.с., 

ННЦ “Інститут аграрної економіки” УААН 
 

АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ  
ТОВАРИСТВ: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА  

ТА ВИМОГИ ДО ВИСНОВКУ 
 
Метою аудиту фінансової звітності є висловлення аудито-

ром висновку про те, чи відповідає фінансова звітність в усіх 
суттєвих аспектах інструкціям, які регламентують порядок підго-
товки і представлення фінансових звітів. Незважаючи на те, що 
аудиторський висновок служить основою довіри до фінансової 
звітності, для користувача це не може служити достатньою підс-
тавою для складення ним оцінки економічної стабільності підп-
риємства в найближчому майбутньому або ефективності роботи 
його керівництва.  

Аудит передбачає забезпечення обґрунтованої, але не аб-
солютної, гарантії того, що звітність, яка офіційно оприлюдню-
ється, в цілому не містить у собі істотних перекручень. І, хоча 
аудитор відповідає перед замовником аудиту за свій аудиторсь-
кий висновок про фінансову звітність підприємства, відповідаль-
ність за правильність підготовки і представлення фінансової зві-
тності користувачам у відповідності з вимогами українського 
законодавства покладається на керівництво підприємства.  

Проведення аудиторської перевірки фінансової звітності 
підприємства не звільняє керівництво від відповідальності за до-
стовірність і повноту звітності. Процедури засвідчення бухгал-
терської звітності підписом і печаткою аудитора (аудиторської 
фірми), не означають солідарну відповідальність аудитора за до-
стовірність і повноту фінансової звітності підприємства з керів-
ництвом підприємства, що перевіряється. Процедури засвідчення 
фінансової звітності означають підтвердження аудитором відпо-
відності показників фінансової звітності даним головної книги 
(оборотного балансу) та журналам-ордерам, без здійснення ним 
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процедур перевірки достовірності первинної бухгалтерської до-
кументації.  

Аудит фінансової звітності, як і будь-яка аудиторська пе-
ревірка, здійснюється на договірних засадах за кошти підприємс-
тва-замовника. Ця умова передбачена законодавством України. 
Здійснювати аудиторську перевірку можуть аудиторські фірми 
або одноосібні аудитори – суб’єкти аудиторської діяльності. Зві-
сно, що аудиторська фірма може надати більше гарантій якості 
своїх послуг та незалежності від зовнішнього впливу, ніж ауди-
тор-підприємець. Крім того, на нашу думку, одноосібний аудитор, 
в силу суб’єктивних причин, не може бути повністю незалежним 
від впливу посадових осіб підприємства-замовника аудиторських 
послуг. Тому досить виправданим, на наш погляд, є підхід, коли 
аудитор обирається замовником на конкурсних засадах. 

Вимоги до аудиторського висновку про фінансову звітність 
акціонерного товариства розроблені Державною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку України відповідно до Законів 
України "Про цінні папери і фондову біржу", "Про господарські 
товариства", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в 
Україні", "Про аудиторську діяльність", Міжнародних стандартів 
аудиту та інших нормативних актів, що регулюють діяльність 
учасників фондового ринку.  

Перевірка повноти та відповідності чинному законодав-
ству інформації про емітента цінних паперів передбачає ви-
вчення аудитором таких питань, як: 

- основні відомості про емітента: найменування товариства 
і його тотожність з установчими документами (статут, установ-
чий договір, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка з єди-
ного державного реєстру підприємств та організацій України то-
що), дата державної реєстрації; 

- місцезнаходження товариства (його юридична адреса (за-
значена в установчих документах) і фактичне місцезнаходження); 

- основні види діяльності товариства (зазначені у статуті 
товариства та довідці з єдиного державного реєстру підприємств 
та організацій України).  
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Аудит дотримання вимог Державної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку щодо діяльності акціонерного товарис-
тва включає: 

- перевірку аудитором установчих документів із вставлен-
ням їх відповідності чинному законодавству, а також вчасності 
реєстрації змін та доповнень до них; 

- перевірку порядку формування та обліку статутного фон-
ду товариства, зокрема, аудитор повинен перевірити правиль-
ність визначення та обґрунтованість розміру статутного капіталу, 
своєчасність оплати акцій. Якщо в оплату за акції товариства 
вносилось майно, то аудитор повинен перевірити правильність 
оцінки такого майна. 

- встановлення відповідності між величиною заявленого в 
установчих документах розміру статутного фонду та зазначеного 
у Свідоцтві Державної комісії з цінних паперів та фондового ри-
ну України про реєстрацію випуску акцій, тобто перевірку відо-
мостей про емісію акції товариства; 

- перевірку кількості акціонерів товариства та наявність до-
говору з незалежним реєстратором на ведення реєстру власників 
іменних цінних паперів, у разі самостійного ведення реєстру емі-
тентом – наявність відповідної ліцензії ДКЦПФР; 

- оцінку стану впровадження принципів корпоративного 
управління та відповідність їх Рішенню ДКЦПФР від 11.12.2003 
р. № 571 “Про затвердження принципів корпоративного управ-
ління”. Корпоративне управління представляє собою систему, за 
допомогою якої спрямовують та контролюють діяльність товари-
ства. В рамках корпоративного управління визначається, яким 
чином інвестори здійснюють контроль за діяльністю менеджерів, 
а також яку відповідальність несуть менеджери перед інвестора-
ми за результати діяльності товариства. Належна система корпо-
ративного управління дозволяє інвесторам бути впевненими у 
тому, що керівництво товариства розумно використовує їх інвес-
тиції для фінансово-господарської діяльності і, таким чином, збі-
льшується вартість частки участі інвесторів в акціонерному капі-
талі товариства. 

Достовірність та  повнота річного балансу і фінансової 
звітності товариства встановлюється аудитором шляхом пере-
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вірки наявності, а одночасно відсутності, суттєвих розбіжностей 
між даними первинних документів, аналітичного обліку та стат-
тями річного балансу і показниками річної звітності. 

Метою аудиту фінансової звітності є перевірка відповідно-
сті фінансової звітності товариства вимогам чинного законодав-
ства у сфері бухгалтерського обліку, зокрема Закону України 
“Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” та  
положенням (стандартам) бухгалтерського обліку. Предметом 
аудиту фінансової звітності є встановлення правильності відо-
браження у звітності реального фінансового стану товариства, 
перевірка взаємоув’язки показників окремих форм звітності, роз-
криття у звітності всіх основних аспектів облікової політики. 

 Таким чином, аудитор повинен встановити: 
- повноту та відповідність фінансової звітності встановле-

ним нормативам бухгалтерського обліку в Україні, 
- наявність та незмінність (або обґрунтованість змін) обліко-

вої політики акціонерного товариства за період, що перевіряється,  
- правильність класифікації та оцінки активів у бухгалтер-

ському обліку акціонерного товариства,  
- реальність розміру зобов'язань у фінансовій звітності ак-

ціонерного товариства, 
- факт проведення інвентаризації зобов'язань за звітний пе-

ріод,  
- правильність та адекватність визначення власного капіта-

лу, його структури та призначення.  
- реальність та точність фінансових результатів діяльності 

акціонерного товариства, відображених у фінансовій звітності. 
На підставі отриманих облікових даних аудитор може здій-

снити аналіз показників фінансового стану акціонерного товари-
ства. 

Аналіз рентабельності підприємства дозволяє визначити 
ефективність вкладення коштів у підприємство та раціональність 
їхнього використання. 
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РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ БУХГАЛТЕРІВ  
АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 
Продовжуючи реформування системи бухгалтерського об-

ліку в Україні, все частіше озвучується проблема безпосередньо-
го застосування міжнародних стандартів фінансової звітності на 
вітчизняних підприємствах. Це передбачає наявність висококва-
ліфікованих фахівців, які володіють відповідними знаннями. То-
му важливим питанням в розвитку бухгалтерського обліку в 
Україні є створення якісної системи професійної освіти обліково-
економічних працівників. 

Однак, розвиток вітчизняної економіки і залучення інвес-
тицій в агропромисловий сектор країни вже сьогодні вимагає на-
явності на підприємствах галузі облікових працівників – високо-
кваліфікованих фахівців із досконалими знаннями вітчизняних та 
міжнародних стандартів обліку та звітності, не просто рахівни-
ків, а бухгалтерів-аналітиків. 

Для забезпечення підприємств такого роду фахівцями, крім 
підготовки у вищих навчальних закладах необхідний інший рі-
вень навичок, а саме виникає необхідність в діючій системі про-
фесійної освіти. 

Невідповідність системи післядипломної освіти бухгалте-
рів загальноприйнятим міжнародним принципам і стандартам, 
які розроблено Міжнародною Федерацією Бухгалтерів (МФБ) та 
вступили в дію з 2005 року є однією із важливих проблем рефор-
мування та розвитку бухгалтерського обліку в Україні. 

У першу чергу, ця невідповідність полягає у відсутності 
певної відповідальності державних або громадських установ за 
компетентність та кваліфікаційний рівень бухгалтера. Однією з 
причин низького кваліфікаційного рівня бухгалтерів сільського-
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сподарських підприємств є офіційно невирішене питання щодо 
підвищення їх кваліфікації. 

Разом з тим, широке залучення іноземних інвестицій в аг-
ропромисловий комплекс України, вихід підприємств на фондо-
вий ринок, неможливе без запровадження системи підвищення 
кваліфікації та сертифікації бухгалтерів, що відповідає вимогам 
міжнародних стандартів. 

Постійне підтримання високої професійної компетентності 
бухгалтерів – різноплановий процес постійного професійного 
розвитку, який передбачає формування та оновлення професій-
них знань, вмінь та навичок, а також розуміння фахівцями зако-
номірностей відтворювальних процесів в економіці у взає-
мозв’язку з розвитком політичних, культурних та інших суспіль-
них явищ. Обов’язок професії бухгалтера полягає в забезпеченні 
впевненості користувачів фінансової звітності в тому, що бухгал-
тери продовжують розвивати, вдосконалювати та підтримувати 
професійну компетентність. 

Як же підтримати, а тим більше підвищити кваліфікацію 
бухгалтера-аграрника? 

Загально визнаною світовою практикою у професійній 
освіті бухгалтерів є те, що відповідальність за це несе професійна 
організація, членом якої і являється фахівець. Тому, якщо брати 
до уваги питання професійної освіти бухгалтерів сільськогоспо-
дарських підприємств, то вирішальну роль у цьому завданні має 
відігравати галузева професійна громадська організація бухгал-
терів. 

На сьогодні в Україні успішно діє Федерація аудиторів, бу-
хгалтерів і фінансистів АПК України (ФАБФ АПКУ), яка була 
створена в липні 2003 року і з січня 2005 року є членом Євразій-
ської Ради сертифікованих бухгалтерів і аудиторів (ЄРСБА). Од-
ним із основних завдань ФАБФ АПКУ є забезпечення належного 
професійного рівня бухгалтерів підприємств агропромислового 
комплексу шляхом проведення сертифікації своїх членів. 

З метою підвищення кваліфікації своїх членів в листопаді 
2006 року на з’їзді ФАБФ АПКУ було затверджено Положення 
про удосконалення професійних знань та сертифікацію членів 
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ФАБФ АПКУ. Відповідно до Положення, крім міжнародної про-
грами СІРА, для бухгалтерів аграрного сектору у 2008 році було 
розроблено програму CАРА – Сертифікований професійний бух-
галтер агропромислового виробництва (Certified Agricultural 
Professional Accountant). Навчання за програмою САРА прово-
диться створеним при Федерації Інститутом обліку і фінансів. 

Програма CAPА є першою галузевою програмою підви-
щення кваліфікації та сертифікації бухгалтерів агропромислових 
підприємств, яка побудована на міжнародних принципах обліку і 
звітності та затверджена Мінагрополітики України та Міністерс-
твом освіти і науки України. 

Навчання за програмою САРА складається з 4-х етапів, що 
відповідає міжнародній практиці професійної освіти: навчання, 
незалежний контроль знань (тестування), сертифікація та постій-
не підвищення кваліфікації. 

Програма складається з 6 курсів за напрямами: 
Звітність підприємств АПВ; 
Облік сільськогосподарської діяльності; 
Організація відносин власності; 
Облік державної підтримки АПВ; 
Облікова політика підприємств АПВ; 
Оподаткування підприємств АПВ (спеціальні режими). 
На сьогоднішній день більше 1000 бухгалтерів агропроми-

слових підприємств Київської, Кіровоградської, Луганської, До-
нецької та інших областей проходять навчання за вказаною про-
грамою, а у 2008 році 50 бухгалтерів вже отримали Сертифікати 
САРА. 

Таким чином, для бухгалтерів підприємств АПК вже ство-
рена програма підвищення кваліфікації та сертифікації, що базу-
ється на міжнародних стандартах фінансової звітності, а також 
враховує специфіку ведення господарської діяльності в галузі 
сільського господарства (спеціалізація). Ця програма рекомендо-
вана Міністерством аграрної політики України для підвищення 
кваліфікації та постійного удосконалення професійних знань 
бухгалтерів агропромислового комплексу. 
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На даному етапі розвиток бухгалтерського обліку в Україні 
та створення цілісної системи управління  неможливі  без підго-
товки та підвищення кваліфікації бухгалтерів, які покликані ро-
бити активні кроки по забезпеченні прозорості в бізнесі, побудові 
і підтримці ефективної системи управління господарськими 
суб’єктами. 

Відповідно до рекомендацій щодо програми підвищення 
кваліфікації бухгалтерів постійне підтримання високої професій-
ної компетенції бухгалтерів – різноплановий процес постійного 
професійного розвитку, який передбачає формування та онов-
лення професійних знань, вмінь та навичок, а також розуміння 
фахівцями закономірностей відтворювальних процесів в еконо-
міці у взаємозв’язку з розвитком політичних, культурних та ін-
ших суспільних явищ. Обов’язок професії бухгалтера полягає в 
забезпеченні впевненості користувачів фінансової звітності в то-
му, що бухгалтери продовжують розвивати, вдосконалювати та 
підтримувати професійну компетентність [1]. 

Як свідчить міжнародна практика показником високого 
професійного рівня фахівця є досвід роботи та наявність не тіль-
ки диплому вищого навчального закладу, але й міжнародного 
сертифікату за кваліфікаційною програмою, яка є визнаною в 
усьому світі. Тому питання щодо підвищення  кваліфікації бух-
галтерів набуває особливої актуальності. 

Аналізуючи ринок бухгалтерських послуг в Україні можна 
стверджувати, що з одного боку пропозиція на висококваліфіко-
вані кадри, у тому числі - бухгалтерів стало перевищує попит, з 
іншого - відчувається брак спеціалістів високої кваліфікації. 
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Найбільшого впливу зазнають кваліфіковані кадри, що не мо-
жуть незалежно засвідчити власну кваліфікацію  перед  робото-
давцями, та роботодавці, для яких пошук бухгалтера часто пере-
творюється на довготривалий процес, що забирає забагато зусиль 
та коштів. Причина – у відсутності системи визнання компетент-
ності бухгалтера на ринку праці України. 

Для прикладу розглянемо Великобританію, США  - це кра-
їни, в яких впродовж десятиліть на ринку праці ефективно функ-
ціонує система визнання кваліфікації бухгалтерів, побудована на 
професійній сертифікації. Адже професійна сертифікація надає 
незалежне підтвердження всіх складових компетентності бухгал-
тера: знань, вмінь та досвіду. Крім того носії професійних серти-
фікатів беруть на себе зобов’язання постійно підвищувати власну 
кваліфікацію та дотримуватись норм професійної етики. 

Річ у тому, що разом із підвищенням статусу бухгалтерсь-
кої професії в сучасному суспільстві підвищуються і вимоги до її 
представників. Не секрет, що сучасний бухгалтер, щоб залиши-
тися затребуваним професіоналом, повинен постійно покращува-
ти свої знання. 

Найбільш впливовими у світі громадськими організаціями, 
що об’єднують бухгалтерів є: Американський інститут дипломо-
ваних публічних бухгалтерів; Асоціація присяжних сертифікова-
них бухгалтерів (АССА); Громада експертів-бухгалтерів; Інсти-
тут аудиторів Німеччини;  Інститут професійних бухгалтерів і 
аудиторів Росії; Євразійська рада сертифікованих бухгалтерів і 
аудиторів; Міжнародна федерація бухгалтерів; Європейська асо-
ціація бухгалтерів [2-9]. 

На міжнародному рівні політика в області обліку і аудиту в 
значній мірі визначається саме Міжнародною федерацією бухгал-
терів (МФБ) (International Federation of Accounts, IFAC), яка засно-
вана у 1977 р. в Мюнхені, ФРН, на 11-му Світовому Конгресі Бух-
галтерів та об’єднує 157 дійсних і асоційованих членів в 123 краї-
нах світу. Членами МФБ є професійні національні організації у 
сфері аудиту і фінансової звітності, які представляють 2,5 млн ау-
диторів і бухгалтерів, зайнятих у державному секторі, промисло-
вості, торгівлі, банківській сфері.  МФБ здійснює розробку міжна-
родних стандартів з етики, аудиту, освіти, фінансової звітності в 
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державному секторі та надає рекомендації для бухгалтерів малого 
і середнього бізнесу [6].   

Найбільше представництво в IFAC мають: США, Великоб-
ританія,  Бразилія,  Канада,  Індія, Австралія,  Італія, Китай,  Ту-
реччина, Аргентина, Німеччина, Франція. 

Не менш важливе значення посідає і Європейська асоціація 
бухгалтерів (European accounting association) – створена у 1977  
році 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 збира-
ти зацікавлених бухгалтерів-дослідників зі всієї Європи разом, і 
допомагати їм знаходити колег, що займаються дослідженнями 
за схожою тематикою [7]. 

Отже, якщо за кордоном розробкою кваліфікаційних про-
грам та підвищенням кваліфікації бухгалтерів займаються про-
фесійні організації, то на Україні такі обов’язки покладені на на-
уково-навчальні інститути, професійні державні і громадські ор-
ганізації.  

Крім того, сьогодні на Україні працює досить багато різ-
номанітних курсів підвищення кваліфікації бухгалтерів. Проте 
далеко не всі вони можуть надати своїм слухачам по-
справжньому якісні та системні знання, далеко не всі враховують 
реальні потреби бухгалтерів. 

Досліджуючи сайти професійних бухгалтерських організа-
цій на Україні можна виділити  наступні професійні бухгалтерсь-
кі організації, такі як: Федерація професійних бухгалтерів та ау-
диторів України (ФПБАУ) (http://www.ufpaa.org.), Федерація ау-
диторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України (ФАБФ АПКУ) 
(http://www.faaf.org.ua), Українська асоціація сертифікованих бу-
хгалтерів і аудиторів (УАСБА) (http://www.uacaa.org) [10-12]. 
Дані організації активно займаються підвищенням кваліфікації 
бухгалтерів, у тому числі за міжнародними програмами сертифі-
кації, проте серед них неможливо не виділити Федерацію ауди-
торів, бухгалтерів і фінансистів АПК України.   

Федерація започаткувала першу загальнонаціональну галу-
зеву програму підготовки бухгалтерів підприємств та організацій 
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агропромислового виробництва (САРА) - визнану на державному 
рівні і яка відповідає міжнародним принципам освіти.  

Вдосконалення професійних знань бухгалтерів – безперерв-
ний процес, який повинен тривати на протязі їх всієї  трудової  
діяльності, так як від кваліфікації і рівня роботи персоналу зале-
жить ефективність роботи будь-якого підприємства, де гарний 
професіонал завжди на вагу золота. Проте сертифікація бухгалте-
рів не повинна бути безконтрольною, формальною й надміру до-
рогою. 

Хоча в Україні вже і започатковані професійні інституційні 
основи, проте в цілому на них не можна покласти обов’язки що-
до регулювання обліку. На нашу думку, даний процес повинна 
контролювати саме держава. Лише при поєднанні зусиль профе-
сійних бухгалтерських організацій і відповідних державних ор-
ганів влади в Україні буде успішно проходити процес сертифіка-
ції бухгалтерів.  

 Підвищення кваліфікації бухгалтерів повинне відбуватися 
за безпосередньої участі бухгалтерських організацій. Це в свою 
чергу, забезпечить зростання престижу бухгалтерської професії і 
матеріального благополуччя її представників, а також сприяє  
гармонізації української системи професійної підготовки бухгал-
терів за міжнародними стандартами та посиленню контролю за 
дотриманням норм професійної етики бухгалтерів і аудиторів.  
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ 
 

Головний недолік бюджетного фінансування, як показує 
практика, полягає у порівняно низькій ефективності використан-
ня бюджетних коштів. Основна причина цього - особливість бю-
джетного фінансування, яке полягає в його безкоштовності й 
безповоротності.  

Фінансовий контроль в сучасних умовах в недостатній мірі 
охоплює цільове використання бюджетних коштів. З метою поси-
лення контролю за ефективним використанням бюджетних коштів 
передбачено проведення Рахунковою палатою та Державною кон-
трольно-ревізійною службою аудиту ефективності бюджетних 
програм. 

Неефективно використаними бюджетними коштами вва-
жаються ті бюджетні видатки, які були необов'язковими (без 
здійснення яких можна було обійтися) при наданні (придбанні) 
необхідних суспільству за строками, якістю та кількістю товарів 
(робіт, послуг). 

Аудит ефективності бюджетних програм проводиться у ві-
дповідності до Методичних рекомендацій щодо проведення ор-
ганами державної контрольно-ревізійної служби аудиту ефекти-
вності виконання бюджетної програми затверджених наказом 
ГоловКРУ України 15 грудня 2005 р. N 444. 
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Аудит ефективності – відносно нова  форма контролю, яка 
спрямована на визначення ефективності використання бюджет-
них коштів для реалізації запланованих цілей та встановлення 
факторів, які цьому перешкоджають. Аудит ефективності здійс-
нюється з метою розроблення обґрунтованих пропозицій щодо 
підвищення ефективності використання коштів державного та 
місцевих бюджетів у процесі виконання бюджетних програм.  

Об'єктом аудиту при цьому виступають бюджетні кошти, 
що спрямовані на виконання бюджетної (державної) програми, 
ефективність якої необхідно оцінити у процесі аудиту.  

Вважається, що на даний час бюджетне фінансування в 
Україні здійснюється за програмно-цільовим методом.  

Відповідно до Концепції застосування програмно-
цільового методу в бюджетному процесі, схваленою розпоря-
дженням Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 р. № 538 і 
Правилами складання паспортів бюджетних програм, затвердже-
ними наказом Мінфіну України від 29.12.2002 р. № 1096 одними 
із складових бюджетної програми визначено показники (кількісні 
та якісні), які повинні характеризувати результати виконання 
програми, дати можливість здійснити оцінку використання кош-
тів на її виконання для досягнення визначених мети та напрямів 
діяльності.   

Однак, Методичні рекомендації не містять певні критерії 
визначення ефективності виконання бюджетної програми. Як і не 
до кінця відпрацьована методика проведення аудиту ефективнос-
ті використання коштів державної підтримки на сільськогоспо-
дарських підприємствах.  

Посилаючись на методичні рекомендації зазначимо, що 
ефективність використання бюджетних коштів визначається за 
результатами аналізу досягнення поставленої мети в процесі вико-
нання бюджетної програми за такими критеріями:  

- бюджетна програма виконана ефективно;  
- бюджетна програма виконана недостатньо ефективно;  
- бюджетна програма виконана неефективно.  
Для проведення аудиту ефективності використання бюдже-

тних коштів, що надходять на сільськогосподарські підприємства 
у вигляді дотацій, субсидій та капітальних трасфертів,  необхідно 
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проаналізувати: структуру доходів сільськогосподарського підп-
риємства; напрями отримання бюджетних коштів; фінансові ре-
зультати діяльності; фінансові результати від реалізації продук-
ції; структуру виробничої собівартості  продукції рослинництва 
та тваринництва; зміни у вартості основних засобів; капітальні 
інвестиції. Це дасть змогу відповісти на питання: за якими бю-
джетними програмами підприємство отримує найбільше коштів; 
яка бюджетна програма є пріоритетною для підприємства; чому і 
за яких причин підприємство не отримувало кошти за іншими 
бюджетними програмами; які ресурси для підприємства є най-
більш важливими; ціни на які ресурси, що використовує підпри-
ємство для виробництва сільськогосподарської продукції, держа-
ві доцільно підтримувати. 

Результати аудиторської перевірки відображаються в ауди-
торському звіті, що написаний у спосіб який відповідає специфі-
ці кожної організації. 

При цьому, аудиторський звіт має типову структуру: резю-
ме - коротка характеристика виконаної аудиторами роботи; 
вступ - обґрунтовується необхідність проведення аудиту ефек-
тивності використання коштів за бюджетною програмою, визна-
чаються об’єкти аудиту; організація аудиту - цей розділ містить 
опис масштабів аудиту, методів отримання даних; результати 
досліджень – викладено основні результати проведеного аудиту 
ефективності, наводяться розрахунки показників тощо; висновки 
аудиту - у цьому розділі аудитор викладає висновки, до яких він 
дійшов у процесі проведення аудиту; рекомендації - аудитор 
пропонує власні рекомендації щодо усунення виявлених у проце-
сі аудиту недоліків; додатки - додатках  можуть бути наведені 
результати обстежень, перевірок, дані опитувань та анкетування.  

Вважаємо, що проведення аудиту ефективності забезпе-
чить раціональне використання бюджетних коштів та підвищен-
ня ефективності виконання бюджетних програм. Однак потребує 
подальшого вдосконалення організація та методика проведення 
аудиту ефективності використання бюджетних коштів в підпри-
ємствах сільського господарства, та визначення критеріїв за яки-
ми можна судити про ступінь ефективного виконання програми. 
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ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЙ ОПЕРАТИВНОГО 

КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 
 

В умовах ринкових відносин виробничі процеси, фінансові 
розрахунки та інші аспекти господарювання набули прискорено-
го характеру здійснення з метою безперебійного виробництва і 
своєчасного отримання прибутку. 

Вдосконалення інструментів, умов та, власне, процесу гос-
подарювання з однієї сторони полегшують його ефективне здійс-
нення (особливо в часових рамках), але з іншої – сприяють вини-
кненню ризику неотримання інформації про фактичний вплив 
окремих чинників на поточну діяльність господарюючих оди-
ниць. Разом з тим, підвищується увага до оперативної інформа-
ції, яка створює основу для прийняття оперативних управлінсь-
ких рішень. Також виникає необхідність своєчасної перевірки 
отриманих даних, визначенні їх якості та доцільності.  

В таких умовах зростає роль та значення оперативного ко-
нтролю, як інструменту управління господарськими процесами 
та подіями безпосередньо під час їх здійснення. Його ефективне 
проведення передбачає своєчасну оцінку правильності форму-
вання витрат, отримання доходів, проведення розрахунків, а та-
кож застосування відповідних коригувальних заходів при появі 
порушень чи інших небажаних ситуацій. На основі цього мету 
оперативного контролю можна визначити як систему способів 
попередження і своєчасного виявлення відхилень господарських 
операцій, подій чи показників (об’єкти управління) від нормати-
вних, планових та інших їх характеристик, відповідно до яких 
можливе їх раціональне здійснення.  

Реалізація мети та виконання завдань оперативного конт-
ролю забезпечується його функціями, які в свою чергу потребу-
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ють уточнення суті, розмежування сфер і напрямів дії. Крім того, 
така потреба зростає у випадках обмеженості ресурсів, що вима-
гає більш ефективного їх використання. Напрямом вирішення 
таких питань може бути постійне спостереження за недопущен-
ням перевитрат та виявлення фактів безгосподарності. Тому вва-
жаємо за доцільне окреслити основні функції оперативного конт-
ролю, з метою обґрунтування його ролі та значення в системі 
управління. 

З теоретичної точки зору, головним аргументом при визна-
ченні функцій оперативного контролю є його економічна суть та 
мета, з практичної – необхідно дати відповідь на запитання – що 
дозволяє реалізація окремих його функцій різним рівням управ-
лінців, в першу чергу – власнику, як специфічному користувачу; 
бухгалтеру, менеджеру, керівнику конкретного виробничого під-
розділу, як користувачам проміжної ланки управління; працівни-
кам, безпосередньо зайнятим на виробництві, як матеріально – 
відповідальним особам. Також, необхідно взяти до уваги деякі 
специфічні особливості оперативного контролю, що забезпечу-
ють виконання його мети та полягають в наступному: 

1) оперативний контроль проводиться в максимально коро-
ткі проміжки часу, але з врахуванням тривалості окремих госпо-
дарських операцій, тобто присутній на всіх стадіях, що дозволяє 
своєчасно реагувати на появу змін та відхилень; 

2) досягнення ефективних результатів оперативного конт-
ролю можливе тільки за умови використання його відповідних 
прийомів та способів в процесі конкретної однієї чи групи типо-
вих  господарських операцій, оскільки кожна з них вимагає 
окремого підходу та методики спостереження і перевірки; 

3) організація та методика проведення оперативного конт-
ролю здійснюється варіативно – відповідно до поточних вимог і 
запитів користувачів та може змінюватись в ході діяльності з ме-
тою досягнення поставлених цілей і завдань. 

На основі практичних потреб користувачів, визначеної ви-
ще мети та специфічних особливостей оперативного контролю 
визначимо і спробуємо охарактеризувати його функції. Зокрема, 
серед них такі: 



 167

1) інформаційна – полягає у формуванні належного інфор-
маційно - аналітичного забезпечення, що може відображатися у 
формі усної інформації, у внутрішній звітності, що складається 
на вимогу, та не є складовою бухгалтерського обліку, а також у 
первинних облікових документах. Така інформація включає од-
ночасно дані про всі етапи операцій в процесі їх здійснення та 
очікувані зміни в зовнішньому середовищі, що матимуть вплив 
на хід господарських операцій; 

2) правова – передбачає своєчасну оцінку законності та 
правильності господарських операцій на початкових стадіях їх 
здійснення, що дозволяє попередити ті процеси, які протирічять 
вимогам нормативних документів чи не відповідають визначе-
ним цілям діяльності окремих суб’єктів; 

3) виробнича – полягає в оптимальному використанні пре-
дметів і засобів праці у формі «швидкого» визначення кількісної, 
якісної чи іншого роду залежності між поточним результатами 
(подіями) виробництва і витратами на їх здійснення. Створює 
основу для подальшого розрахунку ефективності між фактором і 
показником, що дозволяє визначити такий рівень затрачених чи 
задіяних ресурсів, який максимально забезпечить отримання за-
планованих результатів та істотно не змінився  в наслідок виник-
нення непередбачених внутрішніх і зовнішніх факторів впливу; 

4) контрольно – стимулююча – передбачає раціональне ви-
користання ресурсів через систему посилення відповідальності 
працівників. Забезпечується сукупністю правил та процедур по 
оперативному визначенню результатів діяльності окремих 
центрів відповідальності відповідно запланованим показникам. 
На основі цього оперативний контроль розглядається як момен-
тальний фактор впливу, що стимулює діяльність працюючих; 

5) соціальна – передбачає створення умов для поточного 
відтворення соціальних явищ, таких як: збереження та розвиток 
суспільних відносин і структур, виконання членами суспільства 
відповідних норм і правил поведінки, що забезпечує ефективне 
функціонування і раціональний розвиток суспільно – економіч-
ної системи в цілому. На основі цього можна висловити думку 
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про можливість існування контролю як функції управління так і 
незалежного елементу соціальної сфери. 

Таким чином, вищезазначені функції оперативного контро-
лю забезпечуються виконання його завдань і реалізують мету. 
Разом з тим створюють умови для задоволення потреб користу-
вачів різного рівня, посилюючи роль і значення оперативного 
контролю в системі управління.  

Крім того в сучасних умовах, зростає необхідність в ефек-
тивному і якісному проведенні оперативного контролю, що ви-
магає належної його організації, теоретичного обґрунтування, 
визначення й уточнення предмету, методу і суб’єктів його здійс-
нення. 

 
УДК 657.62 

Л.С. СТЕЦЮК, м.н.с., 
ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН 

 
КЛАСИФІКАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ РЕГЛАМЕНТІВ 

АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Організаційне забезпечення аналізу передбачає визначення 

структури, завдань та функцій аналітичного апарату, регламен-
тації його роботи та безпосередньо регламентації аналітичного 
процесу в організаційних документах – організаційних регламен-
тах. 

Що стосується організаційного забезпечення та регламен-
тації бухгалтерського обліку, то значна частина обов’язків, фун-
кцій, інструкцій закріплено в нормативних документах. Такими 
нормативними документами є, зокрема, Закон України «Про бух-
галтерський облік та фінансову звітність в Україні», Національні 
положення (стандарти) бухгалтерського обліку, План рахунків 
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та госпо-
дарських операцій підприємств і організацій та Інструкція щодо 
його використання, а також інші положення, інструкції, методи-
чні рекомендації відповідних міністерств та відомств. 
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Що ж стосується організаційного забезпечення аналізу, то 
на державному рівні та на рівні галузей регламентація аналізу 
практично не здійснюється, тому основне навантаження з цього 
питання лягає безпосередньо на підприємство, зокрема на особу, 
відповідальну за організацію та проведення аналізу (головного 
економіста, начальника планово-економічного відділу, головного 
бухгалтера тощо). 

Специфіка організації та проведення економічного аналізу 
на підприємстві потребує досить чіткої регламентації супрово-
джуючих процесів та роботи кожного працівника. Для проведен-
ня аналізу господарської діяльності на підприємстві необхідно 
побудувати організаційну структуру економічної служби та рег-
ламентувати її роботу, регламентувати процеси аналізу та техно-
логію цих процесів в умовах комп’ютеризації робочих місць, ви-
значити обсяг та характер робіт іншими службами підприємства 
щодо виконання аналітичних робіт тощо. Все це має бути пропи-
сано у відповідних регламентах, положення, інструкціях, станда-
ртах, графіках. 

Основою розробки організаційних регламентів має бути 
науково обґрунтована їх класифікація. Ми пропонуємо наступну 
класифікацію регламентів (рис.). 

Зовнішні регламенти створюються державними органами 
чи органами сфери підпорядкування підприємства, а 
обов’язковість їх застосування визначається у самому документі. 
Зокрема, до зовнішніх організаційних регламентів відносяться 
кодекси, закони, Укази Президента, постанови Кабінету Мініст-
рів, накази міністерств та відомств, інші нормативні документи 
органів державної влади. 

На даний час ні на державному рівні, ні на рівні галузі не 
існує обмежень щодо організації та проведення аналізу на підп-
риємстві. Безумовно, на вибір організаційної форми та порядку 
проведення аналізу опосередкований вплив мають законодавчі 
документи, що регулюють порядок створення та діяльності підп-
риємств, нормативно-правові акти щодо організації та ведення 
бухгалтерського обліку, податкове законодавство тощо. 
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Рис. Класифікація організаційних регламентів 
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сними спеціалістами або з залученням аудиторських та консал-
тингових служб. 

Запропонована класифікація організаційних регламентів 
значно полегшить їх розробку. Конкретно знаючи для кого і на 
що мають бути орієнтовані документи, можливо точніше перед-
бачити специфіку організації аналізу, регламентувати технологію 
аналізу, визначити обсяг та характер робіт тощо.  

 
УДК 657 

В.М. ЮРЧЕНКО, аспірант, 
ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН, 

начальник відділу Голов КРУ України 
 

ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ НА ПІ-
ДПРИЄМСТВАХ АГРОПРОМИСЛОВОГО  

ВИРОБНИЦТВА 
 

В сучасному світі найбільш успішнішими є ті, хто має бі-
льший і повніший доступ до інформації, себто «хто володіє ін-
формацією, той володіє світом».  

Проте, якщо реально, то інформацією необхідно не лише 
володіти, а й уміти нею скористатись, тобто використати в пра-
вильному руслі. 

Успішні суб’єкти господарювання не просто мають великі 
доходи, а доходи, які значно перевищують їх витрати. Але це не 
означає, що на витратах потрібно економити, якщо метою діяль-
ності є розвиток, а не викачування ресурсів. 

Особливо значущими навики по знанню і вмінню розпоря-
джатися витратами є для виробництва. 

Так, найуспішнішими в даний час керівником (менедже-
ром) – виробничником є президент і генеральний директор ком-
паній Renault і Nissan Карлос Гон, якого ще називають «вбивцею 
витрат», який зменшивши рівень витрат зазначених компаній не 
лише вивів їх з тяжкого фінансового стану, а й забезпечив їх 
стрімкий розвиток. 
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Таким чином, для того щоб мати і успішно розвивати про-
цес виробництва, особливо в аграрному секторі нашої країни, 
необхідно ретельно проаналізувати витрати: їх суть, причини і 
місце виникнення, потреба в них та вартість тощо. 

В даний час, проаналізувавши дані бухгалтерського й 
управлінського обліку, фінансову і статистичну звітність, звіти 
виробничих підрозділів видно, що класичні види витрат: (витра-
ти, пов’язані з безпосереднім виробництвом, адміністративні ви-
трати, витрати на збут, інші операційні, від участі в капіталі, не 
операційні витрати) мають чітке аналітичне відображення. 

Проте, наприкінці минулого століття провідними економі-
стами світу було визнано існування нового «прихованого» виду 
витрат – трансакційних, основоположником визнання яких є Ро-
нальд Коуз – представник неоінституціональної економічної 
школи та володар Нобелівської премії з економіки (1991). 

Прихованим цей вид витрат називається тому, що він фак-
тично є складовою майже усіх вищеперерахованих видів витрат. 

Р. Коуз відносив до трансакційних витрати, які несе 
суб’єкт господарювання при укладанні і супроводженні  догово-
рів, а саме: витрати необхідні для проведення переговорів, здійс-
нення нагляду за виконанням договорів, налагодження взає-
мозв’язків, ліквідації розбіжностей. 

В даний час сучасні економісти розвиваючи теорію Р.Коуза 
дещо розширили класифікацію трансакційних витрат: 1) витрати 
пошуку інформації (витрати часу і ресурсів для отримання і об-
робки інформації, втрати від отримання неякісної інформації); 2) 
витрати на ведення переговорів; 3) витрати вимірювання; 4) ви-
трати на специфікацію (точне визначення) і захист прав власнос-
ті. 

Отже, трансакційними по-суті є витрати і втрати, які несе 
суб’єкт господарювання на володіння інформацією і можливі 
наслідки (негативні) від її використання. 

Існує думка, що трансакційні витрати утворюються внаслі-
док недосконалості реального ринку. Виробництво в агропроми-
словому комплексі щороку стикається з новими й новими пере-
понами: це і кліматичні умови, які є одним з основних факторів 
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впливу на кількість і вартість сировини, різномастість шкідників 
і хвороб, які впливають на якісь сировини, і навіть споживчі ін-
тереси, які теж мають тенденцію до змін. 

В ході дослідження ролі трансакційних витрат в економіці 
держави можна навести приклад на економіці США і країн ЄС. 

Так, в США частка трансакційних витрат у валовому наці-
ональному продукті зросла із 26,6% на кінець 19-го століття до 
55% на кінець 20-го століття. Аналогічно, в країнах ЄС такий 
середній показник на кінець 20-го століття становив 43,2%. 

Приблизними підрахунками трансакційних витрат в Украї-
ні (до уваги взято не окремі види чи частки витрат, а сукупні ви-
трати таких видів діяльності як оптова й роздрібна торгівля, тра-
нспорт, зв’язок, фінансові операції, готелі і ресторани тощо) 
встановлено їх частку на рівні 20% (на початок 21-го століття). 

Таким чином, трансакційні витрати фактично є ще й інди-
катором ступеня розвитку економіки цілих країн, а не лише 
окремих суб’єктів господарювання. 

Отже, трансакційні витрати потрібно досліджувати, особ-
ливо причини їх виникнення. Для початку їх потрібно вміти вио-
кремити для того, щоб у подальшому контролювати. 
 

Список використаних джерел 
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ни: тенденції і перспективи для України (УДК 
339.924:336.117). 

2. В.І. Милошик: Проблеми визначення трансакційних ви-
трат (УДК 338.556). 

3. Власенко О.П. Концептуальні засади управління трансак-
ційними витратами в агро бізнесі. 

4. О.І. Амоша: Теорія та практика регулювання трансакцій-
них витрат у перехідній економіці. 
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СЕКЦІЯ 4. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ  
АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В 

УМОВАХ КРИЗИ 
 

УДК 336.12:657 
В.Я. ПЛАКСІЄНКО, д.е.н., проф., 
завідувач кафедри обліку і аудиту  

Дніпропетровського державного аграрного 
університету,  

К.С. ЖАДЬКО, к.е.н., доц.,  
докторант ДННУ «Академії 

фінансового управління» 
 

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ 
 
В ринкових умовах економіки агропромислові підприємст-

ва більшу частину своєї продукції реалізують переробним підп-
риємствам або підприємствам-посередникам, які в свою чергу 
організовують подальше просування продукції до кінцевого спо-
живача, однак ці підприємства будують свою цінову політику в 
залежності від якості сільськогосподарської продукції.  

В зв’язку із інноваційними змінами технологій, впливом 
якості продукції на грошові потоки підприємств, пропонуємо 
переглянути відношення до якості продукції аграрного сектору 
незважаючи на те,  що якість продукції не є безпосереднім 
об’єктом фінансового контролю, його контроль здійснюють тех-
нічні служби контролю і лабораторії. На наш погляд треба більш 
ретельно контролювати взаєморозрахунки, які виникають із-за 
різної якості продукції. 

Поліпшення якості продукції підвищує її купівельну вар-
тість і завдяки чому дозволяє меншими об'ємами задовольняти 
потреби в цій продукції. Ефект від поліпшення якості продукції, 
підвищення її технічного рівня може бути одержаний як на підп-
риємстві-виробнику, так і у споживача або переробного підпри-
ємства, створюючи умови для продуктивнішої праці різних пра-
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цівників. Боротьба за високу якість всієї продукції, що випуска-
ється, має загальне вагоме значення для конкурентоспроможнос-
ті продукції [1-2].  

Як інформаційна база для проведення фінансового контро-
лю за якістю може використовуватися нормативно-довідкова, 
планова і обліково-звітна документація [1-5]. Нормативно-
довідкова документація — це державні стандарти і методичні 
матеріали: комплексна система управління якістю продукції; 
планування підвищення якості продукції, що випускається; конт-
роль якості продукції в процесі виробництва; самоконтроль якос-
ті продукції; оформлення, облік і аналіз браку у виробництві; 
бездефектна розробка технічної і технологічної документації; 
проведення нагляду за дотриманням режимів, умов і правил екс-
плуатації; організація зберігання і видачі в переробку  сільсько-
господарської сировини; збір і обробка оперативної інформації 
про якість продукції в процесі виробництва. Планова документа-
ція — план підвищення якості продукції, план здачі продукції з 
виробництва по категоріям (сортам) якості. Обліково-звітна до-
кументація— акт про брак, відомість обліку витрат, журнал бра-
ку; звіт про рух продукції; звіт про претензії споживачів. Важли-
вим елементом фінансового контролю виконання плану випуску 
продукції є перевірка її якості шляхом співставлення інформації. 
Також, контроль якості продукції проводиться шляхом вивчення 
рекламацій, направлених переробними підприємствами, спожи-
вачами підприємству-виробнику по виробленій продукції. Дина-
міка надходження рекламацій характеризує якість виробленої 
продукції, а вивчення їх змісту — важливе джерело при розробці 
організаційно-технічних заходів для усунення виявлених недолі-
ків і подальшого підвищення якості виробленої продукції.  

В дослідженнях питань якості продукції великої допомоги 
надають відгуки переробних підприємств про якість продукції, 
які можна узагальнити в таблиці за наступними даними: на-
йменування і тип продукції, зміст відзиву, пропозиції по усунен-
ню недоліків і вжиті заходи. Про якість виробленої сільськогос-
подарської сировини можна судити за даними контролю про від-
повідність сировини вимогам переробки, які формуються в таб-
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лиці за наступними показниками: вид сировини, показники якос-
ті, результати перевірки: всього перевірено (т.), знайдено сиро-
вини з відхиленнями (% від загального числа перевірених, пар-
тій), характер відхилень (чистота, вологість, фракційність, жир-
ність тощо). Така інформація дає можливість визначити причини 
відхилень від вимог переробки, держаних стандартів і намітити 
заходи щодо усунення недоліків. Однак треба пам’ятати показ-
ники якості продукції залежать від особливостей виробництва і 
призначення продукції [3].  

Як відзначають ряд науковців,  кількісна характеристика 
змісту фінансового контролю обумовлена вибором систем конт-
рольних показників господарської діяльності, які об'єднуються в 
наступні три групи: економічні — ефективність, собівартість 
продукції, ціна, конкурентність продукції; техніко-економічні — 
продуктивність, надійність роботи устаткування; технологічні — 
точність, якість продукції, надійність і прогресивність технології 
[1-5]. 

Кількісні показники господарської діяльності узагальню-
ються фінансовими вимірниками, які включають рентабельність 
окремих видів продукції і підприємства в цілому, прибуток, що 
забезпечує сплату  податків. Звідси зміст фінансового контролю 
полягає в комплексній дії на оптимізацію показників фінансово-
господарської діяльності підприємств з різними формами влас-
ності, порівнюючи в умовах ринку прибутком, конкурентоспро-
можністю продукції, повнотою і своєчасністю виконання подат-
кових зобов'язань перед державою.  

Отже, закупівельна ціна повинна бути прямопропорційна 
до рівня якості. Не дивлячись на те, що система надбавок і зни-
жок за продукцію агропромислового  комплексу різної якості в 
буквальному розумінні була виключена з механізму ціноутво-
рення на аграрних ринках, в системах сучасної інтеграції  ринку 
вона успішно застосовується і лежить в основі формування гро-
шових коштів і опосередкується ціленаправленими внутрішніми і 
зовнішніми грошовими потоками. Таким чином, показники якос-
ті органічно включаються в систему об'єктів  фінансового конт-
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ролю, будучи основою для проведення грошових розрахунків і 
розподілу прибутку. 

У основі запропонованих методик  фінансового контролю 
рівня якості сільськогосподарської сировини лежить світовий 
досвід оцінки якості і заготовки сировини і аналіз фактичних по-
казників якості сировини в їх взаємозв'язку з можливостями про-
мислової переробки. 
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ В 

УМОВАХ КРИЗИ 
 

Недостатність фінансового забезпечення в умовах негатив-
ного впливу кризових явищ на економіку України та світової 
економіки в цілому вимагає вирішення питань подальшого соці-
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ально-економічного розвитку суспільства. Особливо гостро пос-
тає питання продовольчої безпеки, яка в свою чергу має пряму 
залежність від темпів економічного розвитку сільського госпо-
дарства та інших обслуговуючих та споріднених галузей народ-
ного господарства.  

За останні десять років в галузі переробки сільськогоспо-
дарської продукції було здійснено значні інвестиції, що надає 
можливості більшості переробних підприємств виробляти конку-
рентоспроможну продукцію та реалізовувати її як на внутріш-
ньому та і на зовнішньому ринках. В той час як сільськогоспо-
дарські товаровиробники не мали і не мають достатнього фінан-
сового забезпечення та рівня інвестиційної привабливості для 
забезпечення подальшого розвитку. Переважна більшість сільсь-
когосподарських товаровиробників трималися та тримаються 
одноосібно, не маючи при цьому бажання об’єднуватися з метою 
максимізації фінансового результату діяльності.  

Досвід попередніх років надає можливості обґрунтувати, 
що сільськогосподарські підприємства що вступили у різного 
роду інтеграційні формування мають значно вищі темпи еконо-
мічного розвитку та абсолютного розміру чистого прибутку. Це 
пояснюється тим, що товаровиробник гарантовано реалізує ви-
роблену продукцію і вплив рівня ділової активності партнерів 
мінімізується, що, особливо, в умовах загострення кризових 
явищ є основою партнерських відносин. Приклади таких успіш-
них інтегрованих підприємств різного направлення існують по 
всій територій країни та представлені в усіх регіонах.    

Розвиток та вдосконалення практичного втілення інтеграції 
є сучасною ознакою прогресивних змін в аграрному секторі еко-
номіки. Так як успішний розвиток сільськогосподарських това-
ровиробників є основою продовольчої безпеки країни та соціаль-
но-економічного зростання сільських територій різних регіонів. 
Дослідженню сутності та напрямів інтеграції аграрного сектора 
економіки в умовах структурної перебудови присвячені роботи 
вітчизняних економістів-аграріїв, у тому числі Амбросова В.Я., 
Андрійчука В.Г., Єрмакова О.Ю., Зіновчука В.В., Лукінова І.І., 
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Маліка М.Й., Саблука П.Т., Топіхи І.Н., Червена І.І., Шпичака 
О.М., Юрчишина В.В. та інших.  

Враховуючи актуальність питання, метою нашого дослі-
дження є обґрунтування основних складових сучасного та пода-
льшого  розвитку сільськогосподарських підприємств у напрямку 
максимізації фінансових результатів діяльності та мінімізації ри-
зиків з урахуванням негативного впливу кризових явищ в реаль-
них секторах економіки країни. 

Більшість сільськогосподарської товаровиробників відчу-
вають значний дефіцит грошових коштів, що не надає можливос-
ті відновити ресурсний потенціал та наростити виробничі потуж-
ності. Відповідно перейти на інвестиційно-інноваційний розви-
ток залишається проблематичним, хоча в умовах співпраці з пар-
тнерами у  Світовій організації торгівлі  головною вимогою за-
лишається підвищення конкурентоспроможності продукції, що 
експортується з України.  

Кризові явища здійснюють свій негативний вплив на всі 
сектори економічної системи, суб’єктів макросередовища, агре-
говані ринки. Аналітики передбачають, що вплив глобальної фі-
нансово-економічної кризи та стан депресій економічної системи 
буде найгострішим один-два роки. Але за непродуманих дій та 
втрати оптимальності складових фіскальної та монетарної полі-
тики, може зрости у часі до десяти років. Отже, першою та необ-
хідною умовою виходу із стану депресії реальних секторів еко-
номіки є розробка та впровадження дій, які б сприяли підвищен-
ня темпів економічного зростання, але з урахуванням стратегіч-
ного підходу до реалізації заходів, особливостей економічного 
простору та галузевої структури ВВП.  

За останні два роки відбуваються тенденції скорочення ма-
кроекономічних показників через рівень ВВП на душу населен-
ня, та зростання через загострення негативних процесів на ринку 
праці, товарному ринку та фінансовому ринку. Результатом нега-
тивних тенденцій зміни макроекономічних показників є скоро-
чення фінансування всіх галузей народного господарства держа-
вним сектором та зменшення рівня фінансування державних про-
грам розвитку, в тому числі в області охорони здоров’я, спорту, а 
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також сільському господарстві, будівництві, галузях промисло-
вості. Про це свідчить витратна частина Державного бюджету на 
2009 рік. Скорочуються  витрати місцевих бюджетів, що буде 
мати негативний вплив на регіональний розвиток, а також їх ін-
вестиційну привабливість, зростання негативного впливу внут-
рішніх та зовнішніх ризиків. 

Головним критерієм зниження ризиків є міцний фінансо-
вий стан, який забезпечується високим рівнем прибутку від ос-
новного виду діяльності суб’єкту господарювання. Враховуючи 
той факт, що продукція, товари (роботи, послуги) які пропону-
ються на ринку будуть мати достатність ціни через зміну 
кон’юнктуру ринку, необхідно скласти такі внутрішні аспекти, 
які б забезпечили товару конкурентоспроможність, а відповідно 
можливість нарощування прибутку та зосередженість товару на 
третьому етапі життєвого циклу. Саме на цьому етапі можна ма-
неврувати та отримувати від аграрного-бізнесу запланований ре-
зультат, який матиме відображення у іміджі товаровиробника на 
внутрішньому та зовнішньому ринках. А також надавати можли-
вості для зміцнення сукупного ресурсного потенціалу та нарощу-
вання виробничих потужностей в різних галузях народного гос-
подарства.  

Отже, враховуючи все вище зазначене слід відмітити, що 
будь-яка криза може надати можливості відродитися, тобто про-
вести структурну перебудову економіки, змінити галузеву струк-
туру, структуру формування ВВП на регіональному та держав-
ному рівні, але за умови достатності капітальних вкладень, інвес-
тиційно-інноваційного розвитку окремих галузей народного гос-
подарства. Обов’язковою умовою структурної перебудови еко-
номіки є вдосконалення макроекономічної політики у наступних 
напрямках: ліквідація дефіциту платіжного балансу; ліквідація 
можливостей банкрутства окремих суб’єктів народного госпо-
дарства; формування державного резервного фонду для можли-
вості мінімізації ризиків через фінансову підтримку держави; 
вдосконалення діяльності всіх суб’єктів банківської системи, в 
тому числі через державну підтримку та довіру на міжбанківсь-
кому рівні. 
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Членство України в Світовій організації торгівлі (СОТ) ві-
дкрило перед сільським господарством широкі можливості впро-
вадження прогресивних виробничих технологій. Проте, тривалий 
спад глобальної економіки спричинив негативний вплив на ри-
нок продукції сільського господарства та загострив необхідність 
посилення дієвості економічних інструментів державного регу-
лювання галузі. Відповідно до статистичних спостережень щорі-
чні зростання обсягів бюджетних асигнувань та податкових пільг 
сільському господарству не призводять до покращення економі-
чних показників роботи сільськогосподарських товаровиробни-
ків. За 2000-2006 рр. обсяги державної фінансової підтримки га-
лузі зросли в 3,8 раза (з 3,3 млрд. грн. до 12,4 млрд. грн.), в тому 
числі обсяги бюджетних асигнувань збільшились у 6,6 раза (з 1,2 
млрд. грн. до 7,9 млрд. грн.), пільги за рахунок дії спеціальних 
режимів і механізмів оподаткування – у 2,2 раза (з 2,1 млрд. грн. 
до 4,5 млрд. грн.). Таке зростання державної фінансової підтрим-
ки галузі свідчить про те, що обсяги дозволеної сумарної внутрі-
шньої підтримки (9,5 млрд. грн.) перевищують фактичні обсяги 
бюджетних асигнувань (7,9 млрд. грн.). Крім того, за період 
2000-2006 рр. обсяги виробництва валової продукції сільського 
господарства збільшились лише на 21,8% (з 77,9 млрд. грн. до 
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94,9 млрд. грн.), що є свідченням неефективності державної фі-
нансової підтримки сільськогосподарського виробництва та не-
цільового використання бюджетних коштів. 

Виходячи з того, що межа внутрішньої підтримки не дося-
гнута і ефективність фінансування та пільг низька, більшість 
українських аграрних економістів відстоюють необхідність збі-
льшення обсягів державної фінансової підтримки сільськогоспо-
дарського виробництва. Автори підкреслюють, що такі заходи є 
необхідним інструментом захисту вітчизняного виробника сіль-
ськогосподарської продукції від впливу економічної кризи. 

На нашу думку, такі висновки є передчасними, оскільки в 
умовах економічного спаду першочерговому вивченню підлягає 
поведінка товаровиробників. Дані Головного контрольно-
ревізійного управління України засвідчують безліч випадків по-
дання товаровиробниками свідомо неправдивої інформації до 
управлінь агропромислового розвитку (АПР) з метою отримання 
бюджетних коштів (наприклад, завищені площі посіву, збільшена 
кількість поголів’я, непідтверджені факти закупки техніки тощо). 
В результаті виникає проблема Information Asymmetry, яка поля-
гає в тому, що дані про обсяги діяльності, направлені управлін-
ням АПР, не відповідають фактичним даним товаровиробників. 
На основі недостовірної інформації управління АПР приймають 
рішення про надання фінансової підтримки тим сільськогоспо-
дарським товаровиробникам, які не мають на це права. З огляду 
на обмеженість бюджетних ресурсів товаровиробники, які не ві-
дповідають критерію державної фінансової підтримки, витісня-
ють тих, які мають право на бюджетні кошти. Держава постає 
перед проблемою неправильного вибору отримувачів бюджетних 
коштів (виникає проблема Adverse Selection). Проте, не залежно 
від того, до якої категорії належать товаровиробники (мають чи 
не мають права на державну підтримку), вони можуть бути не 
зацікавлені в результатах своєї роботи, оскільки, досягнувши ви-
сокої рентабельності виробництва, будуть позбавлені підтримки 
з боку держави, як такі, що її не потребують. Держава стає жерт-
вою нечесної поведінки отримувачів бюджетних коштів, які не 
зацікавлені у припиненні щорічного державного фінансування і в 
результатах своєї роботи (виникає проблема Moral Hazard). 
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Вважаємо, що ці факти є достатніми для ствердження, що 
проблема Information Asymmetry та її наслідки (Adverse Selection, 
Moral Hazard) знижують ефективність державної фінансової під-
тримки сільськогосподарського виробництва. 

Виходячи з цього подальшому дослідженню підлягає на-
ступне: 

- вивчення методики оцінки підтримки сільського госпо-
дарства, що розроблена і використовується в країнах Організації 
економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР); 

- обґрунтування поведінки сільськогосподарських товаро-
виробників, як недослідженого фактору впливу на ефективність 
державної фінансової підтримки з точки зору Agency Theory, 
Theory of Games and Economic Behavior та Information Asymmetry 
Theory; 

- визначення основних мотивів нечесної поведінки сільсь-
когосподарських товаровиробників-отримувачів бюджетних аси-
гнувань та податкових преференцій в Україні; 

- вивчення показників проблем Adverse Selection, Moral 
Hazard та визначення їх рівня в системі державної фінансової пі-
дтримки сільськогосподарського виробництва України; 

- розробка шляхів подолання проблем Adverse Selection, 
Moral Hazard; 

- визначення пріоритетних напрямів розвитку прямої і не-
прямої державної підтримки галузі; 

- підготовка пропозицій щодо побудови дієвих фінансових 
відносин між державою та сільськогосподарськими товаровиро-
бниками. 
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ 

УКРАЇНИ: ПРАВОВЕ ТА ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
 

Розбудова системи фінансового забезпечення сільського 
господарства в умовах кризи потребує дієвості управління бю-
джетними видатками  та посиленої  уваги до ефективності  вико-
ристання бюджетних коштів. 

Основним законодавчим актом, який визначає основні па-
раметри державної політики у бюджетній, кредитній, страховій, 
ціновій, регуляторній та інших сферах аграрного сектору є Закон 
України від 24 червня 2004 року №1877-IV «Про державну підт-
римку сільського господарства України». На виконання цього та 
інших законів щороку приймається більше трьох десятків відпо-
відних порядків використання бюджетних коштів.  

З метою удосконалення механізму державної підтримки та 
забезпечення ефективного фінансування аграрного сектору 
прийнято Постанову Кабінету Міністрів України від 19 вересня 
2007 р. №1158, якою було затверджено Державну цільову 
програму розвитку українського села на період до 2015 року, 
шляхом реалізації ряду заходів, зокрема, визначення критеріїв 
розподілу бюджетних коштів; запровадження механізму участі 
сільськогосподарських товаровиробників у програмах державної 
фінансової підтримки на умовах рівного доступу та ефективного 
використання бюджетних коштів; збільшення обсягів фінансу-
вання наукових досліджень і розробок, дорадчої діяльності, 
освіти, розвитку соціальної сфери села та сільських територій, 
системи контролю за безпечністю та якістю продуктів харчуван-
ня; підвищення ефективності видатків державного бюджету для 
підтримки аграрного сектору економіки шляхом запровадження 
програмно-цільового методу формування та використання бю-
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джетних коштів; здійснення  моніторингу виконання бюджетних 
програм, за результатами якого скасовувати неефективні про-
грами та спрямовувати фінансові ресурси на виконання програм, 
які найбільше відповідають цілям державної підтримки. 

Бюджетне фінансування програм підтримки сільського го-
сподарства до 2009 року кожного року збільшувалося. Фактичні 
видатки з Державного бюджету по Міністерству аграрної політи-
ки України у 2008 році було збільшено на 54% порівняно із 2007 
роком до 12,2 млрд. грн., у 2007 році – на 27 % (порівняно з 2006 
роком) до 7,9 млрд. грн. (загальний та спеціальний фонди разом). 

Вступ України до СОТ та  урядові зобов’язання перед нею 
вимагають нових підходів до формування державної  політики пі-
дтримки сільського господарства України. При цьому аграрна по-
літика підтримки має бути більше сфокусована на питанні ефекти-
вності бюджетних програм підтримки, чіткому визначенні індика-
торів для оцінки результативності кожної бюджетної програми, 
ніж на збільшенні фінансування галузі. При збільшенні видатків 
на бюджетні програми Міністерства аграрної політики проблемні 
питання галузі та сільської місцевості не зникають. Тому, зараз 
аграрна політика має більше спрямування на питанні ефективності 
бюджетних програм підтримки та визначення коефіцієнту корис-
ної дії реалізації цих програм, які діють на даний час.  

З року в рік при прийнятті щорічного Державного бюджету 
країни виникають проблеми з визначенням розміру фінансування 
окремих цільових програм на виконання чинного законодавства  
чи нових програм з підтримки сільськогосподарських товарови-
робників.  

Головною перепоною є відсутність на момент визначення 
фінансування цільових програм, особливо нових програм, поряд-
ку використання цих коштів. З огляду на це Міністерство фінан-
сів України не підтримує багатьох ініціатив Міністерства аграр-
ної політики України через відсутність обґрунтування та порядку 
використання цих коштів. Також часто порядки використання 
коштів приймаються протягом року й тоді використання коштів 
можливе лише у кінці бюджетного року.  У 2009 році така ситуа-
ція з прийняттям порядків використання бюджетних коштів не 
стала винятком, знову відбулося затримання їх прийняття.   
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Зі вступом України до СОТ система субсидування сільсь-
когосподарських підприємств має суттєво змінитися в бік роз-
ширення заходів «зеленої скриньки», тому буде прийнято ряд 
нових програм, а, відповідно, необхідно одночасно розробляти та 
приймати порядки використання бюджетних коштів.  

З огляду на це, необхідно підготувати та внести зміни до 
бюджетного законодавства з метою одночасного затвердження 
порядку використання коштів для фінансування цільових про-
грам при прийнятті Державного бюджету, які сприятимуть, з од-
ного боку, більш ефективному використанню бюджетних коштів, 
а, з іншого боку, дозволять сільськогосподарським товаровироб-
никам прогнозовано будувати свій бізнес. 

Підтримка тваринницької галузі країни вбачається пріори-
тетом державної підтримки на найближчі роки: запровадити нові 
«зелені» програми, спрямовані на підтримку тваринницької про-
дукції, а саме  програму фінансової допомоги на структурну пе-
ребудову, регіональної допомоги сільськогосподарським вироб-
никам, що ведуть свій бізнес у регіонах з несприятливими при-
роднокліматичними умовами.  

При розробці цих програм необхідно врахувати курс країни 
на європейську інтеграцію, забезпечення дотримання стандартів 
ЄС із безпеки та гігієни сільськогосподарської продукції, особ-
ливо молочної та м’ясної продукції країн-членів Європейського 
Союзу для виходу на ринок країн ЄС. Без цієї умови запрова-
дження нових програм означатиме неефективне використання 
бюджетних коштів, а також  безперспективність збуту українсь-
кої продукції в майбутньому на європейський ринок.  
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬГОСПВИРОБНИКІВ 
ЧЕРЕЗ МЕХАНІЗМ ПДВ 

 
Одним із суттєвих механізмів державної фінансової підт-

римки сільськогосподарських товаровиробників в Україні є спе-
ціальний режим оподаткування податком на додану вартість. Як 
відомо, ще з початку введення цього податку, держава неоднора-
зово вдавалась до впровадження особливостей в оподаткуванні 
сільгоспвиробників з метою їхньої підтримки. Серед них, звіль-
нення від ПДВ операцій з реалізації виробленого у господарствах 
м’яса худоби і птиці та напівфабрикатів з нього, що реалізовува-
лись у межах України; зарахування коштів від податку на спеціа-
льний рахунок для регулювання цін на окремі види сільськогос-
подарської продукції, зокрема для нарахування доплат за молоко, 
худобу і птицю, що поставлялись у державні ресурси; запрова-
дження нульової ставки для сільськогосподарських товаровироб-
ників по операціях з реалізації переробним підприємствам моло-
ка та м’яса у живій вазі й виплата останніми дотацій; призупи-
нення для сільгоспвиробників сплати ПДВ до бюджету стосовно 
операцій з продажу товарів (робіт, послуг) власного виробницт-
ва, включаючи продукцію (крім підакцизних товарів), виготовле-
ну на давальницьких умовах із власної сільськогосподарської 
сировини, а також за реалізовані молоко, худобу, птицю, вовну, 
молочну продукцію, м’ясопродукти, вироблені у власних пере-
робних цехах та акумулювання коштів на власні виробничі пот-
реби і підтримку галузей тваринництва і птахівництва. 

Усі ці заходи, безумовно, вказують на постійний пошук і 
спробу удосконалити механізм державної фінансової підтримки 
сільськогосподарських товаровиробників. Останнє особливо ак-
туалізується тоді, якщо до уваги взяти триваючу в Україні про-
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блему бюджетного відшкодування ПДВ, а також недостатнє за-
безпечення (до потреби) господарств дотаціями. Тому запропо-
нований у другій половині 90-х років XX ст. механізм державної 
фінансової підтримки через акумулювання коштів від ПДВ на 
потреби господарств та виплата дотацій переробними підприємс-
твами, до певної міри, сприймався, якщо не враховувати виник-
нення іншої проблеми, зокрема накопичення невідшкодованого 
податкового кредиту з цього податку, який мав відшкодовува-
тись за рахунок податкових зобов’язань наступних звітних пері-
одів і в господарствах України перевищив нараховані суми для 
забезпечення виробничих потреб та підтримки тваринництва й 
птахівництва у 5,7 та 14,8 рази відповідно. 

Зазначені вище питання ще більше актуалізуються зі всту-
пом України до СОТ, оскільки внесення будь-яких змін щодо 
сприяння в оподаткуванні вітчизняних сільськогосподарських 
товаровиробників, автоматично розповсюдиться на імпортерів 
сільськогосподарської продукції. Мабуть, саме з цих причин, по-
чинаючи з січня 2009 року в Україні суттєво змінено умови спе-
ціального режиму з оподаткування податком на додану вартість 
для сільгоспвиробників. Так, як зазначено у статті 81.2. Закону 
України „Про податок на додану вартість” [1] згідно із спеціаль-
ним режимом оподаткування сума податку на додану вартість, 
нарахована сільськогосподарським підприємством на вартість 
поставлених ним сільськогосподарських товарів (послуг), не під-
лягає сплаті до бюджету та повністю залишається у розпоря-
дженні такого сільськогосподарського підприємства для відшко-
дування суми податку, сплаченої (нарахованої) постачальнику на 
вартість виробничих факторів, а за наявності залишку такої суми 
податку – для інших виробничих цілей. 

З наведених вимог законодавства очевидно, що законода-
вець не випадково на перший місце поставив вимогу стосовно 
використання коштів на відшкодування податку. По-перше, цим 
ще більше актуалізується проблема повернення коштів у госпо-
дарства, яких вони особливо потребують у період авансування 
капіталу в сезонне виробництво. 
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По-друге, ставлячи на перше місце призначення коштів для 
відшкодування податку, очевидно, що цією нормою законода-
вець намагається не порушувати вимоги Світової організації тор-
гівлі стосовно прямої фінансової підтримки сільського господар-
ства. Хоча в другій її частині вже зазначається, що за наявності 
залишку такої суми податку кошти можуть використовуватись 
для інших виробничих цілей. Вважаємо, що в останньому якраз і 
слід передбачати вимоги СОТ, які стосуються цільового фінансу-
вання за рахунок коштів бюджету. Звісно, що за такого підходу 
зазначені суми ПДВ можуть бути додані до іншої державної фі-
нансової підтримки для її порівняння з установленими нормати-
вами СОТ, які, як відомо, недоцільно порушувати. Причому, як-
що стосовно запропонованого порядку бюджетного відшкоду-
вання ПДВ це не викликатиме заперечень і в представників цієї 
авторитетної світової організації, то питання залишення коштів 
для фінансування інших виробничих програм, є неоднозначним. 

Отже, з наведеного вище очевидно, що запропонований 
механізм державної фінансової підтримки через механізм ПДВ, 
незважаючи на свою десятирічну практику функціонування, й 
надалі потребує свого вдосконалення. Для цього чинну проблему 
доцільно розділити на дві складові. 

Перша складова. Порядок відшкодування ПДВ. Зразу за-
уважимо, що це проблема не одного дня. В Україні, і, особливо, у 
сільському господарстві, вона накопичується роками. І, що хара-
ктерно, що кардинальних рішень у її розв’язані не приймається. 
Більше того, держава неодноразово вдавалась до неефективних 
рішень, які ситуацію з бюджетним відшкодуванням не 
розв’язували, а, навпаки, ще більше ускладнювали. Так, здійсне-
ний нами аналіз механізму відшкодування ПДВ грошовими кош-
тами з початку запровадження цього податку показав його недос-
коналість, пов’язану із збільшенням термінів повернення коштів у 
господарства; підміною грошових надходжень нерівноцінним за-
рахуванням податкового кредиту шляхом зменшення податкових 
зобов’язань у наступних звітних періодах; застосуванням перера-
хунків при переході на кредитний метод з передбаченням стовід-
соткової сплати ПДВ до бюджету після погашення дебіторської та 
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часткового зменшення податкового кредиту (до 6,6 %) за ліквідації 
кредиторської заборгованості; проведенням взаємозаліків між 
одержувачем бюджетного відшкодування та боржником перед 
бюджетом; запровадженням облігацій внутрішньої державної по-
зики з терміном погашення до 5 років під прострочену бюджетну 
заборгованість із ПДВ; виданням некоректно-суперечливих нор-
мативних актів для обліку податкового кредиту в операціях з реа-
лізації переробним підприємствам молока та м’яса живою вагою. 
Безумовно, якщо до цього ще додати адміністративні витрати, 
яких зазнають платники податків, то можна лише здогадуватись 
наскільки складною є ця проблема, яка призводить лише до на-
копичення податкового кредиту та бюджетної заборгованості. 

Друга складова. Механізм державної фінансової підтрим-
ки. Звісно, що запропонований підхід до фінансування сільгосп-
виробників через ПДВ був достатньо ефективним. Адже госпо-
дарства мали змогу одержувати кошти на власні (цільові) потре-
би в найкоротші терміни. А це, безумовно, важлива перевага, по-
рівняно із виділенням дотацій і їх одержанням в умовах достат-
ньої кількості різних об’єктивних і суб’єктивних чинників, які 
стримують цей процес. Проте, зі зміною порядку державної фі-
нансової підтримки через механізм ПДВ з січня 2009 року, ситу-
ація дещо змінилась. Це стосується й обліку сум ПДВ, які, в од-
ному випадку (за наявності дебетового сальдо) відносяться до 
валових витрат, а в іншому (за кредитового) – до валових дохо-
дів, що передбачено підпунктом 5.3.3 пункту 5.3 статті 5 Закону 
України „Про оподаткування прибутку підприємств” [2]. На на-
шу думку, такий підхід не можна вважати остаточно виправда-
ним. З одного боку, це збільшує витрати, що не зовсім узгоджу-
ється з обліком ПДВ, зокрема у платників інших галузей націо-
нальної економіки, а з іншого – спотворює об’єктивну величину 
валових доходів. Не менш важливим є й те, що тут не слід забу-
вати й про вимоги СОТ стосовно державної фінансової підтрим-
ки за рахунок бюджетних коштів. 

Беручи за основу вищенаведене, вважаємо, що розв’язати 
означені проблеми можливо консолідовано, оскільки вони лише 
доповнюють одна одну, але їх стержень знаходиться в одній 
площині. Однак для їх розв’язання потрібно визнати й те, що ми 
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насправді хочемо сприяти  державній  фінансовій підтримці  
сільськогосподарських товаровиробників. І лише тоді можливо 
досягти позитивних результатів. Ідеться про вирішення проблеми 
бюджетного відшкодування, яка, як зазначено, і є тією стержне-
вою проблемою, здатною покращити механізм державної фінан-
сової підтримки. Причому її розв’язання позбавить представни-
ків Світової організації торгівлі пред’являти будь-які претензії 
стосовно порушення вимог цієї авторитетної установи. 

Останнє, як нам видається, є достатнім аргументом на ко-
ристь пропонованих заходів. Та й самі вони не є якимись нездій-
сненими, оскільки знаходяться у площині чинного законодавст-
ва, зміна якого дозволить зробити цей механізм більш прозорим 
та прогнозованим, що в одному випадку сприятиме довірі з боку 
представників Світової організації торгівлі, а з іншого – дозво-
лить господарствам в установлені строки одержувати фінансові 
ресурси і спрямовувати їх на цільові потреби, зокрема здійснення 
відшкодування податкового кредиту. 
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ДЕРЖАВНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АГРАРНИЙ БАНК  
ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ РИНКУ  

АГРАРНОЇ ІПОТЕКИ  
 

Сільськогосподарські товаровиробники,  у  зв’язку з наяв-
ністю специфіки галузі, що формується за рахунок природно-
кліматичних, біологічних, технічних, економічних та соціально-
економічних особливостей, продовжують залишатися у нерівних 
умовах порівняно з іншими учасниками кредитного ринку. З на-
станням фінансової кризи їх становище ще більше погіршилося. 
Нині перед науковцями та державою ставиться подвійне завдан-
ня. З одного боку, це пошук шляхів виходу з кризи, з іншого - 
стимулювання подальшого  розвитку  галузі сільського  госпо-
дарства. Одним з необхідних заходів з боку держави є удоскона-
лення інфраструктури іпотечного ринку. 

В Україні діє дворівнева банківська система. Спеціалізова-
них аграрних або іпотечних банків, які б обслуговували сільське 
господарство та були зацікавленими в її розвитку, немає. Це час-
тково ускладнює розвиток іпотечних відносин у цій галузі. Хоча 
в прикінцевих положеннях Земельного кодексу України та Указі 
Президента України “Про заходи щодо розвитку іпотечного рин-
ку в Україні” передбачалося створення Державного земельного 
(іпотечного) банку з відповідною інфраструктурою, проте вико-
нанню законодавчо визначеної норми завадила полеміка 
пов’язана з доцільністю його заснування. 

Зазначеним питанням у науковій літературі приділяється 
увага у працях Є.М. Гордина, М.Я. Дем’яненка, О.Т. Євтуха, 
С.І. Кручка, А.В. Сомик, М.М. Федорова, А.В. Чупіса, 
Р.М. Шмідта та ін. Прихильники створення Державного земель-
ного (іпотечного) банку, обґрунтовуючи необхідність його ство-
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рення, посилаються на те, що за його допомогою можна було б 
відрегулювати ринок землі, стимулювати оборот на ньому, за-
безпечувати дешевими кредитними ресурсами  сільськогоспо-
дарських товаровиробників, здійснювати рефінансування іпотеч-
них операцій. Противники ідеї створення банку наводять наступ-
ні аргументи: відсутність у державі коштів, необхідних для його 
функціонування, можлива збитковість діяльності, обмеженість 
земельних ділянок у приватній власності та ін. 

На нашу думку, створення  Державного  земельного  (іпо-
течного) банку повинно супроводжуватися виконанням ним пев-
них стратегічних завдань. Наприклад, забезпечення ефективного 
перерозподілу земельних ресурсів,  допомога  у  концентрації 
земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств (госпо-
дарств) до оптимальних розмірів.  

У сучасних умовах заснування такого банку стримується 
рядом причин: відсутністю достатньої кількості сконцентрованої 
приватної землі у прибуткових сільськогосподарських підприєм-
ствах (господарствах), яка могла б виступити заставою; діяль-
ність сільськогосподарських підприємств пов’язана з високими 
ризиками, що змушує іпотечні банки підвищувати вартість кре-
диту, який за таких умов стає невигідним; висока вартість довго-
строкових пасивів, залучених банком, унеможливить їх застосу-
вання на протязі тривалого періоду, що, також вплине на високі 
суми виплат по кредиту, фінансові можливості яких обмежені.  

Враховуючи ситуацію, що склалася  у галузі  сільського  
господарства, стосовно обмеження надходження фінансових ре-
сурсів, виходом може стати заснування Державного комерційно-
го аграрного банку (далі – ДКАБ), який враховував би специфіку 
обороту капіталу у цій галузі і брав участь на всіх стадіях оборо-
ту капіталу від виробництва до реалізації. У свою чергу, на базі 
ДКАБ доцільним є створення іпотечного відділу, який займати-
меться іпотечними операціями. 

В Україні створення такого банку надасть можливість: 
здійснення фінансово-кредитних операцій, контроль за оборотом 
земель сільськогосподарського призначення  (наприклад,  у ви-
падку не повернення кредиту, земельна ділянка переходитиме у 
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власність держави), підтримки у періоди фінансової кризи чи ро-
ки неврожаїв, засух (наприклад, шляхом пролонгації кредитів); 
максимізації ефективності та економії коштів, що витрачаються 
сільськогосподарськими товаровиробниками при їх обслугову-
ванні у банку та отриманні кредиту; стимулювати концентрації 
(консолідації) земель в господарствах до науково обґрунтованих 
оптимальних розмірів, впровадження сільськогосподарськими 
товаровиробниками нових технологій тощо. 

Окремо слід відмітити, про необхідність надання ДКАБ 
статусу «уповноваженого банку по обслуговуванню підприємств 
АПК», щоб дало змогу забезпечити централізоване цільового ви-
користання бюджетних коштів, призначених для фінансування 
АПК. Лише у такому випадку можна буде виконати поставлені 
на банк завдання. Головною метою діяльності банку має стати 
формування сучасної національної кредитно-фінансової системи 
агропромислового сектору, підтримка розвитку агропромислово-
го комплексу і сільських територій. 

Найближчим часом необхідним є прийняття Закону Украї-
ни «Про Державний комерційний аграрний банк», в якому зазна-
чалися б основні завдання, функції, напрями та правові засади 
діяльності банку, умови формування статутного капіталу, реор-
ганізація та ліквідація банку, система контролю фінансово-
господарської діяльності банку тощо. 

Ефективність   вищенаведених  заходів   підвищиться   у 
випадку комплексного підходу до розв’язання проблеми, шляхом 
винесення на розгляд Верховної Ради України пакету законопро-
ектів. Крім названого закону, до пакету повинні увійти: Закон 
України «Про земельний кадастр», Закон України «Про ринок 
землі», Закон України «Про заставу земель сільськогосподарсь-
кого призначення», Закон України «Про заставу права оренди», 
Закон України «Про державну реєстрацію прав власності на зем-
лю та інше нерухоме майно».  

Таким чином, створення Державного комерційного аграр-
ного банку надасть можливість створити передумови для розвит-
ку системи кредитування сільськогосподарських товаровиробни-
ків під заставу нерухомості. 
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О.Т. ПРОКОПЧУК, аспірант1 
Уманський державний аграрний університет 

 
ДОТУВАННЯ ВИРОБНИКІВ М’ЯСА ТА МОЛОКА  

ПЕРЕРОБНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ 
 

Повноцінне функціонування сільськогосподарських підп-
риємств потребує державної підтримки, невід’ємною складовою 
якої ось вже друге десятиріччя є механізм виплати дотацій сіль-
ськогосподарським товаровиробникам за рахунок податкових 
зобов’язань з податку на додану вартість м’ясо- та молокопере-
робних підприємств.  

Розглядаючи та аналізуючи механізм дотування сільсько-
господарських товаровиробників за поставлені ними молоко та 
м’ясо в живій вазі переробним підприємствам за рахунок коштів 
ПДВ важливим питанням постає його наукова оцінка та, на цій 
основі, з’ясування особливостей документообороту, що супрово-
джують цей процес. 

Основним документом, який визначає порядок функціону-
вання механізму нарахування та виплати дотацій за молоко та 
м’ясо в живій вазі є Постанова Кабінету Міністрів України від 
02.04.2009 р. № 291. У відповідності до законодавчих змін, сіль-
ськогосподарські підприємства поставляють переробним підпри-
ємствам молоко та м'ясо в живій вазі відповідно до укладених 
договорів з нарахуванням ПДВ за загальною ставкою 20 %, у той 
час як особисті селянські господарства – за цінами без урахуван-
ня податку на додану вартість.  
                                                
1 Науковий керівник – к.е.н, доцент Тулуш Л.Д. 
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Протягом податкового періоду під час приймання молока 
та м’яса живою вагою переробні підприємства виписують прий-
мальні квитанції за встановленою формою, а від особистих се-
лянських господарств – за приймально-розрахунковою відоміс-
тю. У квитанціях відображається сума ПДВ і суми дотацій, які 
визначаються виходячи із загального обсягу закупленої продукції 
та розміру дотацій згідно з попереднім розрахунком. Проте, слід 
зауважити, що переробне підприємство у цих квитанціях може 
навести лише планований розмір дотації, адже визначити її оста-
точний розмір можливо тільки після завершення звітного період, 
після складання декларації з ПДВ. 

З метою визначення сум дотацій переробне підприємство 
щомісяця складає та погоджує з відповідним районним управлін-
ням АПК попередній розрахунок надходження та використання 
ПДВ, нарахованого на вартість готової продукції, виготовленої з 
поставлених сільськогосподарськими товаровиробниками молока 
та м’яса в живій вазі. У цьому розрахунку зазначають суми ПДВ, 
які надійдуть на підприємство (тобто прогнозована сума ПДВ) 
при реалізації готової продукції, а також розмір дотацій товаро-
виробникам за продане молоко та м’ясо живою вагою на гривню 
вартості цієї продукції.  

Переробні підприємства закуповують сировину для пере-
робки не лише у сільськогосподарських виробників, а й у інших 
категорій постачальників. Отже, діяльність за таких умов зо-
бов’язує переробні підприємства забезпечити ведення окремого 
обліку сплачених зазначеним категоріям постачальників сум 
ПДВ по операціях з придбання молока і м’яса. Законодавством 
порядок такого обліку не регламентовано, тому його, як правило, 
встановлюють у наказі про облікову політику підприємства-
переробника.  

Для розподілу придбаної в різних категорій постачальників 
сировини (молока та м’яса), як правило, застосовуються коефіці-
єнти, які визначаються виходячи з вартості молока та м’яса, при-
дбаних за нульовою ставкою та повною ставками у сільськогос-
подарських товаровиробників, та окремо сировини, придбаної за 
ставкою 20 % в інших категорій платників, у загальній вартості 
молока та м’яса, придбаних у всіх категорій постачальників. 
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Перерахування коштів сільгосптоваровиробникам за пос-
тавлені ними молоко та м’ясо в живій вазі здійснюється за платі-
жними дорученнями з поточного рахунка переробного підприєм-
ства за договірними цінами, а сум дотацій – з його небюджетного 
рахунку, відкритого в територіальному органі Держказначейства, 
на окремі рахунки сільськогосподарських товаровиробників, які 
вони відкривають в обслуговуючих банках. Оплата ОСГ вартості 
поставленої продукції та виплата дотацій здійснюються готівкою 
безпосередньо з каси переробного підприємства або згідно з до-
говорами доручення.  

На основі розрахунку за формою, яка передбачена додат-
ком 2 до Порядку № 291, здійснюється остаточне перерахування 
сум дотацій товаровиробникам. 

Враховуючи авансовий платіж, перерахування дотації по-
винно здійснюватися переробним підприємством не менш як два 
рази на місяць. Не перераховані переробними підприємствами на 
окремі рахунки сільськогосподарських товаровиробників суми 
дотацій у строки, встановлені законодавством для сплати ПДВ до 
бюджету, вважаються такими, що використовуються не за цільо-
вим призначенням і підлягають стягненню до державного бю-
джету.  

Відповідно до результатів окремого обліку переробні підп-
риємства визначають суми податкових зобов’язань та податково-
го кредиту з ПДВ, які виникають у зв’язку з переробкою та пос-
тавкою означеної продукції і формують окрему податкову декла-
рацію, яка разом з декларацією щодо іншої діяльності подається 
до органу ДПС за місцем реєстрації переробного підприємства як 
платника ПДВ. 

Визначена до сплати сума ПДВ за окремою податковою 
декларацією перераховуються переробним підприємством на 
свій окремий небюджетний (дотаційний) рахунок. За окремою 
податковою декларацією сума податкового кредиту може пере-
вищувати суму податкових зобов’язань. У такому разі, сума пе-
ревищення покривається податковими зобов’язаннями наступних 
податкових періодів. 
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Переробне підприємство за кожний звітний (податковий) 
період надає як підтвердження сплати сум ПДВ перелік (реєстр) 
платіжних доручень на фактично зараховані на небюджетний 
рахунок кошти та виписку територіальних органів Державного 
казначейства з означеного небюджетного рахунку. Суми ПДВ, 
що визначені переробним підприємством за окремою податко-
вою декларацією, відповідно до яких переробне підприємство не 
подало органу ДПС підтвердження їх перерахування на небю-
джетний рахунок, рахуються такими, що використовуються ним 
не за цільовим призначенням та , відповідно, підлягають стяг-
ненню до державного бюджету.  

Крім того, переробне підприємство до 5 числа другого мі-
сяця після закінчення звітного кварталу подає районному управ-
лінню АПК Звіт про рух грошових коштів на небюджетних раху-
нках. Управління агропромислового розвитку райдержадмініст-
рацій узагальнюють зазначену інформацію в розрізі переробних 
підприємств на протязі 3 днів і подають її головним управлінням 
агропромислового розвитку облдержадміністрацій. Останні, в 
свою чергу, до 12 числа другого місяця, що настає за звітним 
кварталом, узагальнюють зазначену інформацію та подають Мі-
нагрополітики.  

Отже, детальний розгляд та аналіз документообороту, що 
супроводжує механізм нарахування та виплати дотацій перероб-
ними підприємствами сільськогосподарським товаровиробникам 
за поставлені ними на переробку молоко та м’ясо в живій вазі 
показав, що він обтяжений великою кількістю документів.  

На нашу думку, деякі з них не завжди мають суттєве зна-
чення при нарахуванні дотацій. З огляду на це, механізм такої 
підтримки сільськогосподарських товаровиробників переробни-
ми підприємствами за рахунок коштів ПДВ в частині документо-
обороту, що супроводжує цей процес потребує перегляду та, від-
повідно, спрощення. Це, в свою чергу, дасть змогу спростити сам 
механізм такої підтримки, зробити його більш прозорішим, зро-
зумілішим та простішим. 
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Р.Б. АЛЄСКЕРОВ, аспірант, 
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і природокористування України  
 

РОЗВИТОК РИНКУ АГРАРНОГО СТРАХУВАННЯ В 
УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 
Проблема аграрного страхування не обмежується науко-

вою дискусією (В.Д. Базилевич, В..І.Грушко, О.Є. Гудзь, 
М.Я. Дем’яненко, С.А.Навроцький, С.С. Осадець, Я.П. Шумелда, 
К.К. Якуненко, О.І.Ястремський). Питання піднімається на дер-
жавному, галузевому та міжнародному рівнях.  В вирішенні про-
блем запровадження ефективного ринку аграрного страхування 
задіяні Кабінет Міністрів України, Міністерство аграрної політи-
ки України, ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН, Проект 
ЄС «Вдосконалення управління ризиками фермерських госпо-
дарств та малих і середніх підприємств в аграрному секторі», 
Асоціація фермерів та приватних землевласників України,  Ко-
ординаційна рада з питань аграрної політики при Кабінеті Мініс-
трів України, Державна комісія з регулювання ринків фінансових 
послуг. За участі цих організацій підготовлено проект Концепції 
розвитку системи аграрного страхування в Україні, який на сього-
дні покладено в основу розвитку ринку аграрного страхування в 
Україні. 

Як зазначають фахові джерела2 обсяг ринку страхування 
аграрних ризиків виріс у 2008 р. на 56%, тоді як площа застрахо-
ваних посівів скоротилася вдвічі. Згідно з даними Міністерства 
аграрної політики кількість страхових компаній, що працюють в 
цьому сегменті ринку, скоротилася за рік - до 58, а їхній склад 
оновився на третину (Табл.) 

 

                                                
2 http://www.rbc.ua/ukr/newsline/2009/04/06/526909.shtm 
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Таблиця 

Кількість страхових компаній, що працюють в галузі  
аграрного страхування  

 

Рік 

Кількість зареєстрова-

них страхових компа-

ній 

Кількість страхових компа-

ній, що займаються аграрним 

страхуванням 

2005 387 27 

2006 411 36 

2007 446 63 

2008 475 58 

 
Учасникам ринку вдалося збільшити обсяг зібраних стра-

хових премій на 56,015 млн. грн.. - до 155,382 млн. грн.. (+56,37% 
до 2007 р.), хоча сумарна застрахована площа посівів сільського-
сподарських культур скоротилася удвічі - з 2,237 млн. га до 1,172 
млн. га.  

За даними інших професійних видань договори страхуван-
ня уклали 848 підприємств. Субсидії для зниження вартості агра-
рного страхування отримали 768 виробників3.  

Очікується значне зменшення обсягів аграрного страху-
вання в 2009 році в першу чергу через відсутність державної під-
тримки.  

У Державному бюджеті України на 2009 рік кошти для су-
бсидування страхування сільськогосподарських культур не пе-
редбачені.  

Як повідомляє інформаційне управління Верховної Ради 
України2, комітет Верховної Ради з питань фінансів і банківської 
діяльності запропонував парламенту прийняти за основу проект 
закону "Про внесення змін до Закону "Про страхування" (щодо 
сільськогосподарських ризиків)". 
                                                
3 http://agrobiznes.com.ua/news/agrarijam_zaproponujut_novij_vid_dobrovilnogo_strahuvannja.html 
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Законопроектом пропонується удосконалити діючу проце-
дуру та механізми надання державної підтримки сільського гос-
подарства. Зокрема, пропонується встановити новий вид добро-
вільного страхування - страхування сільськогосподарських ризи-
ків, у тому числі страхування врожаю сільськогосподарських ку-
льтур і багаторічних насаджень, врожаю зернових культур і цук-
рових буряків, а також сільськогосподарських тварин, птиці, 
кролів, хутрових звірів, бджолосімей, риби та інших водних жи-
вих ресурсів.  

Планується також вилучити з діючого Закону положення, 
яким встановлено обов'язкове страхування врожаю сільськогос-
подарських культур і багаторічних насаджень державними сіль-
ськогосподарськими підприємствами, врожаю зернових культур і 
цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами всіх 
форм власності. Крім того, планується внесення змін до норма-
тивного регулювання обліку страхової діяльності, за якими стра-
ховики зможуть отримати ліцензії на право здійснення доброві-
льного страхування зазначених сільськогосподарських ризиків, а 
також виділити в звітності, яка у встановленому порядку пода-
ється в уповноважений орган, дані, які стосуються страхування 
сільськогосподарських ризиків, - для розрахунку сум необхідних 
для субсидування з Державного бюджету України суб'єктам аг-
рарного ринку.  

Як зазначив Голова комітету  підприємців АПК при Торго-
во-промисловій палаті  Юхновський О.І.4, необхідно прийняти 
більш ніж 20 підзаконних актів для врегулювання державної під-
тримки виробників. Цей процес займе не один день, тому, насам-
перед, страховим компаніям необхідно проводити значну 
роз’яснювальну роботу серед аграріїв щодо необхідності викори-
стання страхування як інструменту регулювання ризиків. У ре-
зультаті проведеної дискусії прийнято рішення про створення 
робочої групи для підготовки пропозицій Комітету підприємців 
агропромислового комплексу при Торгово-промисловій палаті 
України щодо стабілізації роботи в галузі сільськогосподарсько-
                                                
4 http://www.agroconf.org/uk/node/656 
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го страхування, для розгляду на засідання Урядового комітету з 
питань розвитку агропромислового комплексу та природокорис-
тування  Кабінету Міністрів України. 
 
УДК 334.012 

Р.В. БЕРЕЗНИЦЬКИЙ, здобувач, 
кафедра менеджменту, 
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ЗБАЛАНСУВАННЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ  
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ  

СТРАТЕГІЇ ЇХ РОЗВИТКУ 
 
Фінансування можна розглядати як сферу взаємодії підп-

риємства з ринком капіталів, і в свою чергу рішення з фінансу-
вання як вибір серед можливих доступних варіантів джерел залу-
чення в бізнес фінансових ресурсів в обмін на певні вимоги: во-
лодіння або позику. Формування будь-якої стратегії підприємст-
ва та її реалізація базуються на вирішенні основних задач, які 
пов’язані із залученням фінансових ресурсів та розподілом при їх 
вкладанні. 

Обґрунтування джерел фінансування діяльності підпри-
ємств забезпечується вирішенням наступних задач:  

· Підтримка існуючого рівня фінансової стійкості; 
· Забезпечення ефективної структури пасивів балансу із 

дотриманням необхідного рівня автономії; 
· Забезпечення необхідного рівня платоспроможності та 

ліквідності. 
Збалансованість джерел фінансування дозволяє вирішувати 

поставлені задачі фінансового забезпечення діяльності підпри-
ємств. Крім того конкурентна позиція підприємства залежить 
наскільки воно забезпечене ресурсами і в першу чергу фінансо-
вими. Від цього залежить запас гнучкості при прийнятті ключо-
вих управлінських рішень.  
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Вирішуючи проблеми залучення фінансових ресурсів підп-
риємство відчуває на собі обмеження, які пов’язані із можливіс-
тю обрання джерела фінансування. Говорячи про можливі дже-
рела фінансування діяльності підприємств, як правило, зазнача-
ють, що вони поділяються на внутрішні та зовнішні. У докризо-
вий період можна було навіть при високій вартості зовнішнього 
фінансування розглядати ці джерела як потенційно можливі. Фі-
нансова криза стала причиною того, що зовнішнє фінансування  
розвитку підприємств стало неможливим в силу того, що банків-
ська система практично не виконує функції кредитора, робота 
фондового ринку як інструменту залучення додаткового фінан-
сування паралізована, зовнішні інвестори як внутрішні, так і зов-
нішні не зацікавлені в умовах непередбачуваності змін зовніш-
нього середовища у вкладанні коштів. Цікавість для них являють 
лише проекти, що пов’язані із можливою зміною власника або 
перерозподілом частки акціонерного капіталу. 

Щодо внутрішніх джерел фінансування, то варто зазначи-
ти, що поступове згортання виробництва та зменшення рівня ре-
нтабельності продаж викликає втрату прибутку та, відповідно, 
части прибутку, що може реінвестуватись.  

В таких умовах все більшого значення набуває фінансу-
вання стратегії розвитку підприємства за рахунок нарахованої 
суми амортизації. 

В цих умовах найбільший тиск фінансової кризи відчува-
ють підприємства агропромислового комплексу. Це відбивається 
як на діяльності сільськогосподарських підприємств, так і підп-
риємств, які переробляють сільськогосподарську сировину.  

Сировинна залежність підприємств перероблення  сільсь-
когосподарської продукції від ціни на сировину та загального 
стану підприємств-виробників формує дві негативні тенденції: 
обмежену ресурсну пропозицію та високу ціну. 

Вирішення проблеми фінансового забезпечення діяльності 
підприємств можна досягнути шляхом цільового спрямування 
коштів на підтримку сільгоспвиробника. 
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ЗБАЛАНСОВАНА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ  
ТА БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ОСНОВНІ ІНСТРУМЕНТИ  

РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА  
 

На сьогоднішній день значна кількість праць науковців 
присвячена питанням формулювання стратегії підприємства. Од-
нак після того, як стратегія сформульована, необхідно трансфор-
мувати її в певні дії для досягнення результатів. І зрозуміло, що 
реалізація стратегії потребує більше сил і часу, ніж її розробка, 
так як передбачає здійснення великої кількості управлінських та 
організаційних задач та участь чисельних виконавців, внаслідок 
чого постають нові задачі та проблеми їх вирішення, виникає су-
против зі сторони працівників. 

Як правило, для реалізації стратегії використовуються по-
літики, програми, плани. Оперативні плани реалізуються через си-
стему бюджетів або фінансових планів, які складаються звичайно 
терміном на один рік або на коротший термін по кожному окремо-
му підрозділу, а потім вже об’єднуються в єдиний бюджет або фі-
нансовий план фірми, підприємства. 

Проведене дослідження Хекетт Бенчмаркінг (Hackett 
Benchmarking) показало, що в середньому  підприємство витра-
чає на процес планування 25000 людино-годин на млрд. доларів 
США доходу, при цьому в середньому на розробку фінансового 
плану необхідно чотири з половиною місяці. Здебільшого бю-
джетний процес, який запроваджений на багатьох підприємствах, 
майже не відрізняється від первісної методики, розробленої іще 
80 років тому. Однак умови здійснення господарської діяльності 
значно змінились порівняно із тим часом. Глобалізація означає 
жорстку конкуренцію в усіх галузях, де у клієнтів є практично 
необмежений вибір товарів та доступ до інформації. Фінансові 
умови втратили ту стабільність, що була, а зміни стали надто 
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швидкими. Використовувати лише бюджетний  процес для реалі-
зації стратегії недостатньо, зокрема ще тому, що сам бюджетний 
процес, як правило, майже не пов’язаний із реалізацією стратегії 
підприємства. 

Компромісом між необхідністю планування та бажанням 
гнучкості в умовах мінливого зовнішнього середовища може ви-
ступати збалансована система показників. Ця система містить 
комплекс взаємопов’язаних цілей і показників, що розкривають 
стратегію підприємства за допомогою причинно-наслідкових ві-
дносин. Орієнтуючись на систему показників для вищого рівня, 
господарські одиниці, відділи, служби створюють свої односп-
рямовані збалансовані системи, у яких розкривається їх вплив на 
досягнення корпоративних цілей. Кожна із цих систем містить не 
тільки цілі, показники і норми в усіх чотирьох складових, а й іні-
ціативи, що здійснюються кожним відділом для успішного вико-
нання норм. Ці ініціативи (програми) потребують ресурсів, необ-
хідну кількість яких  можна визначити за допомогою бюджетів. 
Саме ініціативи будуть виступати міцним зв’язком між бюдже-
тами та збалансованою системою показників. Сам процес форму-
вання збалансованої системи показників буде мати наступний 
вигляд (рис.). 

 

 

 

 

 

 

 
Отже, використання збалансованої системи показників 

дасть змогу розкрити стратегію підприємства, донести її до пра-
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Рис. Формування збалансованої системи показників для реалізації стратегії 
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цівників підприємства, в той час як система бюджетного управ-
ління дозволить здійснювати розподіл обмежених ресурсів підп-
риємства у відповідності зі стратегічними цілями. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ  

УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В СІЛЬСЬКОМУ  
ГОСПОДАРСТВІ 

 
Розвиток ринкових економічних відносин в сільському го-

сподарстві зумовив переорієнтацію виробництва продукції від-
повідно до ринкового попиту, що викликало необхідність опти-
мізації витрат та збільшення рентабельності виробництва. 

Спочатку, реформування сільськогосподарського виробни-
цтва призвело до зміни правового статусу сільськогосподарських 
виробників. 

Зміни супроводжувались падінням обсягів виробництва 
сільськогосподарської продукції, погіршенням фінансових ре-
зультатів діяльності підприємств сільського господарства. 

Щоб суттєво збільшити ефективність сільськогосподарсь-
кого виробництва необхідно основну увагу приділити пошуку 
внутрішніх резервів у сільськогосподарських підприємствах. 

Для цього, перш за все, потрібно вдосконалювати систему 
управління, у тому числі і в розрізі методів та функцій управлін-
ня [1]. 

Одним з структурних елементів інформаційної основи сис-
теми управління сільськогосподарських підприємств є управлін-
ський облік, який дає можливість аналізувати та контролювати 
результати діяльності внутрішніх структурних підрозділів підп-
риємства, приймати рішення по обґрунтуванню та впровадженню 
стратегії розвитку сільськогосподарського підприємства та його 
підрозділів. 
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Управлінський облік є основною функцією та головним 
елементом змісту управління суб'єктом господарювання. 

Зміни зовнішнього середовища діяльності і методів управ-
ління підприємством сільського господарства мають суттєвий 
вплив на обліково-аналітичне забезпечення управління та систе-
му його управлінського обліку. 

Самостійність сільськогосподарських підприємств в умо-
вах ринку передбачає вільний вибір видів продукції, яка буде ви-
роблятись, покупців, постачальників необхідних матеріалів, 
форм організації та оплати праці, методів управління та контро-
лю і ін. 

Все це обумовлює необхідність вдосконалення, як системи 
обліку, так і оптимізації співвідношення централізації та децент-
ралізації управління сільськогосподарським підприємством. 

В умовах децентралізації управління керівники структур-
них підрозділів володіють великим обсягом інформації про спе-
цифічні  умови діяльності для планування та прийняття управ-
лінських рішень, що забезпечить зниження витрат і ефективність 
виробництва в цілому. 

Тема децентралізації управління безпосередньо пов'язана з 
питаннями оптимізації організаційної структури управління під-
приємством, що потребує також децентралізації частини функцій 
управлінського обліку безпосередньо в госпрозрахункові струк-
турні підрозділи сільськогосподарського підприємства, впрова-
дження системи виробничого обліку по госпрозрахунковим оди-
ницям або центрам відповідальності. 

Система управління по центрам відповідальності передба-
чає використання в різних підрозділах підприємства різних фун-
кції, які найбільш ефективно стимулюють саме ці структурні 
підрозділи в системі господарської діяльності, в цілому. 

Основними функціями обліку витрат виробництва по 
центрам відповідальності є посилення контролю за окремими 
видами і загальним рівнем затрат, систематичний економічний 
аналіз затрат, виходу продукції та прибутку кожного центру від-
повідальності і в цілому, - оцінка ефективності діяльності під-
розділів  та їх внеску в загальні результати господарської діяль-
ності сільськогосподарського підприємства. Відповідно, центри 
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відповідальності можуть бути різними по своєму змісту і функці-
ям, що дозволяє їх класифікувати. 

«Центр затрат представляет собой первичную ячейку ана-
литического учета, устанавливаемую для контроля за этими за-
тратами. Центр затрат может совпадать с организационной еди-
ницей (цехом, отделением, участком) или может быть ее подраз-
делением» [4, с.121]. Отже, згідно такої точки зору, центри ви-
трат розподіляються на виробничі, обслуговуючі і номінальні. 

“С другой стороны, центр ответственности может быть 
определен как отдельный сегмент предприятия, за результаты 
деятельности которого несет ответственность его руководитель” 
[2; с.27].  

“Обычно выделяют три типа центров ответственности:  
- центр затрат - контролирует только затраты,  
- центр прибыли - контролирует затраты и поступления, но 

не инвестиции,  
- центр инвестиций - контролирует затраты, поступления и 

инвестиции в собственные активы” [3; с. 303].  
В умовах ринкових перетворень в системі управління ді-

лення підприємства на центри відповідальності повинно визнача-
тись специфікою, цілями та задачами по досягненню запланова-
ного рівня ефективності підприємницької діяльності певного 
сільськогосподарського підприємства. 

Для виникнення центрів відповідальності, на нашу думку, 
потрібно дотримуватись наступних правил: 

- центри відповідальності, по суті, повинні бути центрами 
фінансової відповідальності і формуватись відповідно до вироб-
ничої та організаційної структури сільськогосподарського підп-
риємства; 

- керівник кожного центру несе відповідальність за ефек-
тивність діяльності підрозділу; 

- керівники центрів фінансової відповідальності повинні 
приймати участь в розробці бюджету; 

- повинні бути розроблені показники оцінки ефективності 
діяльності ЦФВ; 
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- кожен ЦФВ повинен мати право самостійно організовува-
ти систему виробничого обліку, визначати форми та періодич-
ність звітності; 

- усі ЦФВ повинні самі визначати алгоритм внутрішнього 
управлінського контролю. 

Виникнення системи управління сільськогосподарським 
підприємством на базі ділення підприємства на центри відпові-
дальності дасть змогу покращити якість управління і економічні 
результати діяльності кожного окремого підприємства. Такі змі-
ни системи управління дадуть можливість сформувати сприятли-
ві умови для подолання економічної кризи. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Рішення з фінансування здійснюють вплив на стратегію пі-

дприємства, на вартість фінансових ресурсів, що в свою чергу 
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впливає на добробут акціонерів. Два ключових рішення, які 
приймаються у сфері фінансування, – це розподіл прибутку, від 
якого залежить дивідендна політика, та формування структури 
капіталу, яке визначає фінансову залежність та фінансову стій-
кість підприємства.  Саме ці рішення визначають тривалість жит-
тя акціонерних товариств та ефективність їх діяльності. 

Однією із найвагоміших конкурентних переваг підпри-
ємств в сучасних умовах виступає структура капіталу.  Саме 
структура капіталу визначає запас гнучкості прийняття управлін-
ських рішень, фінансові інструменти забезпечення стратегічного 
розвитку підприємств. 

При створенні нових організаційно-правових форм ведення 
бізнесу при злиттях саме структура капіталу підприємств-
учасників буде відігравати ключову роль, оскільки вона визначає 
вартість створеної компанії, можливість здійснення зовнішнього 
фінансування тощо. Хоча варто зазначити, що реальне приро-
щення вартості може бути досягнуто  за рахунок зниження фі-
нансових ризиків та зростання можливості залучення кредитних 
ресурсів для фінансування поточної діяльності та стратегічного 
розвитку підприємств.  

Як правило, коли йдеться про планування структури капі-
талу, мають на увазі співвідношення боргу та власного капіталу 
та вибір фінансових інструментів, які забезпечують фінансування 
активів. Визначення оптимальної структури капіталу будується 
на наступних припущеннях: 

1. Зменшення суми податкових платежів, зумовлене випла-
тою відсотків по користуванню позикою, не повинне формувати 
від’ємний фінансовий результат діяльності. 

2. Структура капіталу повинна забезпечувати фінансову 
незалежність компанії.   

3. Фінансова стійкість підприємства не повинна знаходи-
тись у критичному стані. 

4. Відповідність між джерелами фінансування та напряма-
ми фінансування повинна бути витримана. 

Оптимальність структури капіталу визначається співвід-
ношенням інструментів фінансування, які максимізують ринкову 
вартість компанії, тобто формують найвищу привабливість для 
потенційних інвесторів. В умовах кризи консервативна структура 
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капіталу може відігравати позитивну роль, оскільки переобтяже-
ність структури пасивів боргами може стати причиною банкрутс-
тва. В той же час така структура капіталу розкриває можливості 
щодо розширення позикового фінансування. 

Враховуючи те, що фінансування за рахунок боргу призво-
дить до зростання вартості власного капіталу та покращення по-
літики дивідендних виплат, таке фінансування може відповідати 
інтересам акціонерів,  новими власниками. Варто зазначити, що 
обмеження боргового фінансування та формування структури ка-
піталу із переважанням власного капіталу може суттєво обмежува-
ти стратегічні можливості підприємств. Таким чином можна гово-
рити про те, що структура капіталу повинна відповідати стратегіч-
ним намірам підприємства, рівню припустимого ризику та обсягу 
фінансування необхідних ресурсів для забезпечення реалізації за-
гально організаційної стратегії, визначеній дивідендній політиці та 
інтересам інвесторів. 
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ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

РОЗВИТКУ КОМБІКОРМОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ  
УКРАЇНИ 

 
В сучасних ринкових умовах господарювання основною 

проблемою розвитку комбікормової промисловості України є 
недостатнє забезпечення фінансовими ресурсами, що зумовило 
активізацію проектного фінансування, яке достатньо поширене 
серед іноземних підприємств і установ, які займаються безпосе-
редньо фінансуванням проектів. На Заході поширене «фінансове 
конструювання», яке направлене на створення надійних і прибу-
ткових мехінізмів фінансування проектів.  

Основною відмінністю проектного фінансування від кре-
дитування являється відсутність застави майна підприємства, а 
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джерелом погашення кредиту являється сам проект. Перевагами 
проектного фінансування  є можливість впровадження в життя 
проектів (ідей), на які не можливо знайти інвестора, оскільки іс-
нує високий процент ризику неповернення вкладених фінансових 
ресурсів. Основними перевагами  проектного фінансування підп-
риємств комбікормової промисловості є: можливість реалізації 
ідеї (проекту) без значних капіталовкладень власних грошових 
ресурсів, які вулучаються з обігу і виробничо-господарської дія-
льності підприємства; фінасування на більші терміни, можли-
вість зниження ставки у разі успішного запуску проекту і додер-
жання графіку повернення інвестицій.  Недоліками є те, що тер-
мін приняття остаточного рішення про фінансування і впрова-
дження проекту може бути необмежений, висока ймовірність ві-
дмови інвестора, якщо проект недостатньо зацікавить, підвищені 
вимоги до ініціатора ідеї (проекту), ризик втрати незалежності і 
зміни відповідно до вимог  інвестора, який не завжди може 
приймати правильне рішення і повністю розуміти суть ідеї, адже 
його цікавить лише прибуток, який отримає після впровадження 
проекту в життя. 

Керівництво підприємства комбікормової промисловості, 
провівши дослідження ринку комбікормових продуктів, досліди-
вши внутрішнє і зовнішнє середовище прийняло рішення про 
розширення сфери виробничо-господарської діяльності: будівни-
цтво нового приміщення, закупівлі нового сучасного обладнання, 
запуск у виробництво нового виду продукції, розширення вироб-
ництва і додаткових каналів збуту продукції. Звернувшись за до-
помогою в фінансову установу керівництво компінії отримало 
відмову, але банк, до якого звернувся клієнт, розвиває в своїй 
структурі нове направлення діяльності – проектне фінансування, 
а заставою витупатиме блок-пакет акцій ініціатора, нове облад-
нання, патент на впровадження нового виду продукції. Сворення 
корпоративної системи управлінння проектами дозволяє зеконо-
мити до 25% коштів, час на впровадження і реалізацію проекту, 
спрогнозувати основні ризики, які можуть виникнути і вплинути 
на хід реалізації в життя нового проекту. Зазначимо, однією із 
основних умов для вкладання коштів інвестором, є існуюча сис-
тема управління проектами, а ефективність її функціонування 
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забезпечується гарантією прийняття остаточного рішення про 
фінансування проекту і те, що впровадження буде виконано у 
встановлені терміни і в межах бюджету, зазначеного у підписа-
них угодах і кошторисах. Оцінюючи, хід реалізації проекту інве-
стор може відкласти повернення коштів на рік. В обмін на вказа-
ні поступки фінансова установа розраховує одержати 5-10%-ків 
акцій клієнта-ініціатора, тобто інвестор впевненй у прибутковос-
ті і рентабельності ідеї, розраховує в майбутньому одержувати 
прибуток від реалізації і впровадження в життя нового проекту. 

Особливістю проектного фінансування являється те, що 
об’єктом вкладання фінансових ресурсів є конкретний проект, а 
не компанія, яка є ініціатором ідеї і планує отримати додаткові 
фінансові ресурси, тому проект розглядається окремо від всієї 
фінансово-господарської діяльності підприємства комбікормової 
промисловості. 

Ініціатору нової ідеї (проекту) доводиться самостійно роз-
робляти бізнес-план і займатися пошуками інвестора, якого заці-
кавить проект і можливість отримати в перспективі додаткові 
прибутки. Інвестором може виступати банк, який має достатні 
фінансові ресурси і освоює український фінансовий ринок, якого 
крім прибутків цікавлять нові перспективні клієнти, ідея яких є 
обгрунтованою і підтвердженою відповідною документацією.  

Зростання проектного фінансування в сфері комбікормової 
промисловості України, на думку експертів, становитиме до 10%  
в поточному році, на зниження цього показника може вплинути 
складне економічне становище країни.  

Для розвитку проектного фінансуваня в банківській систе-
мі повинні створюватися окремі відділи, які займатимуться оцін-
кою і перспективою розвитку зазначеного виду діяльності, а фі-
нансова система країни на сьогоднішній день переживає складні 
часи. Банківські структури не мають достатньої кількості оборо-
тних коштів для того, щоб розвивати вказаний вид фінансування 
підприємств. Перспектива вказаного інструменту фінансування в 
Україні існує, можливо фінансове проектування в комбікормовій 
промисловості дозволить вирішити проблему занепаду промис-
ловості. 
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В процесі впровадження в життя нової ідеї (проекту) існу-
ють ризики, але, зважаючи на нові перспективи розвитку і мож-
ливості всебічної оцінки проектів, можна сподіватись на інтенси-
вний розвиток представленого інструменту фінансування. 
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ІМПЕРАТИВИ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ 

СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОЇ СФЕРИ 
 

Починаючи з  2007 року, а особливо в 2009 році відбулися 
кардинальні зміни в зовнішньому оточенні суб’єктів аграрної 
сфери, які мали негативний вплив на їх функціонування, що зу-
мовило помітне гальмування їх поступу, порівняно із попередні-
ми роками, погіршення умов їх фінансування, унеможливлює 
інвестування. Формування системи фінансової безпеки суб’єктів 
аграрної сфери є необхідною умовою забезпечення їх стабільного 
прибуткового функціонування та розвитку, що особливо прояви-
лось за наявності мінливих характеристик та дифузій економіч-
ного простору. Отже, нині, формування системи фінансової без-
пеки суб’єктів аграрної сфери є актуальною і важливою пробле-
мою, що потребує негайного вирішення. 

Зазначимо, що поняття „фінансова безпека” з’явилося 
разом зі становленням України як незалежної держави, як 
складова поняття „економічна безпека”, і тому є відносно но-
вим терміном для українського суспільства.  

Важливо підкреслити, що помітним внеском у розробку тео-
ретико-методологічних засад та вирішення проблеми забезпечення 
економічної та фінансової безпеки суб’єктів господарювання були 
праці таких вчених, як О. Барановського, О. Василика, В. Гейця, 
О. Гудзь, І. Лютого, М. Маліка, В. Мунтіяна, П. Саблука, 
А. Чупіса та ін. Проте особливістю цих досліджень є те, що окремо 
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і комплексно проблема фінансової безпеки суб’єктів аграрної сфери 
в них  не виокремлювалась і не розглядалася. 

У теоретичному та методологічному аспекті дослідження 
проблеми забезпечення фінансової безпеки суб’єктів аграрної 
сфери, як системного явища в умовах трансформацій економіки у 
вітчизняних наукових колах лише розпочато.  

Перше згадування про безпеку було зроблено ще в Біблії. У 
перекладі з грецької термін „безпека” означає „володіти ситуаці-
єю”. Слід зазначити, що особливе місце серед різних видів безпе-
ки (економічної, соціальної, політичної, екологічної, науково-
технологічної, інформаційної, демографічної, військової, енерге-
тичної, культурної, правової, психологічної та ін.) займає фінан-
сова безпека. При цьому у літературі на сьогодні відсутнє чітко 
визначене і єдине поняття „фінансова безпека”. 

Ми вважаємо, що під фінансовою безпекою суб’єктів агра-
рної сфери слід розуміти: такий їх фінансовий стан, який харак-
теризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовніш-
ніх загроз та дозволяє забезпечувати ефективне їх функціонуван-
ня, економічне зростання та соціальний розвиток. Таким чином, 
поняття фінансової безпеки передбачає: забезпечення високого 
рівня самодостатності економіки кожного суб’єкта; економічної 
самостійності, яка передусім проявляється у можливості здійс-
нення контролю над своїми ресурсами, спроможності залучати 
фінансові ресурси; стабільності і стійкості економіки, які перед-
бачають надійність усіх елементів економічної системи, створен-
ня гарантій підприємницької діяльності задля стримування впли-
ву дестабілізуючих факторів; здатності до розвитку на грунті ін-
новаційних стратегій, здійснення постійної  модернізації вироб-
ництва, ефективної інвестиційної та інноваційної політики. Тоб-
то, фінансова безпека є вимірником рівня захищеності фінансо-
вих інтересів  суб’єктів аграрної сфери на всіх рівнях фінансових 
відносин. 

Проведені дослідження переконливо свідчать, що фінансо-
ва безпека суб’єктів аграрної сфери  характеризується: прибутко-
вістю діяльності, рівнем забезпеченості основними та оборотни-
ми засобами, структурою фінансових джерел, інвестиційною ак-
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тивністю, обсягами резервів, диверсифікацією  виробництва, на-
явністю страхування тощо. 

Забезпечення фінансової безпеки суб’єктів аграрної сфери 
нині  є складною і важливою проблемою, вирішення якої сприя-
тиме стрімкому потужному їх розвитку. А для цього перш, за все, 
необхідно вивчити основи її забезпечення та критерії виявлення 
загроз, які можуть негативно вплинути на фінансово-економічне 
становище суб’єктів аграрної сфери.  

Кожному суб’єкту аграрної сфери необхідно систематично 
проводити аналіз існуючої системи економічної безпеки, щоб 
знати параметри можливих відхилень, її складові частини та ос-
новні тенденції їх змін. Крім ретроспективного доречно здійсню-
вати і перспективний аналіз для побудови реальних виважених 
планів, для забезпечення економічної безпеки суб’єктів аграрної 
сфери.  Економічне планування формування і використання ре-
сурсів та прибутку має орієнтуватися на ринкову кон’юнктуру, 
враховувати ймовірність настання певних подій, визначати ризи-
ки і прогнозувати поведінку підприємства у разі зміни ситуації. 
При цьому основним завданням економічного планування по-
винно бути виявлення та мобілізація резервів збільшення прибу-
тковості функціонування за рахунок раціонального використання 
матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. 

Основними принципами забезпечення фінансової безпеки 
суб’єктів аграрної сфери повинні бути первинність закону під час 
їх функціонування; необхідність розробки, прийняття і реалізації 
державної стратегії забезпечення фінансової безпеки суб’єктів 
аграрної сфери; використання методології стратегічного плану-
вання для безпеки суб’єктів аграрної сфери; збалансованість фі-
нансових інтересів суб’єктів аграрної сфери  та держави; необхід-
ність постійного відстеження загроз фінансовій безпеці суб’єктів 
аграрної сфери тощо. 

Організація процесу забезпечення фінансової безпеки 
суб’єктів аграрної сфери базується на використанні різноманітних 
методів, основним серед яких повинно бути стратегічне плану-
вання. 



 217

Система забезпечення фінансової безпеки суб’єктів аграр-
ної сфери повинна включати розробку концепції забезпечення 
фінансової безпеки на рівні регіону на відповідний період; стра-
тегію забезпечення фінансової безпеки суб’єктів аграрної сфери, а 
також програму забезпечення фінансової безпеки суб’єктів агра-
рної сфери. 

Основними стратегічними напрямками забезпечення фі-
нансової безпеки суб’єктів аграрної сфери мають бути: розробка 
концепції і стратегії фінансової безпеки суб’єктів аграрної сфери; 
запобігання зниженню реальних грошових потоків і скорочення 
масштабів банкрутства за рахунок посилення адресності держав-
ної фінансової підтримки; побудова надійної системи фінансово-
го контролю; створення сприятливого інвестиційного клімату; 
запровадження ефективного механізму конкурсного розподілу 
іноземних кредитів; створення єдиної державної інформаційної 
бази, яка б охоплювала всі фінансово-кредитні установи і т.п. 

При формуванні дієвого механізму фінансової безпеки 
суб’єктів аграрної сфери  та визначенні основних напрямів його 
модернізації, передусім необхідно враховувати рівень розвитку 
конкурентного середовища, що може впливати на обсяг та відно-
влення економічного потенціалу господарства. При цьому необ-
хідно враховувати соціальний аспект, оскільки нехтування соціа-
льними питаннями може негативно відобразитися на роботі під-
приємства та призвести до погіршення його економічної безпеки 
через зменшення прибутковості у зв’язку зі зниження продукти-
вності праці робітників. 

 
УДК 336.77 

Ю.П. ЛЯЩУК , аспірантка, 
ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН 

 
УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ  
ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОГО ПОСТАЧАННЯ 

 
Серед проблем появи та розвитку підприємств оптового 

постачання однією із найактуальніших є проблема їх кредиту-
вання банками країни. Для самих же підприємств оптового пос-
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тачання необхідно вміло користуватися наданими кредитними 
продуктами, здійснювати постійний контроль та управління кре-
дитними ризиками. 

Завжди існує значний ризик неповернення кредитів під-
приємствами галузі торгівлі, що у свою чергу обумовлює не-
обхідність пошуку оптимального інструментарію захисту від 
нього.  

Операції банків по кредитуванню підприємств оптового 
постачання характеризуються певною специфікою. В теперішній 
час найбільш „дестимулюючий” ефект на прагнення підприємств 
оптового постачання до примноження капіталу справляє нестій-
кість ринків, змушена багатопрофільність, різнонаправлена гос-
подарська діяльність.  

На стартовому етапі становлення бізнесу багатопрофіль-
ність господарської діяльності була необхідною умовою підтри-
мки бізнесу „на плаву”; більш того, за рахунок торгівлі й посере-
дництва багатьом підприємствам вдавалося втримати деякі еле-
менти етапу безпосереднього виробництва.  

Особливістю оптового бізнесу, що істотно впливає на фор-
мування ризиків банківського кредитування цієї сфери господа-
рювання виступає деформалізація господарського середовища. 
Основними проявами цієї деформалізації є розрив між реальними 
й формально врахованими обсягами господарського обороту під-
приємств оптового постачання, а також між підприємствами, що 
формально значаться, і їх фактично діючим числом. 

Особливістю також є мінімальна „внутрішня інформаційна 
забезпеченість” підприємств оптового постачання, внаслідок та-
ких причин, як відсутність необхідних кадрів, здатних предста-
вити адекватну інформацію про підприємство у випадку його 
звернення із кредитною заявкою в банк.  

Проведені обстеження показують, що представники найча-
стіше демонструються виняткові здатності в рішення поточних 
проблем своїх підприємств, але зазнають серйозних труднощів з 
розробкою й здійсненням великих довгострокових проектів.  

Основні складові управління ризиками містять у собі: ви-
значення ступеню ризику;  прийняття матеріального забезпечен-
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ня (застава); прийняття фінансового забезпечення (поручительст-
во або гарантія); перенесення ризику на підвищені процентні 
ставки по кредиту; формування фондів для списання втрат по 
кредитах. 

Це припускає наступні напрямки роботи з управління ри-
зиком: постійний індивідуальний моніторинг кожного клієнта;  
постійний моніторинг стану галузі торгівлі (підгалузі оптового 
постачання), у якій здійснюється основна господарська діяль-
ність даного клієнта;  залучення й аналіз гарантій;  одержання 
компенсації за ризик (реалізація застави, гарантії та ін.). 

Розглянемо більш докладно зазначені складові управління 
ризиками банківського кредитування з урахуванням тієї специфі-
ки, що складається при взаємодії банків з підприємствами опто-
вого постачання. 

На першому етапі узгодження суми кредиту диктується ре-
альною вартістю проекту плюс витрати на формування необхід-
них резервів, які розраховуються, виходячи з характеру проекту 
й строків його здійснення.  

Істотним моментом управління ризиками на даному етапі є 
питання про поділ ризиків. Формою поділу ризиків кредитування 
виступає залучення гарантій по кредиту, які, як правило, охоп-
люють приблизно від 75-80% вартості кредиту.  

Основним інструментом управління ризиками при креди-
туванні підприємств оптового постачання є практика позик під 
забезпечення.  

Істотним гальмом розвитку кредитування підприємств оп-
тового постачання виступає відсутність скільки-небудь адекват-
ного законодавства по заставі й інфраструктурі реалізації застав.  

Системи контролю за кредитними операціями повинні 
включати процедури виявлення сигналів можливої несплати й 
міри реагування на дану небезпеку вже в процесі виконання кре-
дитної угоди. У більшості випадків служба контролю буде роби-
ти висновки на основі періодичних зустрічей і переговорів із клі-
єнтом, а також на основі регулярного аналізу фінансової інфор-
мації.  Ознаки, що насторожують, можуть виявлятися при спо-
стереженні за веденням справ клієнта або в ході взаємовідносин з 
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банком чи ставати очевидними з аналізу фінансової документації 
або пояснювальної інформації, наданої клієнтом. 

Однак моніторинг ризику і факторів, що його спричиня-
ють, зрозуміло, не зводиться лише до спостережень за діями (або 
бездіяльністю) підприємства-позичальника. Не менш важливі й 
процеси, що відбуваються в навколишньому середовищі, зокре-
ма, у тій галузі, де проводиться основний обсяг господарської 
діяльності позичальника. Для того, щоб підприємство оптового 
постачання могло успішно продовжувати свою діяльність, необ-
хідно прогнозувати зміни в галузі й вчасно реагувати на них.  

Банк повинен оцінювати здатність клієнта підготуватися до 
можливих змін і вжити попереджувальних заходів. Зміна стилю 
управління, плинність кадрового складу, ризиковане входження 
на нові ринки -  все це найчастіше (хоча й не завжди) є показни-
ком можливих проблем у майбутньому. 

Якщо банк прагне до контролю над справами позичальни-
ка, він може стати „тінню компанії” або її напівофіційним дирек-
тором і, отже, нести певну частку юридичної відповідальності за 
управління справами даної компанії.  

Однак одним з найбільш ефективних інструментів такого 
управління ризиками банківського кредитування є система гара-
нтій, особливо виданих від імені спеціалізованих фінансових 
установ. Гарантія, як така, не вирішує повністю проблеми досту-
пності кредиту для підприємств. Гарантія -  ринковий товар, що 
має свою ціну. При цьому, в умовах української економіки, висо-
кий рівень підприємницьких ризиків неминуче визначає високу 
„ціну” такого специфічного товару, як банківська гарантія. 

Сьогодні не можна говорити про абсолютну неприступ-
ність банківських або страхових гарантій для торговельних підп-
риємств, зокрема підприємств оптового постачання, -  ці гарантії 
потенційно є в наявності, однак фактично на „відкритому ринку” 
такі дорогі, що, в принципі, несумісні з усередненою нормою ре-
нтабельності комерційної діяльності, особливо при реалізації до-
вгострокових інвестиційних проектів. Складається ситуація, при 
якій у гарантійних схемах кредитування підприємств оптового 
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постачання, особливо якщо вони відносяться до малого бізнесу, 
повинен чітко проглядатися компонент державної підтримки.  

Для підприємств оптового постачання слід виділити насту-
пні найбільш значущі кредитні ризики: 

- кредитоспроможність;  
- здатність генерувати грошові потоки; 
- конкурентна позиція; 
- сегмент ринку; 
- репутація. 
Для мінімізації кредитного ризику банкам можна запропо-

нувати використовувати наступні способи (методи) управління 
кредитним ризиком: 

аналіз кредито- і платоспроможності позичальника; 
здатність генерувати грошові потоки для розрахунків за 

кредитом; 
лімітування; 
укладання угоди про забезпечення зобов’язань за позикою; 
розподіл ризиків серед підприємств одного напрямку; 
 

УДК 631.145:334.55:63:334.758.4(477) 
 

О.О. МАРИНЧЕНКО, економіст, 
ННЦ “Інститут аграрної економіки” УААН 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ  

ДІЯЛЬНОСТІ АГРОХОЛДИНГІВ В УКРАЇНІ 
 
Сучасні еволюційні процеси характеризуються швидкими 

темпами розвитку і глобалізацією всіх проявів життя. Вектор 
економічної еволюції, обґрунтований впливом технічного про-
гресу, активною конкуренцією і централізацією фінансових ре-
сурсів, привів до стрімкої концентрації капіталу. Одним із основ-
них наслідків даного процесу можна вважати виникнення різно-
манітних форм об’єднань підприємств, розвиток яких пройшов 
шлях від формування місця в економіці окремих країн до інтег-
рації у світогосподарський простір і утворення системи «велико-
го бізнесу». 
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Прискорення реформаційних процесів в Україні обумовило 
виникнення нових форм об’єднань підприємств, які краще прис-
тосовані до реалій економічної дійсності і набули широкого по-
ширення в розвинених країнах. Серед таких об’єднань можна 
виділити групи підприємств, які ідентифікуються як холдинги та 
агрохолдинги. 

Згідно визначення економічного словника «Холдинг – кор-
порація, компанія, яка керує і контролює діяльність інших підп-
риємств, компаній. В зарубіжній практиці холдингова компанія 
займає провідне положення завдяки володінню пакетом акцій 
підприємств, фірм які вона контролює. При цьому сама холдин-
гова компанія може не володіти власним виробничим потенціа-
лом і не займається виробничою діяльністю (чистий холдинг)». 
Агрохолдинг дещо відрізняється від холдингу.  

 Відмінність спричинена галузевою специфікою дочірніх 
підприємств, які, як правило, займаються сільськогосподарською 
діяльністю. Материнське підприємство в агрохолдинговому фо-
рмуванні не завжди є сільськогосподарським підприємством. В 
свою чергу така відмінність спричиняє проблеми у внутрішній 
організації діяльності холдингу, а саме в організації контролю, 
аналізу діяльності дочірніх підприємств, підбору професійних 
менеджерів тощо. 

Всі ці проблеми спричинені тим, що несільськогосподарсь-
кі підприємства розпочали активне інвестування сільського гос-
подарства. І відповідно несільськогосподарському підприємству 
тяжко правильно організувати внутрішні розрахунки з дочірні-
ми – сільськогосподарськими підприємствами. Важливим факто-
ром в їх діяльності є те, що більшість дочірніх підприємств тери-
торіально віддалені від материнського, головного підприємства. 
Існує проблема у підтвердженні достовірності розрахунків дочі-
рніх підприємств з головним, яка також присутня і у звичайних 
холдингах. В агрохолдингах дана проблема посилюється специ-
фікою сільськогосподарської діяльності. 

Також дещо різняться принципи, за якими створюється до-
чірні підприємства в агрохолдингах. Велике значення має стан 
землі, її родючість, територіальне розміщення, кліматичні умови 
тощо. Адже від всіх цих умов залежатиме, чим саме дане підпри-
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ємство зможе найефективніше займатись в даному регіоні і чи 
влаштовує даний напрям головне, материнське підприємство. 

Незважаючи на ряд проблем, при правильній організації 
діяльності агрохолдингу, дані об’єднання характеризуються ная-
вністю оптимальної системи реагування на зміни ринкової 
кон’юнктури, можливістю здійснення діяльності в різних напря-
мах, ефективною організацією внутрішніх взаємовідносин тощо. 

Агрохолдингові об’єднання мають ряд переваг над малими 
підприємствами. Їхня діяльність не зосереджена в одному регіо-
ні, а у більшості випадках розгалужена по території країни, що 
зменшує ризики втрат для холдингу в цілому, а в свою чергу га-
рантії які надає материнське підприємство дочірньому забезпе-
чують його більшою стійкістю на ринку. Часто агрохолдинги 
мають свою спеціалізацію, основний напрям діяльності, який 
приносить такому об’єднанню найбільший прибуток. Для прик-
ладу одні з найбільших агрохолдингових об’єднань в Україні: 
Миронівський хлібопродукт – основна діяльність тваринництво; 
Укрзернопром та Стіомі Холдинг – зернопереробна; Нібулон – 
експортний бізнес; Астарта та Укррос – цукровий бізнес. 

Як висновок, слід зауважити, що згідно результатів дослі-
дження на даний час в Україні діє близько 35 великих агрохол-
дингових об’єднань. Чинне законодавство повністю не врегульо-
вує діяльність агрохолдингів, відсутні чітка методологія і 
роз’яснення щодо організації діяльності таких формувань. На 
окрему увагу заслуговують питання організації ефективної сис-
теми бухгалтерського обліку розрахунків між материнським та 
дочірніми підприємствами, їх фінансових взаємовідносин та кон-
тролю за діяльністю дочірніх підприємств з боку материнського.  
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ В УМОВАХ  

СВІТОВОЇ КРИЗИ 
 

Характеризуючи нинішній стан світової економічної сис-
теми, все більше аналітиків, експертів та політичних діячів пос-
луговуються поняттям «світова фінансова криза». Тепер про це 
явище говорять як про доконану реальність. 

Донедавна захист АПК, хоч і не завжди ефективно, але все 
ж таки забезпечувався урядом України. Зараз ситуація змінилась, 
і всі питання, включаючи і міжнародні аспекти, пов’язані із зов-
нішньоекономічною діяльністю, підприємствам доводиться ви-
рішувати практично самостійно.  

Основні ризики для агропромислового комплексу на даний 
момент пов’язані не з внутрішніми проблемами галузі, а мають 
зовнішній характер.  

Якщо в минулі роки аграрії постійно скаржились на конк-
ретні рішення, які зменшували їх доходи в порівнянні з потен-
ційно можливими, наприклад, в рамках експортної регуляції, то 
вплив кризи повністю змінив позиціювання ризиків. 

Сьогодні основні проблеми виникають в зв’язку з обмеже-
ністю бюджетних можливостей для підтримки, відсутністю кре-
дитування, зменшенням попиту споживачів, спадом світових цін 
на продукцію рослинництва, тобто наслідками рецесії  в  україн-
ській  та  світовій економіці. 

Основним заходом по нівелюванню загроз є забезпечення 
стабільного фінансового забезпечення підприємств агропромис-
лового комплексу. Необхідно зрозуміти, за яких причин та при 
яких умовах пролонгація кредитів підприємствам та продовжен-
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ня пільгового оподаткування аграріїв можна вважати достатніми 
для підтримання зовнішньоекономічної  активності підприємств 
галузі. 

З поміж вітчизняних розробок, які присвячені проблемам 
зовнішньоекономічної діяльності підприємств агропромислового 
комплексу в кризових умовах варто виділити наукові праці 
Ю. Савчука, І. Багрової та деяких інших, де проблеми зовніш-
ньоекономічної активності підприємств АПК розглядаються 
комплексно. У той же час є і значна кількість публікацій  вчених і 
практиків які розглядають проблеми поверхово, однобічно, не міс-
тять ґрунтовних і комплексних досліджень по даному питанню. 

З метою підтримки зовнішньоекономічної активності підп-
риємств агропромислового комплексу і забезпечення галузі в ці-
лому 04.02.2009 року було прийнято закон № 922-VI "Про вне-
сення змін до деяких законів України щодо запобігання негатив-
ним наслідкам впливу світової фінансової кризи на розвиток аг-
ропромислового комплексу".  

Для стабілізації галузі необхідно провести низку заходів: 
1. Пролонгація кредитів, що були видані підприємствам 

АПК, та підтримка банків, які надають кредити підприємствам 
АПК. 

2. При отриманні позик від НБУ, заборгованість позичаль-
ників - сільськогосподарських товаровиробників має бути добро-
вільно пролонгованою банком на строк, не менший строку, на 
який надається рефінансування (але не менший ніж 365 днів). На 
пролонгований кредит буде діяти відсоткова ставка не більша за 
ту, що існувала на момент надання такого кредиту, а вартість за-
стави (за її наявності) не переоцінюється у бік зменшення протя-
гом такої пролонгації [1]. 

3. Зменшення обмежень щодо зовнішньоекономічної дія-
льності. 

Так, з прийняттям закону № 922-VI "Про внесення змін до 
деяких законів України щодо запобігання негативним наслідкам 
впливу світової фінансової кризи на розвиток агропромислового 
комплексу" вступили в силу зміни до Закону України «Про опе-
рації з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних від-
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носинах» і тепер норми закону не поширюються на товари, які 
підпадають під визначення 1-24 груп УКТ ЗЕД (входять: живі 
тварини, продукти тваринного та рослинного походження, жири 
та олії, готові харчові продукти, алкогольні та безалкогольні на-
пої і оцет, тютюн та його замінники) [1]. 

Крім цього уряду потрібно забезпечити фінансування про-
грам підтримки розвитку АПК. 

За умови виконання перерахованих заходів можливе збе-
реження підприємств галузі в умовах кризи, а зважаючи на ситу-
ацію в світі на ринку зернових Україна має можливість зайняти 
достойну частину ринку. 

Агропромисловий комплекс в економіці України значною 
мірою визначає соціально-економічне становище суспільства. 
Але фінансовий стан сільськогосподарських підприємств, рівень 
фінансової підтримки сільськогосподарського виробництва та 
стимулювання експорту є незадовільним.  

В умовах кризи недоліки функціонування галузі тільки за-
гострились, але за умови раціонального використання ресурсів, 
державної підтримки можливо не тільки зберегти а і примножити 
агропромисловий потенціал країни і закріпити позиції України на 
світовому ринку.  

 
Список використаних джерел 
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СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ  
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КООПЕРАТИВІВ 
 

В контексті кризових деформацій фінансового простору 
сьогодення, фінансові проблеми сільськогосподарських вироб-
ничих кооперативів набули значного загострення. Відсутність 
дієвої системи забезпечення фінансової безпеки на мікрорівні, 
зумовлена, тим, що її теоретичні та методологічні підвалини не 
відповідають викликам та запитам часу. Вказане підтверджує 
необхідність та актуальність наукового розгляду й осмислення 
змісту поняття “фінансова безпека”.  

Останнім часом проблеми теоретико-методологічного ба-
зису забезпечення фінансової безпеки розглядали такі відомі 
українські вчені як  А. Базилюк, В. Беседін, В. Геєць, О. Гудзь, 
М. Дем’янеко, М. Малік, В. Мунтіян та інші. Слід все ж відміти-
ти, що продовження спаду та деградації вітчизняної економіки 
багато в чому пов’язано з відсутністю адекватної кризовому пе-
ріоду теорії фінансової безпеки, що потребує ретельних наукових 
розвідин. 

Багата історична спадщина фінансової науки, безумовно, 
створила міцне підґрунтя для осмислення змісту та сутності по-
няття “фінансова безпека”. У сучасній фінансовій літературі роз-
глядаються різноманітні погляди фахівців щодо сутності поняття 
“безпека”, серед яких, доцільно виділити два підходи. Перший 
підхід грунтується на визначенні безпеки як стану, другий – як 
певної характеристики системи (або її складових).  

Проаналізувавши визначення, які наводять вчені щодо по-
няття “фінансова безпека підприємства”, можна сказати, що сут-
ність фінансової безпеки підприємства зводиться до стабільного 
функціонування підприємства та його захищеності від негатив-
ного впливу зовнішнього середовища на протязі всієї господар-
ської діяльності.  
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Дана категорія розуміється як стан забезпеченості необхід-
ними ресурсами на рівні, який дозволяє гарантувати розвиток і 
зростання економіки та соціальної сфери при достатньому захис-
ті фінансових інтересів від системи загроз зовнішнього і внутрі-
шнього походження. Основним шляхом підтримки належного 
стану безпеки є формування цілісної системної динаміки, реалі-
зація якої дозволить досягти позитивного стану функціонування 
соціально-фінансових систем.  

Таким чином, поняття фінансової безпеки передбачає за-
безпечення високого рівня самодостатності фінансів; фінансової 
самостійності; стабільності і стійкості економіки; здатності до 
розвитку на основі інноваційних стратегій. 

На стабільне функціонування сільськогосподарських виро-
бничих кооперативів мають вплив його функціональні складові, 
які для кожного можуть бути різними. Тому кожному сільського-
сподарському виробничому кооперативу, в залежності від спе-
цифіки роботи, необхідно визначати їх самостійно.  

Для забезпечення стійкого розвитку СВК в умовах підви-
щеного рівня конкуренції і динамічної зміни зовнішнього сере-
довища необхідно визначити шляхи, які призведуть до їх фінан-
сової безпеки. З метою стабілізації роботи на ринку до основних 
напрямків забезпечення фінансової безпеки СВК можна віднести: 
диверсифікацію діяльності, зростання прибутковості та рівня за-
безпеченості основними та оборотними засобами, оптимізацію 
структури фінансових джерел, підвищення інвестиційної актив-
ності, збільшення резервів, наявність страхового забезпечення. 

Система фінансової безпеки сільськогосподарських вироб-
ничих кооперативів повинна гармонійно сполучати як власне пі-
дприємницькі, так і державні механізми забезпечення фінансової 
безпеки. У цій системі кожен вищий рівень управління зобов'яза-
ний забезпечувати нижчому рівню відповідну фінансову безпеку, 
що є гарантією забезпечення її для всієї соціально-фінансової 
системи. 

Варто вважати аксіомою, що поліпшення або погіршення 
фінансового стану сільськогосподарських виробничих коопера-
тивів є базою фінансового благополуччя, і джерелом позитивних 
впливів або погроз фінансовій безпеці держави. 
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Багатоаспектність і специфіка функціонування сільського-
сподарських виробничих кооперативів зумовлюють необхідність 
здійснення реальних якісних своєчасних заходів щодо фінансової 
безпеки, які ґрунтуються на системі вимірників. Об’єктивним є 
те, що фінансова безпека СВК має в якості об’єкту його фінансо-
ву діяльність та фінансові інтереси. 

Запропонований методологічний вимір окреслення фінан-
сової безпеки сільськогосподарських виробничих кооперативів 
набуває особливого значення при визначенні найвагоміших чин-
ників та ключових орієнтирів фінансового стійкого їх поступу, 
що особливо важливо в кризових деформаціях сучасного еконо-
мічного простору. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОБОРОТНОГО  
КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Неодмінною умовою для здійснення підприємством госпо-

дарської діяльності є наявність оборотних коштів (оборотного 
капіталу). Оборотні кошти – це грошові кошти, авансовані до 
оборотних виробничих фондів і фонди кругообігу. 

Одним із блоків аналізу ефективності використання оборо-
тних коштів підприємства є розрахунок витрат фінансування 
оборотного капіталу по стадіях виробничо-комерційного циклу. 
Більшість підприємств не розраховують витрати фінансування, 
що зв'язане, перш за все, з відсутністю необхідних знань в облас-
ті визначення економічної вигоди від прискорення оборотності 
окремих видів активів. 

Сутність оборотних коштів визначається їх економічною 
роллю, необхідністю забезпечення відтворювального процесу, 
що включає як процес виробництва, так і процес кругообігу. На 
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відміну від основних фондів, що неодноразово беруть участь в 
процесі виробництва, оборотні кошти функціонують тільки в од-
ному виробничому циклі і незалежно від способу виробничого 
споживання, повністю переносять свою вартість на готовий про-
дукт.  

Відмінність оборотних коштів і оборотного капіталу можна 
визначити таким чином: 

- оборотні кошти, згідно прийнятої методики бухгалтерсь-
кого обліку, характеризують активи підприємства, а капітал – 
джерела коштів; 

- під капіталом прийнято розуміти вартість, що приносить 
додаткову вартість, а оборотні кошти переносять вартість оборо-
тних фондів на готовий продукт; 

- капітал – виробничі відносини, які представлені в матері-
альній або грошовій формі, що має специфічний суспільний ха-
рактер. Оборотні кошти обслуговують виробничий процес, за-
безпечують його безперервність; 

- теорія оборотного капіталу передбачає виділення оборот-
них активів, поточної заборгованості та чистого оборотного капі-
талу, як різниці між оборотними активами і заборгованістю. Тео-
рія оборотних коштів оперує поняттями власних і прирівнюваних 
до них оборотних коштів; 

- теорія оборотних коштів розглядає залучення позикових 
коштів як поповнення недостачі коштів, що забезпечують безпе-
рервність виробничого процесу, в теорії оборотного капіталу за-
лучення позик не пов'язане із виробничим процесом; 

- теорія оборотного капіталу розглядає однорідну групу – 
оборотні активи, не виділяючи в їх складі виробничі фонди і фо-
нди кругообігу, абстрагуючись від властивих їм особливостям, 
обумовлених участю перших у виробництві ,а других у реалізації 
продукції. 

Для визначення поняття оборотного капіталу, сформулює-
мо зовнішні і внутрішні чинники, від яких залежить величина і 
стан оборотних активів підприємства. 

Якісний аналіз зовнішніх і внутрішніх чинників, що впли-
вають на величину і стан оборотних коштів підприємства, дозво-
ляє своєчасно виявляти приховані резерви в процесі управління 
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оборотними коштами, приймати заходи по їх використанню, і, 
зрештою, деталізувати через процес бюджетування вплив кожно-
го чинника в конкретні фінансові показники. 

До зовнішніх чинників слід віднести: загальну економічну 
ситуацію в країні; особливості податкового законодавства; темпи 
інфляції (дефляції); рівень ставок банківського кредитування; 
тенденції розвитку інвестиційного ринку (інвестиційний клімат); 
економічний потенціал регіону. 

В умовах ринкової економіки найбільшого значення для 
підприємств харчової промисловості набувають такі зовнішні 
чинники, як взаємини підприємства з контрагентами – постача-
льниками сировини і матеріалів, і споживачами готової продук-
ції.  

До внутрішніх чинників, від яких залежить величина і стан 
оборотних активів підприємства можна віднести: конкурентосп-
роможність підприємства на ринку; організація складського гос-
подарства; масштаб діяльності підприємства (малий бізнес, сере-
дній, великий); кількість і різноманітність спожитих видів ресур-
сів; розташування контрагентів; темпи зростання виробництва і 
реалізації продукції; частка доданої вартості в ціні продукту; об-
лікова політика підприємства; якість роботи топ-менеджерів і 
персоналу підприємства. 

Для підприємств харчової промисловості першорядного 
значення набувають такі чинники, як тривалість виробничого 
циклу підприємства. Залежно від виду продукції, що випускаєть-
ся, виробничий цикл підприємства може коливатися від одного 
дня до декількох місяців, що впливає на величину незавершеного 
виробництва. Наприклад, на підприємствах харчової промисло-
вості величина незавершеного виробництва може бути мінімаль-
на із-за нетривалої технології виготовлення. 

До найбільш значущих внутрішніх чинників слід також ві-
днести стан основних фондів підприємства. Для харчової проми-
словості, серед чинників, що впливають на структуру оборотних 
коштів, визначне значення мають виробничі запаси. Більше 80 
відсотків оборотних коштів авансується в запаси сировини і ма-
теріалів. 



 232

УДК 353 
І.Д. МЄТЄЛЄВА, здобувач,  

Хмельницький університет управління та права 
 

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ  
КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ  

ТОВАРОВИРОБНИКІВ В УМОВАХ КРИЗИ 
 
Складна економічна ситуація в Україні спричинила суттє-

вий вплив на розвиток сільського господарства. Питома вага ви-
датків за програмами підтримки галузі сільського господарства у 
складі державного бюджету у 2009 році значно зменшилась порі-
вняно з 2008 роком і становить 3,4%  (1,5 млрд. грн.), тоді як у 
2008 році цей показник склав 5% (6,7 млрд. грн.) [2]. У 2009 році 
передбачено лише 8 основних бюджетних програм підтримки 
виробництва сільськогосподарської продукції [1], включаючи 
підтримку підприємств агропромислового комплексу через меха-
нізм здешевлення кредитів. Таке скорочення бюджетних видатків 
може призвести до падіння рівня сільськогосподарського вироб-
ництва в поточному році.  

Традиційно основним джерелом фінансування господарсь-
кої діяльності сільськогосподарських товаровиробників виступа-
ли кредитні ресурси, за рахунок яких покращувалась власна ма-
теріально-технічна база (техніка, обладнання),  реконструюва-
лись та будувались виробничі об’єкти, здійснювались поточні 
витрати (пальне, добрива, корма, запасні частини, інше). З 2006 
року сільгоспвиробники України за рахунок коштів Державного 
бюджету розпочали отримувати суттєву підтримку на часткове 
здешевлення відсоткової ставки за користування кредитом (Табл. 
1.) [2].  

Компенсуючи частину процентної ставки по кредитах, 
держава виступає як каталізатор процесу кредитування сільсько-
го господарства. Починаючи з 2006 року, даний напрямок держа-
вної підтримки став одним з пріоритетних і дозволив сільгоспви-
робникам модернізувати виробництво і, як результат, збільшити 
обсяги виробництва сільгосппродукції.  
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Таблиця 1. 
Обсяги бюджетної підтримки за КПКВ 2801240 „Здійснення 
фінансової підтримки підприємств агропромислового ком-
плексу через механізм здешевлення кредитів” у 2007-2009 рр. 

тис.грн. 
Фонд ДБУ 2006 2007 

 
2008 

 
2009 

 
динаміка 
2009 до 

2008 
загальний 
спеціальний 

260000 667000 1650000 300000 18,2% 

стабілізаційний 
фонд 

- - - 800000  

разом 260000 667000 1650000 1100000 66,7% 

 
На схемі 1 представлено механізм надання бюджетної під-

тримки по здешевленню кредитів сільгоспвиробникам. 
 

Схема 1. Механізм надання бюджетної підтримки по здешевленню кре-
дитів сільгоспвиробникам в Україні 

Міністерство 
аграрної полі-
тики України 

Головні/ районні 
управління агроп-
ромислового роз-
витку адміністрацій 

1. Порядок вико-
ристання коштів за 
напрямами, бю-
джетні кошти 

Сільськогосподар-
ський товаровиро-
бник 

2. Порядок вико-
ристання коштів за 
напрямами  
6. Компенсаційні 

5. Підтверджуючі 
документи, доку-
менти про факти-
чну сплату  від-
сотків 

Банк/кредитна 
спілка 

4. Кредитні кошти згідно 
напрямів пільгового кре-
дитування 

3. Заявка на кредит 
згідно умов порядку 

7. Звіт про викорис-
тання 
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Аналіз Державного бюджету свідчить, що на виконання 
програми „Здійснення фінансової підтримки підприємств агроп-
ромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів» в 
бюджеті 2008 року було передбачено 1,350 млрд. гривень. На 
підтримку за програмою у бюджеті 2009 року  при прогнозній 
потребі 2 млрд. гривень  передбачено 300 млн. гривень [1] та 800 
млн. гривень за рахунок Стабілізаційного фонду, з яких 192 
млн.грн. складає кредиторська заборгованість.   

Традиційно сільгоспвиробники залучають кредити перед 
початком сільгоспробіт. Після завершення виробничого циклу 
сільгоспвиробники реалізовують вирощену продукцію та розра-
ховуються за залученими кредитами. Однак, у 2008 році світова 
фінансова криза внесла корективи у цю успішну схему і спричи-
нила значний вплив на кредитування сільгоспвиробників. Протя-
гом серпня 2008 - червня 2009 рр. скоротились обсяги банківсь-
кої підтримки у зв’язку з обмеженістю ресурсів банківської сфе-
ри; середня відсоткова ставка користування кредитом у гривнях 
зросла від 18% до 28%; у 2008 році сільгоспвиробники не змогли 
вигідно реалізувати вирощену продукцію у зв’язку зі значним 
зниженням закупівельних цін та, як результат, повернути залуче-
ні кредити. 

При цьому розмір бюджетної компенсації передбачено на 
рівні облікової ставки НБУ, за окремими напрямками кредиту-
вання – до подвійної ставки (у 2008 році облікова ставка НБУ 
становила 12%, з 16 червня 2009 року – 11%)[3] Необхідно від-
значити, що наразі іншим напрямом державної підтримки сільго-
спвиробників є можливість пролонгувати залучені кредити до 1 
жовтня 2009 року (закінчення поточного виробничого циклу) та 
можливості отримати за такими кредитами компенсацію. 

Висновки. Для вирішення питань державної бюджетної пі-
дтримки кредитування сільськогосподарських товаровиробників 
України в умовах економічної кризи необхідно: удосконалити 
механізми державної підтримки в частині компенсації відсотко-
вих ставок за економічно обґрунтованими розмірами; передбачи-
ти збільшення фінансування з Державного бюджету відповідно 
до прогнозної потреби з дотриманням сезонності потреб галузі; 
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сприяти налагодженню ефективної співпраці з банківськими 
установами щодо доступності кредитів для сільгоспвиробників.  
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РОЛЬ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ У ЗДІЙСНЕННІ 
КАПІТАЛІЗАЦІЇ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Ефективному функціонуванню аграрного сектора переш-

коджає нестача капіталу для технічного переозброєння сільсько-
господарського виробництва та його забезпечення необхідними 
оборотними активами. Вирішити цю проблему можна через за-
лучення капіталу в сільськогосподарське виробництво із внутрі-
шніх та зовнішніх джерел, тобто шляхом прискорення капіталі-
зації галузі. 

Дослідження процесів капіталізації в сільському господарс-
тві започаткували вітчизняні економісти-дослідники В.Г. Андрій-
чук, М.В Зубець, О.Я. Побурко, М.Й. Хорунжий, В. Юрчишин. 
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Вчені виділяють декілька джерел капіталізації сільськогос-
подарської галузі: власні доходи сільськогосподарських товаро-
виробників, залучення банківських кредитів, фінансовий лізинг, 
вливання капіталу з інших сфер економіки, залученні прямих 
іноземних інвестицій, рух капіталу всередині галузі від менш 
ефективних власників до більш ефективних [1, с. 12]. 

За оцінками професора Андрійчука В.Г., протягом 2001-
2005 років загальна сума потенційних фінансових ресурсів щодо 
здійснення капіталізації сільського господарства поступово збіль-
шувалась (за винятком 2002 року) [1, с. 29]. Однак протягом вка-
заного періоду відбулись значні зміни у структурі цих ресурсів. 

Так, за 2000-2005 роки лише у 2000 році у структурі потен-
ційних фінансових ресурсів щодо здійснення капіталізації сіль-
ського господарства переважала питома вага власних джерел 
(59,4%). А починаючи з 2001 року, коли на повну силу запрацю-
вала державна програма здешевлення кредитів комерційних бан-
ків для сільськогосподарських підприємств та інших підприємств 
АПК шляхом часткової компенсації відсоткової ставки, питома 
вага кредитів комерційних банків у загальній сумі джерел здійс-
нення капіталізації становила близько 70-90%. 

Таким чином, обмеженість власних коштів у сільськогос-
подарських підприємствах обумовлює пошук зовнішніх джерел 
фінансування, найбільш можливими серед яких на сьогодні ви-
ступають короткострокові, середньострокові та довгострокові 
кредити комерційних банків. 

Статистичні дані свідчать про ефективність та дієвість уря-
дової програми щодо пільгового кредитування аграрних підпри-
ємств, спрямованої на вирішення важливого завдання - забезпе-
чення сільськогосподарських підприємств кредитними ресурса-
ми. Однак не вдалось уникнути і деяких негативних моментів. 

Порядок використання коштів для пільгового кредитування 
практично щороку змінюється, і не завжди ці зміни мають пози-
тивну динаміку для сільськогосподарських товаровиробників. 

Як зазначає М.Й. Малік, не повністю використано механізм 
часткової компенсації кредитів. Це стосується відмови в наданні 
кредитів збитковим підприємствам, навіть за наявності застави, 
відсутність кредитної історії у позичальників – новостворених 
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підприємств і високі заставні вимоги до забезпечення кредитів 
[5, с. 49]. 

На думку М.Я. Дем’яненка, для таких економічних опера-
цій як кредитування недоцільно проводити конкурсні відбори. 
Адже основною умовою одержання кредиту суб’єктом господа-
рювання має бути один критерій – можливість своєчасного його 
погашення. Тому для банків не матимуть суттєвого значення ре-
зультати конкурсів, їх більше цікавитимуть гарантії повернення 
виданих кредитів [3, с. 47]. 

Отже, забезпечення сталого розвитку аграрної сфери не-
можливе без ефективного функціонування системи кредитування 
галузі і пошуків шляхів її вдосконалення та адаптації до умов 
ринку, що постійно змінюються. 

Сьогодні вже не можна не брати до уваги світову фінансо-
ву і безпосередньо пов’язану з нею економічну кризу, яка має 
глобальний, системний і затяжний характер. Для АПК України 
негативний вплив фінансової кризи вже відчутно проявляється 
уповільненням інвестиційних процесів, у тому числі й через про-
блеми у вітчизняній банківській системі, яка є основною креди-
тування галузі [4, с. 6]. А це, в свою чергу, створює перешкоди 
для здійснення капіталізації сільського господарства. 

Ми поділяємо думку Дем’яненка М.Я. щодо доцільності 
продовження і вдосконалення програми пільгового кредитування 
аграрних товаровиробників [2, с. 6], особливо в умовах фінансо-
вої кризи. 

Уряд України враховує складну ситуацію в сільськогоспо-
дарській галузі і приймає відповідні рішення щодо її урегулю-
вання. Зокрема, стосовно кредитного забезпечення, у 2008 році 
збільшені асигнування на здешевлення вартості кредитів, спря-
мованих в АПК. І це дало можливість залучити 13,6 млрд. грн. 
кредитів, що майже в 1,4 рази більше ніж у 2007 році [4, с. 7]. 

На нашу думку, необхідно виділити кошти з Державного 
бюджету України для часткової або повної сплати відсотків за 
кредитами для аграрних підприємств і пролонгувати для них 
кредити комерційних банків. 

Тобто, серед невідкладних заходів державної політики цьо-
го періоду має бути передбачений максимально можливий рівень 
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підтримки сільськогосподарського виробництва, особливо в час-
тині збільшення обсягів інвестування в основний капітал, що до-
зволить на даному етапі якщо не стабілізувати темпи капіталіза-
ції, то хоча б уникнути зворотних процесів у її здійсненні.  
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ 

ЦІННОСТЕЙ ТА ЇХ МІСЦЕ В СИСТЕМІ  
ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНИХ КАТЕГОРІЙ 

 
Важливою передумовою раціональної організації обліку та 

контролю товарно-матеріальних цінностей є визначення їх еко-
номічного змісту, як об’єкту активів підприємства. Адже товар-
но-матеріальні цінності суб'єктів господарювання – це складна 
економічна категорія, в якій переплітається багато теоретичних і 
практичних питань.  

Для усвідомлення економічної сутності товарно-
матеріальних цінностей та їх ролі у фінансово-господарській дія-
льності підприємства доцільно визначити їх місце у системі зага-
льноекономічних категорій, які стосуються матеріальних активів. 
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В цій категорії виділяються такі поняття як "виробничі запаси", 
"оборотні активи" та власне "товарно-матеріальні цінності". 

Васильченко В.С. подає наступне визначення економічної 
категорії. Економічна категорія — узагальнююче поняття еконо-
мічної науки, яке виражає істотні сторони економічних процесів і 
явищ, відбиває глибинні процеси економічного розвитку. 

На думку Приймачок О.М., виробничі запаси - це складові 
предметів праці, які беруть участь у виготовлення продукції, але 
безпосередньо ще не задіяні у виробничому процесі, спожива-
ються протягом одного виробничого циклу, всю свою вартість 
переносять на вартість кінцевого продукту. 

У великому бухгалтерському словнику під редакцією А.Н. 
Азріліяна зазначено, що виробничі запаси - частина оборотних 
засобів на підприємстві, ще не включених в процес виробництва, 
але що поступили на робочі місця. 

У навчальному посібнику з логістики Пономарьова Ю.В. 
вказується, що матеріальні запаси – це продукція виробничо-
технічного призначення, яка знаходиться на різних стадіях виро-
бництва і обігу, вироби народного споживання та інші товари, 
що очікують на вступ у процес виробничого або особистого спо-
живання. 

В.Г.Лебедев, Т.Г.Дроздова, В.П.Кустарев вважають що, 
матеріальні запаси - це товарно-матеріальні цінності, призначені 
для використання, але які тимчасово не використовуються, очі-
куючи надходження в процес виробничого споживання, основ-
ною метою придбання й утримання яких є задоволення потреби, 
що виникає в процесі виробництва в придбаних запасах (сирови-
ні, матеріалах, купованих напівфабрикатах, паливі, тарі, тарних 
матеріалах, запасних частинах для ремонту, малоцінних та швид-
козношуваних предметах). 

Коваленко Л.О. у підручнику фінансовий менеджмент ви-
значає оборотні активи - як активи, що характеризують сукуп-
ність майнових цінностей підприємства, обслуговуючих поточну 
виробничо-комерційну діяльність, величина яких визначається її 
масштабом та характером і залежить від специфіки виробничо-
комерційного циклу, стану основних фондів підприємства, його 
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взаємовідносин з контрагентами, а також макроекономічними 
параметрами. 

Можна стверджувати, що товарно-матеріальні цінності яв-
ляють собою складову оборотних активів, особливістю якої є її 
матеріально-натуральна форма. 

У великому економічному словнику під редакцією А.Н. 
Азріліяна зазначено, що товарно-матеріальні цінності являють 
собою частину матеріального майна організації, що має вартість, 
яке знаходиться у власності організації і відноситься до її оборо-
тних засобів. 

Бутинець Ф.Ф. вважає, що запаси — це матеріальні ресур-
си (засоби виробництва, предмети споживання, інші цінності), 
необхідні для забезпечення розширеного відтворення, обслуго-
вування сфери нематеріального виробництва та задоволення пот-
реб населення, які зберігаються на складах або в інших місцях з 
метою їх наступного використання.  

При виробництві продукції використовують вже виробничі 
запаси. Виробничі запаси – це придбані або самостійно виготов-
лені запаси, що підлягають подальшій переробці на підприємстві 
або утримуються для іншого споживання у ході нормального 
операційного циклу (п.21 Положення (стандарт) бухгалтерського 
обліку 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністерства фінансів 
України від 30 березня 1999р. № 87).  

Застосування терміну "матеріально-виробничі запаси" 
пов’язано з певними суперечливими моментами, адже матеріаль-
ними запасами є не тільки предмети праці, але й засоби праці. 
Тому це поняття є ширшим, оскільки охоплює усі активи, що 
мають матеріальну форму та використовуються у виробничому 
процесі.  

Терміни "товарно-матеріальні активи" і "товарно-
матеріальні запаси" не досить прийняті для застосування з при-
чини охоплення ними активів, що мають матеріальну форму, які 
можуть бути як оборотними, так і необоротними. При цьому ак-
цент робиться на можливість продажу таких активів.  

Термін "товарно-виробничі запаси" найбільшою мірою ві-
дображає характерні властивості матеріальних елементів вироб-
ництва, основне призначення яких – обробка у процесі виробни-
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цтва, формування основи виробів, при цьому враховується мож-
ливість перебування їх у складі резервів у вигляді виробничих 
запасів на складі або готових виробів (товарів), що перебувають 
на складах.  

Поряд з цим не можна не враховувати існування терміну 
"запаси", який згідно з П(С)БО 9 "Запаси", об’єднує основні 
складові оборотних матеріальних активів. Використання цього 
терміну викликає певні протиріччя, які пов’язані із його тлума-
ченням в обліковій літературі. Так більшість авторів під термі-
ном "запаси" розуміють резерв матеріальних ресурсів, які не ви-
користовуються в поточній діяльності підприємства і призначені 
для забезпечення безперервності процесу виробництва, зберіган-
ня на випадок необхідності. Тобто поняття "запаси" є досить 
специфічним. Не дивлячись на те, що термін "товарно-виробничі 
запаси" є найбільш прийнятним, у застосуванні термін "запаси" 
набув широкого вжитку.  

Міністерство фінансів України на запит щодо визначення 
терміну "товарно-матеріальні цінності" повідомляє:  

Офіційне визначення терміну "товарно-матеріальні ціннос-
ті" відсутнє. Виходячи з аналізу нормативно-правових докумен-
тів, в яких вживається цей термін, зокрема, Інструкції по інвен-
таризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-
матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розра-
хунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 
11 серпня 1994 року № 69, можна зробити висновок про те, що 
термін "товарно-матеріальні цінності" за економічним змістом 
відповідає терміну "запаси". Відповідно, основні засоби до скла-
ду товарно-матеріальних цінностей не включаються. 

Крім цього визначення терміну "запаси" подається також  в 
інших нормативно-правових актах України. 

Сьогодні не існує визначеності щодо трактування терміну 
"виробничі запаси" та "товарно-матеріальні цінності" в працях 
учених-економістів. Так, у вітчизняній економічній літературі, 
виробничі запаси визначаються як матеріальні ресурси або як 
предмети праці, при чому в одних джерелах зазначено, що вони 
не повинні бути задіяні в процесі виробництва, а в інших – вони 
беруть участь в процесі створення матеріальних благ. 
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На нашу думку, слово запаси має два дещо відмінні озна-
чення: запаси – кількісне визначення ресурсів, що мають речову 
форму, продуктів праці та  матеріалів; запаси – (в сфері суспіль-
ного виробництва) складова товарно-матеріальних цінностей, 
сировина, матеріали, а також інші об’єкти, що обліковуються на 
рахунку 20 "Виробничі запаси", утримуються для використання 
під час виробництва продукції, виконання робіт та надання пос-
луг та зберігаються на складі підприємства. 

Товарно-матеріальні цінності - частина активів підприємс-
тва, які мають матеріальну форму, утримуються для використан-
ня під час виробництва продукції, виконання робіт та надання 
послуг, подальшого продажу за умов звичайної господарської 
діяльності, перебувають у процесі виробництва з метою подаль-
шого продажу продукту виробництва, а також управління підп-
риємством.  

У зв’язку з прийняттям в Україні національних стандартів 
бухгалтерського обліку, які узгоджені з міжнародними, доціль-
ним є використання термінів,  які прийняті Положенням  (стан-
дартом) № 9 "Запаси". 
 
УДК 330.534.4:658:637.5 

Ю.П. ПОДУХОВИЧ, асистент, 
кафедра обліку і аудиту, 

Луганський національний аграрний університет 
 

БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ЗАСІБ УПРАВЛІННЯ  
ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ М'ЯСОПЕРЕРОБНИХ  

ПІДПРИЄМСТВ 
 

Розвиток м'ясопереробної галузі на сучасному етапі супро-
воджується певними труднощами: зростанням цін на сировину та 
недостатність певних її видів, посиленням конкуренції з боку ім-
портної продукції, негативним впливом світової фінансової кри- 
 
*Науковий керівник – доктор економічних наук, професор Гончаров В.М. 
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зи, нестабільною політичною ситуацією в Україні. Галузевими 
особливостями м'ясопереробних підприємств є складна структу-
ра виробництва, потреба у швидкому виробництві та реалізації 
продукції, щоб уникнути її псування, витрати на сировину та до-
поміжні матеріали мають найбільшу питому вагу в структурі со-
бівартості продукції, значні витрати енергоресурсів в процесі ви-
робництва. Все це викликає постійне збільшення цін на м'ясо-
продукцію і робить її менш досяжною для переважної більшості 
покупців. 

Проблеми розвитку м'ясопереробної галузі досліджують 
В.М. Пасічний, С.А. Воробйова, І. Святківська, експерти Націо-
нальної асоціації "Укрм'ясо", асоціації "Український клуб аграр-
ного бізнесу" та інші фахівці. Серед основних питань, які турбу-
ють м'ясопереробників на сучасному етапі та викликають актив-
ну дискусію є забезпечення сировиною, введення нових стандар-
тів на м'ясопродукцію, перспективи діяльності м'ясопереробних 
підприємств після вступу до СОТ.  

Питання формування, структури, розвитку та нарощування 
потенціалу на сучасному етапі є досить актуальними. Дослі-
дженню економічного, ресурсного, стратегічного потенціалу 
присвятили свої праці В.М. Гончаров, Н.В. Вецепура, В.В. Мак-
симов, В.Д. Войшвілло, О.К. Добикіна, І.З. Должанський, О.Л. 
Горяча та інші. Безпосередньо виробничому потенціалу в робо-
тах українських та іноземних науковців приділено недостатньо 
уваги. 

Аналіз виробництва продукції м'ясопереробними підпри-
ємствами України у 2005-2008 роках свідчить, що за період з 
2005 по 2007 рік спостерігалася тенденція до збільшення вироб-
ництва м'ясопродукції майже за всіма видами. Виняток станови-
ло виробництво свинини мороженої та м'яса і субпродуктів хар-
чових свійської птиці,  морожених.  У 2008 році  обсяги вироб-
ництва зменшилися за всіма видами продукції окрім свіжого та 
охолодженого м'яса і субпродуктів свійської птиці та ковбасних 
виробів. 
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Доцільно проаналізувати обсяги виробництва м'ясопродук-
ції за період з січня по травень 2009 року та порівняти з аналогі-
чним  періодом  2008 року [2].  Аналіз  стану виробництва  про-
дукції м'ясопереробними підприємствами України за 5 місяців 
2009 року свідчить, що в порівнянні з аналогічним періодом 2008 
року відбулося зниження обсягів виробництва за всіма видами 
продукції, за винятком м'яса і субпродуктів харчових свійської 
птиці. Однією з головних причин зниження обсягів виробництва 
м'ясопродукції є недостатність сировини і як наслідок неповна 
завантаженість виробничих потужностей.  

Дослідження підприємств Луганської області, які займа-
ються виробництвом м'яса, включаючи субпродукти і категорії 
ковбасних виробів та м'ясних напівфабрикатів, дозволило визна-
чити, що лише 6,6 % підприємств виробляють за рік більше 1000 
т продукції та 11,3 % - від 100 т до 1000 т. До підприємств, які 
виробляють м'ясопродуктів в обсязі від 1 т до 10 т належить пе-
реважна більшість підприємств - 47,17 %. Менше ніж 1 т м'ясо-
продуктів виробляють 13,2 % підприємств. Переважна більшість 
підприємств розташована  у  сільській місцевості  і  лише 6 най-
більших розміщено у Луганську, Краснодоні, Перевальську, Ли-
сичанську. Через брак обігових коштів та труднощі з вирощуван-
ням худоби малі підприємства не завжди можуть забезпечити 
комплексну переробку сировини та виробляти конкурентоспро-
можну продукцію. 

Вихід з ситуації, що склалася в м'ясопереробній галузі, ви-
магає глибоких зрушень у сфері виробництва, ефективного вико-
ристання  існуючого виробничого потенціалу, що потребує залу-
чення нових форм і методів управління м'ясопереробними підп-
риємствами і їх підрозділами, відповідного інформаційного за-
безпечення. 

Спільним для всіх м'ясопереробних підприємств є наяв-
ність недоліків в системі збору та аналізу інформації про витра-
ти. На м'ясопереробних підприємствах повинні створюватися 
умови для управління підприємством через систему контролю 
витрат та бюджетування, для чого необхідне створення системи 
управлінського обліку. Організація управлінського обліку дозво-
лить виявити збиткові види продукції, способи її реалізації, ви-
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значити найбільш вигідний для даних умов асортимент продукції 
і ціни її продажу, оцінити ефективність додаткових витрат. Бю-
джетування на підприємстві передбачає удосконалення інформа-
ційних зв'язків в існуючій організаційно-управлінській структур . 
Організаційна структура підприємства визначає функції окремих 
підрозділів і відповідальність їх керівників, контрольованість 
витрат і порядок їх групування за центрами відповідальності.  

Переваги від впровадження бюджетування отримають під-
приємства різні за розміром та організаційно-правовою формою. 
На підприємстві необхідно розробити програму впровадження 
бюджетування і створити проект основного бюджету. Основний 
бюджет забезпечує як оперативне, так і фінансове планування 
[1]. Він охоплює виробництво, витрати, послуги, одержання до-
ходів, розподіл і фінансування витрат. Основний бюджет склада-
ється з операційних і фінансових бюджетів. Операційний бюджет 
- це система бюджетів, які відбивають  поточну  (виробничу)  
діяльність компанії і характеризують доходи або витрати по опе-
раціях на плановий період для сегмента або окремої функції ор-
ганізації. Всі підрозділи підприємства повинні надавати спеціалі-
стам групи по веденню управлінського обліку інформацію для 
складання бюджетних документів відповідно до профілю діяль-
ності підрозділу. 

В процесі впровадження бюджетування на підприємстві 
можна виділити три основні етапи: 

1) складання необхідних довідників, які містять прогнозо-
вані показники діяльності підрозділів підприємства на бюджет-
ний період, як  необхідні для подальшого розрахунку операцій-
ного та фінансового бюджету; 

2) складання операційних бюджетів підприємства на підс-
таві вихідної інформації; 

3) складання фінансового бюджету підприємства (основ-
них бюджетних документів). 

Однією з важливих складових основного бюджету є бю-
джет виробництва. Бюджет виробництва складається у виробни-
чому відділі (матеріально-виробнича бухгалтерія). З урахуванням 
специфіки виробництва в м'ясопереробній галузі як один з істот-
них обмежуючих факторі поряд з виробничими потужностями, 
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плануванням завантаження обладнання цехів і планово-
профілактичних зупинок на обслуговування і ремонти, повинні 
враховуватися критичні терміни постачань і збереження сирови-
ни і матеріалів, обсяги продукції, яка була повернена з реалізації. 

Першим етапом складання бюджету виробництва є визна-
чення залишків готової продукції на початок періоду по всій но-
менклатурі. Дані по залишках надає склад готової продукції (хо-
лодильник). Критичним є облік термінів збереження готової про-
дукції. Організаційна й облікова передумова - обов'язкова органі-
зація партіонного обліку, як по собівартості, так і по термінах 
виготовлення. 

Другий етап при складанні бюджету виробництва - визна-
чення бажаного запасу готової продукції на кінець періоду. За-
лишок на кінець періоду – це керований параметр, що відобра-
жує взаємини з покупцями. 

З урахуванням специфіки виробництва в м'ясопереробній 
промисловості (тривалість деяких технологічних процесів, таких 
як, наприклад, виробництво кінської ковбаси) можливо, знадоби-
тися передбачити коректування бюджету запасів готової продук-
ції на обсяг незавершеного виробництва, що також буде врахову-
ватися в бюджеті запасів на кінець планованого періоду. 

Обсяг закупівель сировини і матеріалів залежить від очіку-
ваного обсягу їх використання, а також від передбачуваного рів-
ня запасів. При підготовці даного бюджету необхідно приділити 
велику увагу обсягу сировини і матеріалів на кінець періоду. Цей 
обсяг планується виходячи з потреб виробництва наступного пе-
ріоду. Підприємству цей запас необхідний для уникнення непе-
редбачених обставин у відносинах з постачальниками. У процесі 
підготовки до впровадження системи бюджетного планування і 
управління необхідно визначити нормативи запасу прямих мате-
ріалів і сировини для забезпечення надійності роботи підприємс-
тва в наступному періоді. 

М'ясопереробним підприємствам необхідно використову-
вати програму для автоматизації процесу бюджетування. Вибір 
програми буде залежати від фінансових можливостей підприємс-
тва. На першому етапі роботи із створення бюджетів можна ви-
користовувати програму Microsoft Office Excel, але в подальшо-
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му вона не дозволить аналізувати різні ситуації при прогнозуван-
ні та перед затвердженням бюджету керівництвом. Доцільним та 
найбільш ефективним буде впровадження ЕRP-систем з викорис-
танням українських, російських і західних програмних продуктів, 
таких як SАР, Огас1е, Мicrosoft, IFS, "1С", "Парус", "Галактика", 
"Інтелект-Сервіс",  Віртуозтм,  ІT  –  підприємство  компанії  
"Інформаційні технології", Gross Bee тощо. ЕRP - системи по-
винні містити засоби бюджетування і розвинену систему управ-
лінського обліку і фінансового планування, підсистему бухгал-
терського обліку або мати  інтерфейс  з такою системою, що пра-
цю  як з українськими, так і західними (СААР, IАS) стандартами 
бухгалтерського обліку і звітності. 

Таким чином, в умовах нестабільної економіки управління 
виробництвом вимагає рішення багатьох питань, що виникають 
під впливом різноманітних внутрішніх і зовнішніх факторів. М'я-
сопереробним підприємствам незалежно від їх розміру доцільно 
посилити обліково-аналітичну роботу, вжити заходів для впрова-
дження системи управлінського обліку, що дозволить впровади-
ти бюджетування. Система управлінського обліку повинна ство-
рюватися з урахуванням особливостей конкретного підприємст-
ва. Впровадження метод в бюджетного планування та управління 
дозволить оптимізувати використання ресурсів, знизити собівар-
тість виробництва продукції та покращити планування витрат 
шляхом встановлення бюджетних норм витрат, їх оперативного 
контролю та аналізу відхилень.  
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ПРОБЛЕМИ РИНКУ НАСІННЯ СОНЯШНИКУ ТА ПРО-

ДУКТІВ ЙОГО ПЕРЕРОБКИ  В УКРАЇНІ 
 

Серед основних світових продовольчих ринків, ринок олії є 
найбільш прогнозованим та динамічним у своєму розвитку. Ни-
зька еластичність попиту на продукцію переробки олійних куль-
тур, сталі тенденції у пріоритетності споживання певних видів 
олій, є характерними ознаками даного ринку. Стабільно високий 
попит і високий рівень цін на продукцію - два основних фактори, 
що впливали і впливають на формування ринку соняшнику 
останніми роками. Серед усіх культур сільськогосподарського 
призначення, що виробляються в Україні, виробництво олійних 
культур відрізняється стабільним високим рівнем прибутковості. 

У майбутньому насіння є продукти переробки олійних ку-
льтур може бути саме тим конкурентоспроможним товаром, який 
користується і користуватиметься попитом на внутрішньому і 
світовому ринках, може слугувати відродженню національної 
економіки АПК. 

В структурі посівних площ України в останні роки наміти-
лася стійка тенденція росту долі олійних культур. Основні  при-
чини ситуації, що склалася, це, перш за все: високий рівень рен-
табельності вирощування олійних; стабільно зростаючі потреби 
як внутрішнього, так і світового ринків у даному виді сировини. 

В даний час відбувається активний розвиток  світового  
ринку олійних і продуктів їх переробки, що обумовлено ростом 
потреби рослинних олій, як на харчові, так і технічні потреби. В 
Україні прийнято постанови про відміну індикативних цін після 
вступу країни в СОТ, а також про постійне зниження експортно-
го мита на насіння соняшника до 10%, що може привести до ак-
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тивізації експорту насіння даної олійної культури та, відповідно, 
зниженню потенціалу переробки.  

Стратегічною метою державної аграрної політики України 
і перетворення агропромислового комплексу на високоефектив-
ний, конкурентоспроможний сектор економіки країни, здатний 
інтегруватися у світовий аграрний ринок.  

Якщо казати про цінову ситуацію на ринку олійних куль-
тур, то на рівень цін впливатимуть такі фактори як: зниження 
покупної активності на світовому ринку соняшникової олії; не-
обхідність зниження рівня цін на соняшникову олію на внутріш-
ньому ринку (з ціллю оптимізації експортних цін, а також стабі-
лізації ситуації навколо можливої заборони експорту олії); необ-
хідність зниження цін на сировину для  зменшення вартості кін-
цевої продукції. 

Стабільно високий попит і високий рівень цін на продук-
цію - два основних фактори, що впливали і впливатимуть  на  
формування ринку соняшнику останніми роками. Серед усіх ку-
льтур сільськогосподарського призначення, що виробляються в 
Україні, виробництво олійних культур відрізняється стабільно 
високим рівнем прибутковості. 

Споживачем сировини виступає  вітчизняна потужна олій-
но-переробна галузь з її величезним експортним потенціалом, 
завдяки якому Україна займає місце в трійці світових лідерів по 
виробництву соняшникової олії. В останні роки потреби переро-
бників у сировині почали стрімко збільшуватися, реагуючи на 
зростаючий попит і високі ціни світового ринку.  

На ринку олії аграрна політика має ознаки негативної лібе-
ралізації, зокрема через виснаження ґрунтів. Зростаючий попит 
на насіння олійних культур,  зокрема  зовнішній,   спричинив  
збільшення посівних площ під соняшником. Це явище можна 
оцінити виключно як негативне через його грунтовиснажливий 
характер і спадаючу врожайність.  

До основних тенденцій на ринку насіння соняшнику та 
продукт в переробки, на наш погляд, слід віднести: 

- дотримання  посівних площ під соняшником  науково 
обґрунтованих показників із збереженням сівозмін; 
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- перехід до інтенсивної технології виробництва насіння 
соняшника; 

- більш активна реакція учасників ринку на ситуацію на 
світовому ринку олійних культур та продукт в їх переробки; 

- збереження   тенденцій   нарощування   виробничих  
потужностей; 

- зростання конкуренції на внутрішньому ринку соняш-
никової олії; 

–  збереження високого потенціалу для експорту продукт в 
переробки насіння соняшника та перспектив для його нарощу-
вання. 

 
УДК 631.162:657.1:65.012.23:634.8 

 
С.С. СТОЯНОВА-КОВАЛЬ, аспирант, 

ассистент кафедры бухгалтерского учета и аудита,  
Одесский государственный аграрный университет 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ДИНАМИЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ В ОТРАСЛИ ВИНОДЕЛИЯ 

 
Сегодня перед экономикой Украины стоит стратегическая 

задача перехода к инновационному типу развития, формирования 
условий для превращения в технологически динамичную страну, 
способную генерировать новые технологии для производства 
конкурентоспособной продукции и увеличения экспортного по-
тенциала.  

Стратегия социально-экономического развития государст-
ва, его экономического комплекса и отдельных отраслей всегда 
осуществляется за счет инвестиционной деятельности.  

Успех стратегии достигается тогда, когда стратегия госу-
дарственного регулирования (макроуровень) совпадает с направ-
лениями стратегии развития на микроуровне. Эффективное госу-
дарственное регулирование на макроуровне формирует необхо-
димые рамочные условия деятельности для микроуровня, за счет 
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чего может быть достигнут синергетический эффект  развития в 
отрасли в целом. 

Проведенный анализ свидетельствует, что государственное 
регулирование развития отрасли виноградарства и виноделия в 
Украине отражает тенденции социально-экономической ситуа-
ции в стране и нуждается в совершенствовании, прежде всего в 
разработке государственного механизма поддержки отрасли в 
условиях вступления Украины в ВТО. 

Согласно стратегии развития отрасли, государство  обязует-
ся обеспечить условия динамической стабильности и устойчиво-
го экономического роста. Главным направлением совершенство-
вания государственной поддержки отечественного виноделия 
должно быть формирование условий для реализации такой инве-
стиционной политики, которая нацелена на обеспечение высоких 
темпов экономического роста и повышение в целом эффективно-
сти функционирования, как мелких предприятий отрасли, так и 
крупных вертикально интегрированных компаний. 

Также, объективными направлениями государственного 
регулирования деятельности отрасли и всего агропромышленно-
го комплекса страны являются: 

- создание транспортной и энергетической инфраструкту-
ры, обеспечивающей конкурентоспособное развитие отрасли ви-
ноделия;  

- осуществление диверсификации производства  путем  
формирования вертикально интегрированного бизнеса, включа-
ющего в себя различные направления деятельности в рамках 
единых компаний; 

 - развитие информационных технологий и сетей для по-
вышения качества управления на предприятиях и компаниях от-
расли на основе использования современных рыночных методо-
логий,  а также  интеграции информационного  пространства  
отрасли. 

Следует отметить, что состояние системы государственно-
го регулирования и содействия инвестиционной деятельности 
отрасли виноградарства и виноделия, которое сложилось к на-
стоящему времени, нельзя считать полностью соответствующей 
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потребностям активизации инвестиционных процессов в этой 
отрасли, особенно в условиях членства в ВТО. 

Важным фактором в этой ситуации является нормативно-
правовая база, которая регулирует взаимоотношения в области 
инвестиций. В действующем законодательстве не учитывается 
рисковый характер инвестиционной деятельности в отрасли ви-
ноградарства, (например, при формировании насаждений), не 
предусмотрены льготы и иные меры стимулирования в случае 
наступления рисковых событий. 

Необходимы новые подходы в отраслевой инвестиционной 
политике, в частности, основой стратегии должно быть не нара-
щивание прямых государственных инвестиций, а стимулирова-
ние использования иных источников капиталовложений – 
средств предприятий и финансовых институтов, иностранных 
инвесторов, населения. Существующий механизм привлечения 
инвестиций в отрасль нуждается в своевременной корректировке.  

На данном этапе развития в качестве основных способов 
привлечения инвестиций в экономику отрасли возможно привле-
чение стратегических  инвесторов, которые приносят не только 
капиталы, но и новейшие технологии в производство и управле-
ние.  

Для реализации более эффективной инвестиционной дея-
тельности в отрасли возможно использовать и новые подходы, 
предусматривающие кластеризацию экономики страны: форми-
рование конкурентоспособной экономики возможно на основе 
формирования региональных и государственных кластеров, что 
является, по нашему мнению, применительно к отрасли виногра-
дарства и виноделия  - логическим развитием принципа вертика-
льной интеграции.  

Государственные кластеры, в частности -  агропромыш-
ленный – могут быть сформированы на основе   отраслевой  
структуры. Это же относится и к региональным кластерам, но 
развитие экономики и ее отраслей в конкретном регионе на осно-
ве стимулирования формирования и развития кластеров предпо-
лагает совместные усилия бизнеса и местных администраций. 
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Кластерная структура развития дает возможность эффекти-
вно использовать современные методологии управления, в част-
ности методологию управления проектами и программами, в том 
числе и их информационные приложения. 
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ВИТОКИ ЗАГРОЗ ФІНАНСОВИХ ДИСБАЛАНСІВ  

В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ 
 
Політика фінансової стабілізації під кутом зору міжнарод-

ної практики терпить серйозні невдачі і прорахунки та безпосе-
редньо позначається на фінансовій безпеці усіх господарюючих 
суб’єктів країни. Фінансові дисбаланси, неплатежі в економіці 
несуть у собі реальну загрозу наростання неконтрольованих бан-
крутств, рівня безробіття і неминучої супутньої їм фінансової 
трансформації в усіх сферах. Ступінь фінансових дисбалансів 
настільки значна, що може зумовити втрату фінансової незалеж-
ності країни. 

Витоками загроз фінансових дисбалансів в Україні та низь-
кого рівня фінансової безпеки суб’єктів, в умовах поглиблення 
процесу євроінтеграції, передусім є: високий рівень зовнішнього 
боргу (загальна сума зовнішнього боргу у 2007 р. зросла на 
13,9% у відношенні до попереднього року і ставила 84,5 млрд. 
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дол. США., 60,2% у відношенні до ВВП); загострення фінансової 
та іпотечної кризи (надмірне завищення цін на нерухомість, бі-
льшість банків в Україні повністю обмежили іпотечне кредиту-
вання та підвищують процентні ставки за кредитами; розбалан-
сованість і нестабільність інвестиційної активності та обмеження 
фінансової свободи (найгірша ситуація спостерігається за такими 
показниками, як фінансова незалежність, свобода інвестицій, 
права власності та рівень корупції); відтік капіталу (за умови по-
глиблення світової фінансової кризи, кошти українського похо-
дження, які осідають в світових офшорних центрах можуть при-
пинити повертатися в українську економіку у вигляді іноземних 
вкладень та інвестицій, що мало місце в останні роки); високий 
рівень доларизації економіки (близько 30%) (прив’язка цін на 
товари та послуги  до долара США, значна частка заощаджень 
населення, переважно у цій же валюті та фактична фіксація курсу 
долара США у відношенні до української гривні); неефективна 
структура золотовалютних резервів України (Україна зберігає 
лише 1/50 частину своїх золотовалютних резервів у золоті (26 
тон), тоді як, наприклад США – близько 4/5 всіх американських 
резервів, що становить 8 тис. тон); спекуляції на фінансовому 
ринку України зі сторони іноземних банків та інших фінансово-
кредитних установ (попри лібералізацію українського ринку та 
дозвіл на здійснення підприємницької діяльності іноземних 
суб’єктів фінансового ринку, процентна ставка на вітчизняному 
фінансовому та валютному ринках залишається надмірно висо-
кою порівняно з іншими країнами світу); недостатня ефектив-
ність змін на ринку фінансових послуг України у контексті всту-
пу до СОТ (зазначимо, що так і не були схвалені надзвичайно 
важливі положення щодо розголошення конфіденційних даних 
про реальну власність банків і небанківських фінансових уста-
нов, які є базовими для забезпечення належного нагляду за дія-
льністю сектора фінансових послуг); невиконання Україною зо-
бов’язань перед міжнародними організаціями у сфері легалізації 
тіньових капіталів (за даними незалежних експертів, тіньова еко-
номіка становить у середньому 5–10% ВВП в загальносвітовому 
масштабі, при цьому у Росії, близько 40%, Україні – 43–47%, а 
критичне значення частки тіньової економіки вважається 50%).  
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Окрім того, фінансові дисбаланси пов’язані також із штуч-
ним звуженням місткості внутрішнього ринку з огляду на безпід-
ставне обмеження доходів більшості юридичних і фізичних осіб. 
Це трапилося внаслідок випереджаючих темпів спаду національ-
ного товаровиробництва, слабких імпортних можливостей, недо-
сконалості державної політики регулювання ринкової рівноваги і 
діяльності банківської, кредитної та фінансової систем. Звідси – 
криза платоспроможності, яка набула загрозливої для фінансової 
системи держави сили. 

За умови нехтування питанням посилення рівня фінансової 
безпеки суб’єктів господарювання, у процесі євроінтеграції, слід 
очікувати наступних деформацій та диспропорцій для України: 
уповільнення темпів розвитку економіки; різке зниження життє-
вого рівня населення; спотворення соціально-фінансової струк-
тури в країні, відтак, – неефективність здійснення фіскальної, 
монетарної, грошово-кредитної та валютної політики; хибна гео-
політична орієнтація; невідповідність здійснення зовнішньо фі-
нансової політики національним інтересам; дискримінаційний 
характер двосторонніх відносин між Україною та країнами ЄС; 
зменшення рівня національної безпеки, загалом.  

Стрижневими напрямками нівелювання цих загроз та по-
долання фінансових дисбалансів видається доцільним: розроб-
лення Концепції фінансової безпеки суб’єктів економіки з враху-
ванням бюджетного, монетарного, податкового та  фінансово-
політичного аспектів; запровадження жорсткого режиму економії 
щодо витрачання бюджетних коштів, передусім на управління, 
оборону, фінансування збиткових і низькорентабельних вироб-
ництв, різні види дотацій; визначення доцільності фінансування 
деяких соціальних витрат; здійснення валютної переорієнтації 
гривні з прив’язкою до кошика валют; збільшення частки золота 
у обсягах золотовалютних резервів України як мінімум до 10%; 
зменшення обсягів фінансових запозичень для покриття дефіциту 
державного бюджету; вдосконалення інструментів залучення до 
фінансової сфери особистих накопичень населення; забезпечення 
фінансової підтримки малого бізнесу; оптимізація рівня податко-
вих вилучень до бюджету. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЛІЗИНГОВИХ  
ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

 
Лізингові послуги сприяють розвитку країн з ринковою 

економікою, оскільки являють собою гнучку форму фінансуван-
ня, що доповнює традиційне банківське кредитування та збіль-
шує доступ до загальних масивів капіталу. Більш того, вони є 
середньостроковим фінансовим інструментом для придбання ви-
робничого обладнання, устаткування, транспортних засобів та 
інших активів. 

Протягом останніх років ринок лізингових послуг в Україні 
розвивався стрімкими темпами. В 2007 році його обсяг було оці-
нено в 5,5 млрд гривень, що складало 52% приросту від показни-
ка, 2006 року (3,601 млн. грн). Наповненність ринку складає ли-
ше 12%. За даними міжнародних експертів, потенціал ринку лі-
зингових послуг  України більший в 8-10 разів. За результатами 
2007 року, обсяг ринку лізингу склав лише 0,2 -0,3% від ВВП 
країни. В розвинутих країнах цей показник дорівнює 2%. Згідно з 
оцінкою експертів поновлення основних засобів України потре-
бує не менше, ніж 100 млрд доларів США, і лізинг є дуже зруч-
ним інструментом для цього поновлення. 

В Україні лізингові послуги здійснюються за такими на-
прямками: автомобільний лізинг, лізинг залізничного транспорту 
та водного транспорту, лізинг сільськогосподарського, медично-
го, будівельного обладнання, літаків та інше. Найбільша частка в 
2007 році належала лізингу залізничного транспорту – 38,5%. 
Ринок легкових автомобілів складав 22 %, вантажних – 14 %. 

Основним видом лізингових послуг є фінансовий, лізинг. 
Все більше компаній підписує угоди з повним сервісним обслу-
говуванням, яке включає ремонти, паливо, тощо. 
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Звертаючись до статистичних даних, пересвідчуємось, що, 
34,5% автомобілів увійшли в лізинг з повним сервісним обслуго-
вуванням в 2007 році, 7,3% автомобілів без обслуговування, 
58,2% – зі стандартним обслуговуванням. Основними групами 
клієнтів в 2007 році були місцеві комерційні структури. Водно-
час, треба відмітити збільшення частки іноземних компаній на 
ринку лізингових послуг.  

Пояснити даний факт можна, передусім, все більшою заці-
кавленістю іноземних компаній у проведенні лізингового бізнесу 
в Україні,  

На ринку лізингових послуг відбулася низка змін щодо 
умов та процедур їх надання – термін операцій - від двох до 
п’яти років, аванс лізінгоотримувача застосовується в 54 % і за-
звичай складає 20-30% від суми лізингової операції. Більшість 
компаній розглядають передплату за лізинговою угодою як засіб, 
який може бути  введено  за  умови фінансової  нестабільності  
клієнта. Скорочення термінів лізингу зумовлено в значній мірі 
низкою останніх постанов Національного банку України щодо 
зміни норм адекватності капіталу як банківських структур, так і 
клієнтів. 

Наявність негативних норм регулювання послуг фінансо-
вого лізингу призводить до зниження показників  лізингових  
послуг. Додатковими причинами такого зниження є недостатня 
пропозиція лізингових послуг, жорсткі умови, обмежений вибір 
обладнання. 

Аналізуючи вітчизняний ринок лізингових послуг, треба 
відзначити його активізацію, але обсяги здійснення лізингових 
операцій залишаються у декілька разів нижчими за аналогічні 
показники західних країн. Для успішного розвитку ринку лізин-
гових послуг в Україні доцільно здійснити комплекс заходів з 
реформування податкового законодавства, встановлення норм 
прискореної амортизації, урізноманітнення джерел фінансування 
лізингових послуг тощо. 

Проведене дослідження сучасного стану ринку лізингових 
послуг в Україні свідчить про лише часткову реалізацію  цієї  
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форми інвестування та наявність чинників, які перешкоджають 
його розвитку. 

Помітною є проблема недостатності мобілізації грошового 
капіталу, який міг би стати джерелом закупівлі обладнання з ме-
тою подальшої передачі його лізингоотримувачу. Високу вар-
тість лізингу спричиняють високі ставки за банківськими креди-
тами. Розрахунки фахівців свідчать, що для мінімальної прибут-
ковості лізингових операцій, кредитна ставка не повинна пере-
вищувати 22%. Тому, нині, зважаючи на необхідний накопиче-
ний капітал, найреальнішими суб'єктами, що мають змогу нада-
вати лізингові послуги, можуть виступати лише банківські уста-
нови. Підвищує вартість лізингових послуг і нотаріальна реєст-
рація договорів. Вартість нотаріальної послуги (державне мито) 
становить 5% від суми операцій за договором . 

Гальмуючим чинником розвитку лізингових послуг на віт-
чизняному ринку є низький попит на обладнання вітчизняного 
виробництва та недостатня платоспроможність багатьох катего-
рій потенційних споживачів цих послуг. 

Таким чином, передумовою активного розвитку ринку лі-
зингових послуг в Україні є, перш за все, реформування податко-
вого законодавства в частині стимулювання лізингових операцій 
-- запровадження прискореної норми амортизації для об'єктів лі-
зингу, надання інвестиційних пільг при оподаткуванні прибутку 
підприємств, застосування спрощеної процедури повернення 
майна. 

Нині, на часі, для підвищення стійкості лізингових послуг, 
необхідно розглянути можливість їх супроводу з використанням 
інтегрованих фінансових послуг, наприклад, технологій лізингу і 
факторингу, лізингу і трасту тощо. 

Комплекс заходів, який доцільно провести для активізації 
розвитку ринку лізингових послуг в Україні може включати: 
зниження вартості кредитних ресурсів до рівня, який би не пере-
вищував 20% річних, для забезпечений ефективності лізингових 
операцій; зниження вартості нотаріальних послуг з оформлення 
договорів лізингу з метою послаблення фінансового навантажен-
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ня на учасників лізингової угоди; надання податкових пільг щодо 
операцій з міжнародного лізингу для ввезення на територію 
України високотехнологічного устаткування; створення лізинго-
вих центрів, які б спеціалізувалися на обслуговуванні малих під-
приємств; організацію при обласних лізингових центрах відділів 
з формування бази даних про попит та пропозицію на обладнан-
ня й устаткування; розроблення державної програми підтримки 
лізингу, яка б передбачала активізацію залучення банківського 
сектору до розвитку лізингових послуг. 

Отже, ринок лізингових послуг потребує особливої уваги, 
оскільки це не лише засіб стимулювання реалізації нової техніки, 
прискорення модернізації матеріально-технічної бази, а й інтен-
сифікація розвитку національної економіки в цілому, підвищення 
її якісного рівня.  
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЙ ПРИ ПРОВЕДЕННІ 

КОМПЛЕКСНИХ РЕВІЗІЙ 

 
При комплексних ревізіях на підприємствах сфери матеріа-

льного виробництва тривалий час першочерговими завданнями 
вважалися перевірка законності операцій, боротьба з розкрадан-
нями майна, перевірка забезпечення правильності ведення бухга-
лтерського обліку та належної якості документів. В умовах збі-
льшення обсягу господарської діяльності підприємств, розши-
рення їх господарської самостійності, впровадження режиму 
економії та переходу до ринкових умов господарювання такі за-
вдання ревізій уже не відповідають вимогам до посилення конт-
ролю за обґрунтованістю планів, їх виконанням, ощадливим ви-
користанням матеріальних і трудових ресурсів, недопущенням 
приписок, безгосподарності і марнотратства. Щоб комплексна 
ревізія повністю відповідала своєму призначенню, доцільно до-
кументальну перевірку господарських операцій поєднувати з еко-
номічними методами дослідження фінансово-господарської дія-
льності підприємства. 
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Результати роботи комплексних ревізій свідчить про те, що 
їм притаманні ті самі недоліки, що й для інших видів ревізій. Зо-
крема, більшість комплексних ревізій проводилась без інвентари-
зації матеріальних цінностей на об'єктах їх збереження й глибо-
кого аналізу господарської діяльності, що негативно впливало на 
вирішення питань посилення контролю за збереженням майна 
підприємства. На підприємствах сфери матеріального виробницт-
ва весь процес організації інвентаризацій здійснюють, як привило, 
постійно діючі інвентаризаційні комісії. Проведення інвентариза-
ції на тому або іншому об'єкті збереження цінностей забезпечу-
ють робітничі інвентаризаційні комісії. Залежно від розміру не-
стач або розкрадань, пересортиці і причин їх утворення результа-
ти інвентаризацій можуть розглядатися або безпосередньо самим 
керівником підприємства, або на колегії вищого органу. Дослі-
дження показали, що інвентаризації, як правило, проводяться од-
ним складом комісії. Однак із метою прискорення процесу про-
ведення інвентаризацій, що має важливе значення для оператив-
ного відпуску матеріальних цінностей у виробництво, виникає 
необхідність на великих складах (із бригадною матеріальною ві-
дповідальністю) проводити інвентаризацію в складі двох і більше 
робочих інвентаризаційних комісій. При цьому під час проведен-
ня інвентаризації активів і зобов'язань слід розрізняти: матеріа-
льну інвентаризацію, інвентаризацію первинних документів і 
безпосередньо бухгалтерську (книжкову) інвентаризацію. 

Під матеріальною інвентаризацією необхідно розуміти таку 
інвентаризацію, при якій майнові об'єкти спостерігаються осо-
бою, що складає опис візуально, а їх кількість визначається через 
облік, вимірювання, зважування або, у виняткових випадках, 
шляхом оцінки. Огляд потрібен для того, щоб до інвентаризацій-
ного опису потрапили тільки ті майнові об'єкти, що дійсно є в 
наявності і, відповідно, можливі тільки для матеріальних майно-
вих об'єктів. При проведенні матеріальної інвентаризації особли-
ву увагу слід звернути на стан майнових об'єктів і можливість їх 
подальшого використання за призначенням. У разі коли таке не 
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можливо або можливо з деякими обмеженнями, то всі суттєві 
недоліки потрібно відображати в інвентаризаційній відомості. 

Нематеріальні активи, патенти, дебіторська заборгованість 
і зобов'язання повинні підтверджуватися відповідними первин-
ними документами, що і встановлює інвентаризація первинних 
документів. Під документами слід розуміти не тільки документи, 
що безпосередньо відображають операції на рахунках бухгалтер-
ського обліку, але й акти, свідоцтва, посвідчення, виписки тощо. 
Для більшої достовірності інвентаризація первинних документів 
доповнюється підтвердженням дебетового або кредитового саль-
до з боку контрагента. При цьому їм слід надсилати письмові по-
відомлення з проханням підтвердити розмір заборгованості або 
зобов'язання, а також з'ясувати, чи відображені і як у бухгалтер-
ському обліку конкретні контракти. 

При бухгалтерській інвентаризації слід перевірити і стан 
дотримання Плану рахунків підприємства. Зауважимо, що кожно-
го із зазначених видів перевірок окремі недостатньо для прове-
дення інвентаризації залишків лише за одним рахунком бухгал-
терського обліку. Наприклад, при інвентаризації залишків цінно-
стей, які обліковуються на рахунку 201 «Сировина й матеріали», 
використовують матеріальну перевірку наявних запасів і докуме-
нтальну - матеріалів, переданих для переробки на сторону. При 
інвентаризації виявляються також залежалі, які не користуються 
попитом, і неповноцінні матеріали, що дає можливість ужити від-
повідних заходів для їх реалізації і прискорення оборотності. Ін-
вентаризація встановлює розміри матеріальних втрат: бою, псу-
вання, природного убутку тощо. Поряд із цим інвентаризацією 
забезпечуються фактична перевірка умов збереження цінностей, 
порядок їх отримання і використання та організація натурального 
обліку на складах. Таким чином, інвентаризація виконує не стіль-
ки бухгалтерські процедури, скільки процедури економічного ко-
нтролю за збереженням власності на підприємствах. У процесі 
проведення ревізій на підприємствах за допомогою інвентариза-
ції матеріальних цінностей і коштів не лише перевіряється їх фак-
тична наявність і зіставлення з даними бухгалтерського обліку, 
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але і визначаються розміри нестач, розкрадань, втрат матеріальних 
цінностей. 

Винятково важливу роль інвентаризація виконує в справі 
встановлення нестач і втрат матеріалів на підприємствах з вели-
чезною кількістю складів, де зберігається і обертається значна 
маса матеріальних цінностей, працюють сотні тисяч матеріально 
відповідальних осіб. Дослідження показують, що на підприємст-
вах сфери матеріального виробництва з кожних 100 випадків не-
стач і розкрадань 36 відсотків приховуються через недоброякісні 
інвентаризації. 

Основною формою первинної документації для обліку ре-
зультатів матеріальної інвентаризації є інвентаризаційний опис, 
документальної - акт інвентаризації. В описі (акті) не можна за-
лишати незаповнені рядки. Матеріально відповідальні особи по-
винні підписати його, підтвердивши факт проведення перевірки в 
їх присутності, а також відсутність претензій до членів комісії і 
прийняття переліченого в описі майна на відповідальне збере-
ження. Матеріальну та документальну перевірки у разі обов'яз-
кової щорічної інвентаризації проводять суцільним методом. На 
етапі перевірки первинних документів та бухгалтерської перевір-
ки передбачено внесення до описів (актів) вартісних оцінок май-
на і зобов'язань за даними первинних документів бухгалтерсько-
го обліку. 

Бухгалтерська перевірка та перевірка первинних докумен-
тів дає змогу підтвердити діючі оцінки об'єктів обліку. Необхід-
ність уточнення бухгалтерської оцінки окремих видів майна і 
зобов'язань пов'язана насамперед із виявленими розбіжностями 
між значеннями показників за даними обліку і фактичними, підт-
вердженими під час інвентаризації. Встановлені відхилення фік-
суються безпосередньо в актах інвентаризації або під час підбит-
тя підсумків натуральної перевірки в порівняльних відомостях. 
При цьому коригування оцінок можливо у випадках: 

зміни державних регульованих цін, коли оцінка здійсню-
ється за цими цінами (наприклад, у разі встановлення нових роз-



 264

рахункових і відпускних цін на дорогоцінні метали і коштовне 
каміння); 

зміни курсу іноземної валюти, якщо вартість майна або зо-
бов'язань оцінено в іноземній валюті; 

зміни величини дебіторської або кредиторської заборгова-
ності у разі використання в розрахунках умовних грошових оди-
ниць; 

зниження якісних характеристик майна підприємств (фізи-
чний або моральний знос, зниження ринкових цін тощо); 

наявності у складі дебіторської заборгованості сум, отрима-
ти які в повному обсязі неможливо через неплатоспроможність 
боржників. 

Інвентаризаційна комісія повинна виявити причини, що 
зумовили необхідність внесення уточнюючих записів до регістрів 
бухгалтерського обліку, і запропонувати способи відображення в 
обліку результатів інвентаризації. Крім того, потрібно з'ясувати, 
які особи несуть матеріальну відповідальність за збереження 
цінностей, визначити міру їх відповідальності, проаналізувати 
можливі способи погашення сумнівної дебіторської заборговано-
сті (наприклад, шляхом перерахунку боргу). За фактами утворен-
ня надлишків або нестач матеріальних цінностей необхідно 
отримати докладні пояснення від матеріально відповідальних 
осіб. 

На заключному (підсумковому) етапі інвентаризації відо-
мість підписують керівник і головний бухгалтер підприємства або 
їх уповноважені одночасно з підписанням наказу (розпоряджен-
ня) про затвердження результатів інвентаризації. Наказ є підста-
вою для внесення до регістрів бухгалтерського обліку відповідних 
записів про остаточні обороти за останній місяць року (грудень). 
Матеріали роботи комісій передають до бухгалтерії підприємст-
ва, де вони повинні зберігатися щонайменше п'ять років. 

Практика показує, що процес проведення інвентаризацій 
матеріалів на об'єктах збереження (особливо повних і суцільних) 
вимагає значних витрат праці і часу. Багатократне переписування 
матеріальних цінностей з карток складського обліку в інвентари-
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заційні описи, а потім і в порівнювальні відомості віднімає бага-
то часу в членів інвентаризаційної комісії і вимагає значних ви-
трат праці на заповнення у бланках дублюючих даних. У резуль-
таті створюються умови для виникнення різного роду помилок. 
Для спрощення методики оформлення матеріалів інвентаризації і 
полегшення праці інвентаризаційних комісій рекомендується фа-
ктичну наявність цінностей проставляти в картках складського 
обліку окремим рядком. У цих випадках картки стають дубліка-
том опису фактичних залишків цінностей, тому що дані про їх 
наявність завіряються підписом членів комісії. Сутність такої 
методики проведення інвентаризації цінностей на складах полягає 
в тому, що на початку інвентаризації голова робочої інвентариза-
ційної комісії проставляє на картках складського обліку дату 
проведення інвентаризації і свій підпис. Якщо фактична наяв-
ність цінностей відповідає обліковим даним, то запис у картках 
про фактичний залишок цінностей не повторюється. Якщо ж є 
розбіжності між фактичною наявністю цінностей і даними облі-
ку, то до картки окремо заносять їх фактичні залишки. Відомість 
фактичних залишків цінностей варто складати не на всі позиції, а 
тільки на ті, по яких є розбіжності з обліковими даними. Така ме-
тодика інвентаризацій дає змогу знизити трудомісткість інвента-
ризації і витрати часу на її проведення. 

Головне завдання інвентаризації - отримання точних ре-
зультатів. Водночас необхідно пам'ятати про економічність, у 
зв'язку з тим, що за певних обставин проведення інвентаризації 
вимагає значних трудових витрат. Таким чином, точність резуль-
татів інвентаризації та економічності її проведення знаходяться у 
взаємозв'язку. На нашу думку, коли витрати на точне відобра-
ження результатів інвентаризації надміру великі, потрібно було б 
Інструкцією по інвентаризації [1] доповнити проведенням спроще-
ної інвентаризації при виконанні підприємством окремих вимог 
(наприклад, належного ведення бухгалтерського обліку). При 
цьому спрощення в проведенні інвентаризації не повинно призво-
дити до суттєвих перекручувань звітності. Серед способів спро-
щеної інвентаризації доцільно назвати такі: оцінка по незмінній 
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вартості; застосування групової оцінки; проведення інвентариза-
ції на підставі вибірки; проведення безперервної (перманентної) 
інвентаризації; проведення інвентаризації на дату, що є відмін-
ною від звітної. У кожному конкретному випадку необхідно ви-
рішувати, наскільки економічно проводити спрощену інвентари-
зацію порівняно з повною. При цьому важливою умовою є дося-
гнення мети інвентаризації при її проведенні з використанням 
способів спрощення. 

Оцінку майнових об'єктів по незмінній вартості доцільно 
поширювати тільки 

на матеріальні інвентаризації і проводити в умовах стабі-
льної економіки, де рівень інфляції досягає до 5 відсотків річних. 
При цьому майнові об'єкти слід відображати  в інвентаризацій-
ному описі у визначеному обсязі і оцінювати по незмінній варто-
сті без необхідності проведення щорічної матеріальної інвентари-
зації. Проводити таку інвентаризацію слід один раз у три роки. 
При плануванні та організації інвентаризаційної роботи необхідно 
звертати увагу на чітке визначення і розподіл об'єктів незмінної 
оцінки, тобто щоб при проведенні матеріальної інвентаризації не 
відбулося подвійного обліку. 

Таким чином, застосування інвентаризацій та удоскона-
лення їх методики при проведенні комплексних ревізій дозволить 
підвищити якість останніх. 

 
Список використаних джерел: 

1. Інструкція по інвентаризації  основних засобів,  немате-
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коштів і документів та розрахунків: затв. наказом Мінфіну Укра-
їни від 11.08.1994 р. за № 69 і зареєстровано в Мінюсті України 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ  
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В СІЛЬСЬКОМУ  

ГОСПОДАРСТВІ  
 

 До початку реформування національної економіки і в ході 
проведення трансформаційних ринкових заходів не спостерігало-
ся достатнього наукового обґрунтування цільової їх спрямовано-
сті, що не забезпечувало високу практичну  результативність  
функціонування економіки. В господарському житті мало місце 
суттєва захопленість розподілом національного багатства, розро-
бкою, удосконаленням та прийняттям правових та адміністрати-
вних норм щодо приватизації власності майже на всіх рівнях 
управління. Влада як і у середньовіччя все більше ототожнюва-
лась з джерелами особистих доходів, що не можливо оцінювати 
інакше, як не зовсім правильне тлумачення методологічного ін-
дивідуалізму – одного з центральних і обґрунтовано засуджених 
принципів неокласичної економічної теорії. Фінансування з бю-
джету науки та підготовки кадрів вищої кваліфікації скорочува-
лося. Такий хід економічного життя в Україні не мотивував щире 
бажання вчених зробити прорив в прикладній економічній науці 
як складової національних продуктивних сил і перш за все – про-
рив в менеджменті, економічному аналізі та бухгалтерському 
обліку. А коли економісти-теоретики та методологи економічної 
науки не генерують адекватних національним потребам нових 
прогресивних концепцій, що спирались би не лише на окремі те-
чії економічної науки Заходу, а й на досягнення інституціональ-
ної і неоінституціональної теорії та власний позитивний практи-
чний досвід, переважаючим у прийнятті рішень на всіх рівнях 
управління стає прагматизм. Коли вчений в галузі економічної 
науки не помічає відсутності протиріч між трудовою теорією  
вартості та маржиналізмом, а також можливостей інтегруючої 
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ролі їх розвитку інституціональної економічної теорії, а пропонує 
лише враховувати та адаптувати закладені у Вашингтонському 
консенсусі положення західної неокласичної теорії, монетаризму 
та положення неолібералізму до української реальності, то і рі-
шення, особливо при ігноруванні українського соціоментального 
середовища, навіть якщо вони і враховують багатство світової 
економічної думки, будуть не результативними.5 Вони дозволя-
ють адаптувати чужі економічні та господарські механізми до 
усередненої практики, які створять умови для функціонування 
національної економіки без перспектив бути розвиненою. 

Економічні і правові відносини на національному і міжна-
родному рівні постійно перебувають під впливом глобалізації, 
що характерно для сучасного стану багатовікового процесу між-
народної інтеграції політичного, економічного, фінансового та 
культурного життя. В ході інтернаціоналізації економіки, конт-
рактні відносини, схеми і форми розрахунків, методи страхового 
захисту, процедури нарахування та стягнення податків суттєво 
ускладнюються, відбувається постійне і в багатьох випадках не-
виправдане зростання витрат на пошук інформації, на узгоджен-
ня економічної діяльності (трансакційних витрат). Отже, потреба 
у дослідженні проблем методології обліку та процесів регулю-
вання обліком та його розвитком для поліпшення інформаційно-
го забезпечення управління економічною діяльністю суб’єктів 
підприємництва актуалізується. Підсилюється вплив зовнішніх 
чинників на процеси реформування обліку. Існує актуальна про-
блема теоретичного їх осмислення, науково обґрунтованого оці-
нювання, розробки та адаптування методологічних прийомів ви-
міру вартості як основи економічного аналізу діяльності підпри-
ємницьких формувань. Для вирішення цієї проблеми теоретико-
методологічних напрацювань в даний час недостатньо. В цьому 
зв’язку існує реальна загроза повної експансії принципів бухгал-
терського обліку як передумови сприйняття та відображення  
його об’єктів, використання методів, концепцій і парадигм, які 

                                                
5 О.Д. Гудзинський, Г.Г. Кірейцев, В.К. Савчук. Економічна теорія та реалізація 
її положень в механізмах розвитку  АПК // Економічна теорія. – 2005. № 2. с. 
80-95. 
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еволюційно сформовані в країнах з розвиненою ринковою еко-
номікою і які регулятивними органами бухгалтерського обліку в 
Україні переносяться на вітчизняне поле несформованого інсти-
туціонального ринкового середовища. 

Особливу небезпеку для управління національними еконо-
міками, не виключаючи і економіку України, представляє сліпе 
копіювання міжнародних бухгалтерських стандартів, призначе-
них для регулювання обліку об’єктів розвиненої ринкової еконо-
міки (трансакцій як зміни прав власності і свобод, трансакційних 
витрат, об’єктів віртуальної економіки). Приклад копіювання 
стандарту 41 „Сільське господарство” та затвердження замість 
нього П(с)БО 30 „Біологічні активи” засвідчив про повне неро-
зуміння економічного змісту біологічних активів як об’єктів сис-
темного бухгалтерського обліку та можливостей їх оцінки. В по-
дібних актах регулювання бухгалтерського обліку в Україні при-
пускаються суттєві методологічні помилки: 

- монетаризм як основа неокласичної економічної теорії 
визнається пріоритетним в орієнтації розвитку прикладних на-
прямів економіки та розробки  і реалізації економічних і госпо-
дарських механізмів. Одночасно розвиток обліку має бути зоріє-
нтованим на вимоги цих механізмів. Розуміння грошово-
фінансових потоків як пріоритетних порівняно з процесами, що 
відбуваються в реальній економіці, не створює можливостей для 
забезпечення стабілізації функціонування і розвитку загальної 
економіки. Не дивлячись на це, удосконаленню підлягає лише 
фінансовий облік, зміни у котрому можливі тільки після узго-
дження на міжнародному рівні; 

- завищена оцінка ролі приватної власності на засоби ви-
робництва та лібералізації цін на ринку в формуванні ринкового 
середовища. Удосконалення обліку спрямоване лише на задово-
лення інформаційних потреб власника та забезпечення відповід-
ності П(с)БО до вимог і положень МСФЗ, а згодом і до положень 
GAAP. Вихід із ситуації, що склалася, в формуванні нової націо-
нальної системи бухгалтерського обліку, розвитку економічного 
аналізу діяльності підприємств як системи, яка задовольнятиме 
потреби і відповідатиме інтересам управління економікою Укра-
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їни. За умов необхідності така система враховуватиме досягнен-
ня міжнародних облікових стандартів;  

- довгострокові біологічні активи, які оцінено за справед-
ливою вартістю, амортизації не підлягають чим викривляються 
показники собівартості продукції, виробленої з їх участю;  

- оцінка за справедливою вартістю отриманих із виробниц-
тва поточних біологічних активів свідчить про необґрунтоване 
використання ринкових оцінок для відображення неринкового 
економічного обороту, чим унеможливлюється використання 
головного метода пізнання змін в активах – метода порівняння;  

- дуальність методів відображення державної підтримки 
виробництва сільськогосподарської продукції за можливими під-
ходами методом капіталу та методом доходу також є методологі-
чною недоречністю, від якої необхідно позбавитися;  

- ігнорування інформаційних потреб точно та методологіч-
но правильно обчислювати та бачити виробничі накладні витрати 
у складі загальновиробничих витрат шляхом відображення їх на 
рахунках другого класу та необґрунтоване використання для цьо-
го рахунку 91, засвідчило про ігнорування положень економічної 
теорії, ролі управлінської праці в формуванні вартості виробле-
ної продукції та можливостей повнішого використання інформа-
ційного капіталу.  

До уваги доцільно прийняті і деякі інші обставини. Так, за-
ходи щодо реформування бухгалтерського обліку в Україні здій-
снювалися і зараз здійснюються з метою приведення його поло-
жень у відповідність до методологічних вимог і принципів облі-
ку, передбачених МСФЗ, а згодом і до принципів GAAP, що об-
слуговують механізм управління розвиненої ринкової економіки, 
а не економіки перехідного періоду.  

Проведення таких заходів забезпечують представники ви-
сокого рівня владних структур, хоч і не несуть за свої дії та по-
милки ніякої відповідальності. 

За таких умов некомпетентне застосування регуляторними 
органами, на котрих покладено місію управління бухгалтерським 
обліком та розвитком його методології в Україні, прийомів та 
організаційних форм примусу і в супереч теоретико-
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методологічним вимогам, виправдати неможливо. Прикриваю-
чись гаслами демократизації щодо управління ринковою еконо-
мікою та обліком, нібито актуалізацією ролі діяльності громадсь-
ких професійних організацій з бухгалтерського обліку і аудиту, 
деякі з останніх активізували свою роботу в напряму повнішого 
законодавчого забезпечення своїх намірів і науково необґрунто-
ваних пропозицій та рекомендацій щодо подальшого реформу-
вання обліку та змін у професійній університетській освіті. Така 
концепція регулювання розвитком бухгалтерського обліку не має 
бути узаконеною, але її реалізація продовжується і в даний час.  

Дослідники проблем бухгалтерського обліку не звернули 
увагу на те, що розходження позицій економічної теорії і практи-
ки суспільного економічного відтворення, яке започатковано в 
70-х роках минулого століття крахом Бретон-Вудської системи, 
стало відчутною реальністю. Під впливом ідеологізації економі-
чної теорії Заходу в механізмах управління економікою відбулась 
експансія монетаризму з неоліберальною концепцією функціону-
вання ринку. Ринок помилково став розглядатися як природний 
феномен, який не лише не потребує, а й не припускає ніякого 
регулюючого впливу на підприємницьку діяльність з боку суспі-
льства. І це відбулося тоді, коли доведено і визнано, що ринок 
має соціальне своє походження (неокласичний синтез, інституці-
оналізм, неоінституціоналізм). Отже орієнтація розвитку обліку 
лише на обслуговування обміну як основної операції ринку є ме-
тодологічно однобокою концепцією. Реалізація такої концепції 
розвитку обліку не сприятиме ефективній реалізації ним своїх 
функцій та виконанню суспільної своєї місії.   

Обмеженість ресурсів та можливості економії на масшта-
бах мотивують процеси глобалізації економіки. Призначенням 
МСФЗ є обслуговування управління розвиненою ринковою еко-
номікою, яка постійно ускладнюється та глобалізується. Глоба-
льно стандартизована і глобально уніфікована інформація фінан-
сової звітності потреби внутрішніх її користувачів задовольняє 
лише частково. Зумовлено це тим, що в умовах перехідної еко-
номіки Міжнародні стандарти фінансової звітності недостатньо 
орієнтовані на вимоги управління локальною економікою. І це 
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фундаментальне положення більшістю дослідників ігнорується. 
Економіка, перш ніж стати глобальною, повинна стати розвине-
ною, локальною.  

Оновлення методологічного інструментарію в бухгалтер-
ському обліку, яке зумовлене впровадженням П(с)БО, призвело 
до хаосу у використовуваній економічній та обліковій терміноло-
гії. Принциповими тут залишаються питання тлумачення обліко-
вих та економічних категорій. Науково обґрунтоване тлумачення 
економічних категорій – це шлях не лише до звільнення учасни-
ків ринкових операцій від непорозумінь, а й до вирішення проти-
річ, що в результаті їх виникають. У всіх нормативних докумен-
тах слід припинити довільне тлумачення економічних категорій. 
Потреба у створенні тлумачного комітету в структурі Методоло-
гічної ради Мінфіну України з бухгалтерського обліку стала оче-
видною.  

Розробляючи заходи щодо регулювання розвитком бухгал-
терського обліку шляхом приведення П(с)БО у відповідність до 
вимог МСФЗ, не слід лишати поза увагою те, що фактори життє-
діяльності людини формує реальна економіка, а задоволення ін-
формаційних потреб управління нею створює необхідні умови 
забезпечення ефективності такого формування. В абсолютній 
більшості публікацій щодо стандартизації бухгалтерського облі-
ку на міжнародному рівні та уніфікацій методології обліку така 
основоположна концепція ігнорується і, як правило, лишається 
не розкритою.  

Перелічені методологічні помилки та інші недоречності, 
що притаманні створюваній національній системі бухгалтерсько-
го обліку в багатьох випадках мінімізують можливості ефектив-
ного обліково-аналітичного забезпечення виробничого і фінансо-
вого менеджменту. А тому сучасне регулювання розвитку націо-
нальної системи бухгалтерського обліку має відкинути прагма-
тизм як метод спроб і помилок. Розвиток бухгалтерського обліку 
у ХХІ столітті повинен мати високий рівень теоретико-
методологічного обґрунтування і бути компетентно керованим.    
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Управління підвищенням конкурентоспроможності аграр-
ного сектору, нарощуванням продовольчої й енергетичної безпе-
ки країни, зупиненням деструктивних змін, яких зазнає українсь-
ке село, потребує глибокого аналітичного осмислення ситуації 
чого неможливо зробити використовуючи діючу методологію 
економічного аналізу, що розглядає його як продовження обліку 
[1]. Її використання не дає можливості повною мірою враховува-
ти нові явища і процеси трансформаційної економіки, а саме: 

- зміну інституціонального середовища бізнесу; 
- розширення міжнародних зв’язків, пов’язаних із вступом 

України до СОТ; 
- виникнення нових форм і способів ведення господарства; 
- розширення господарської самостійності та економічної 

відповідальності; 
- нарощування ентропії та асиметрії інформації, пов’язаних 

з непродуманим реформуванням бухгалтерського обліку і стати-
стики, розширенням в економічній практиці принципу комерцій-
ної таємниці тощо. 

Вищесказане, як наголошують відомі економісти-аналітики 
[3, 4, 5, 6], потребує нової парадигми економічного аналізу, яка б 
передбачала максимальну інтеграцію основних управлінських 
функцій - облікової, аналітичної, планової, організаційної та ке-
рівництва, що стало б передумовою об’єктивної оцінки проблем 
та своєчасного прийняття обґрунтованих управлінських рішень з 
розв’язання ситуацій. 
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Однак, розглядаючи економічний аналіз діяльності аграр-
них формувань, важливо зауважити, що сільськогосподарський 
бізнес має свою специфіку. Зокрема, спостерігається значний ро-
зрив у часі між вкладенням коштів і одержанням результату, є 
підвищена потреба у кредитному забезпеченні, спостерігається 
високий рівень ризиковості щодо повернення вкладеного капіта-
лу, у зв’язку із значною тривалістю виробничого циклу є відчут-
ний вплив інфляційного чинника, спостерігається специфічність 
засобів і предметів праці та ін. І це також повинно знайти відо-
браження у новій парадигмі економічного аналізу аграрної дія-
льності. Бо, як зауважує Жук В.М., тільки реалізувавши новий 
підхід до розвитку бухгалтерського обліку в АПК (тобто йдеться 
лише про облікову функцію менеджменту) уже є можливість 
створити умови для підвищення результативності управління 
аграрним сектором [2]. 

За новою парадигмою економічний аналіз діяльності підп-
риємств в сьогоднішніх умовах повинен бути організаційно цілі-
сним, функціонально та структурно збалансованим процесом, що 
ґрунтується на синтезі креативних знань і практичних навичок 
бухгалтерів, аналітиків, управлінців та інших фахівців і викорис-
товуючи необхідну, об’єктивну та достовірну інформацію, забез-
печувати оперативне виявлення і оцінювання фактичних та мож-
ливих змін параметрів об’єкта аналізу і своєчасне прийняття об-
ґрунтованих управлінських рішень, що максимально понижує 
ризиковість від їх реалізації і є передумовою синергетичного 
ефекту в досягненні аграрними підприємствами різних організа-
ційно-правових форм і способів господарювання та ієрархічних 
рівнів управління своїх стратегічних цілей. 

Реалізація такого підходу дає змогу підвищувати обґрунто-
ваність цілей і напрямів розвитку підприємства, вибирати та 
приймати найоптимальніші управлінські рішення, оцінювати по-
требу і забезпеченість та створювати передумови для раціональ-
ного використання землі, матеріальних і фінансових ресурсів, 
своєчасно виявляти проблеми та обґрунтовувати нові чи корегу-
ючі управлінські рішення, створювати необхідну інтегровану ін-
формаційно-аналітичну систему, яка б забезпечила об’єктивну 
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фіксацію виробничо-фінансових і комерційних процесів та інших 
господарських подій і допомагала різним її користувачам узго-
джувати свої дії для підвищення результативності управління 
соціально-економічним розвитком аграрного сектору України. 
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Розвиток ринкових відносин, посилення процесів глобалі-

зації у світовій економіці диктують необхідність осмислення  но-
вих підходів до ведення бухгалтерського обліку. Змінюється роль 
бухгалтера, який тепер має не тільки вести облік, а одночасно 
здійснювати контроль і аналіз діяльності. У зв’язку із цим із інте-
грованої системи бухгалтерського обліку виділяють фінансовий, 
управлінський і податковий облік. Навіть фінансовий облік ді-
лять на два види:  

1) фінансовий облік І – включає облік активів; 
2) фінансовий облік ІІ – включає облік пасивів. 
Вчені-економісти  шукають  теоретичні  обґрунтування 

цього явища. Але його не знаходять. Такий поділ у підготовці 
фахівців та практичній діяльності суб’єктів господарювання на-
носить шкоду. Хто хоч трохи розуміє бухгалтерський облік, не 
може погодитися з тим, що можна вивчити і вести окремо облік 
активів (фінансовий облік І) і облік пасивів (фінансовий облік ІІ). 
Активи і пасиви взаємопов’язані між собою як ноги людини. На 
одній нозі далеко не підеш. Я переконаний, що даремно ми від-
мовилися від використання активно-пасивних рахунків. Цим ли-
ше внесли плутанину в облік. По одній і тій же організації в один 
період може бути дебіторська заборгованість, а в інший – креди-
торська. А розрахунки з суб’єктом господарювання мають облі-
ковуватися на одному аналітичному рахунку.   
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В нормативних документах і економічній літературі окре-
мо виділяють управлінський облік. По ньому написано десятки 
монографій, захищено сотні докторських і кандидатських дисер-
тацій, але ніхто не запропонував методику його ведення. До 
управлінського обліку, як правило, відносять облік витрат. Про-
те, на мою думку, межі між управлінським і фінансовим обліком 
не існує. Обидва вони дають інформацію для управління. 

Законами України та іншими нормативними документами 
передбачено вести податковий облік. Проте він не має власного 
предмету і методу, а тому не може бути виділений  у самостійний  
вид обліку. 

Таким чином, можна стверджувати, що  є інтегрована сис-
тема бухгалтерського обліку, яка включає різні підсистеми, в то-
му числі   фінансовий, управлінський і податковий облік. Руйну-
вати її не потрібно. 

Сільське господарство має технологічні та організаційні 
особливості, які впливають на ведення обліку. Тому Міністерст-
во фінансів України наказом № 790 від 18 листопада 2005 р. за-
твердило Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 “Біо-
логічні активи”. Ним визначено, що сільськогосподарську  про-
дукцію та додаткові біологічні активи під час їх первісного ви-
знання оцінюють за справедливою вартістю, зменшеною на очі-
кувані витрати на місці продажу. Визначення справедливої вар-
тості ґрунтується на цінах активного ринку. Одночасно визнача-
ється і відображається фінансовий результат. 

Такий підхід суперечить принципу бухгалтерського обліку 
“Нарахування та відповідність доходів і витрат”, який передба-
чає, що дохід від реалізації має бути показаний у період відпуску 
продукції покупцю. 

Фінансовий   результат  потрібно відображати  на  стадії 
реалізації продукції, а не у процесі її виробництва. Доцільність 
вирахування фінансового результату в сільському господарстві в 
процесі виробництва, а не реалізації, мало обґрунтована і викли-
кала велику дискусію серед науковців. На практиці це те ж не 
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сприймається, бо не забезпечує відображення реального стано-
вища на підприємстві. Практично відбувається так: тільки почали 
збирати урожай, ще не знаємо скільки буде одержано продукції і 
які понесемо витрати, а в бухгалтерії уже вирахували фінансовий 
результат, тобто самі себе обманюємо.  

Одночасно потрібно зазначити, що процедура визначення 
справедливої ціни офіційно не установлена. За таких умов підп-
риємство має можливість показати фінансовий результат в роз-
мірі, який йому необхідний, тобто з’являється можливість фаль-
сифікації інформації, що не відповідає меті  і завданням бухгал-
терського обліку. 

Щоб записати на рахунках обліку продукцію одержану із 
виробництва потрібно її оцінити. Ціною може бути планова собі-
вартість, справедлива вартість тощо. Але визначати розмір при-
бутку (збитку) до часу реалізації  продукції немає ніякої потреби. 

В сільському господарстві частину готової продукції ви-
дають власникам земельних паїв як орендну плату. Такі видачі 
можуть відображатися як бартерні операції або як звичайна опла-
та. 

   Якщо за оренду землі орендар платить гроші, то ніякої 
проблеми в обліку не виникає. Але коли сплачується готовою 
продукцією, то записи ускладнюються, бо відбувається неначе її 
реалізація. На мою думку, під час розрахунків готовою  продук-
цією за оренду землі не потрібно відображати реалізацію і заплу-
тувати облік. Тут має бути простий запис: зменшення готової 
продукції і погашення зобов’язання з оренди. Такий підхід потрі-
бно передбачити в нормативних документах.  

Особливістю сільськогосподарської діяльності є те, що в 
ній практикують видачу готової продукції в рахунок оплати пра-
ці. Для підтримки такого стану потрібно внести зміни в закони з 
оподаткування, щоб видана продукція в рахунок оплати  праці не 
оподатковувалася в більших розмірах, ніж видача заробітної пла-
ти грошима. Не потрібно через податки примушувати відмовити-
ся від натуральної оплати праці. 
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Одночасно із реформуванням бухгалтерського обліку в 
Україні  змінилася  система контролю. З’явився аудит,  який 
здійснюється незалежними особами (аудиторами). Аудит перед-
бачає перевірку публічної бухгалтерської звітності, обліку, пер-
винних документів та іншої інформації щодо фінансово-
господарської діяльності суб’єктів господарювання з метою ви-
значення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відпо-
відності чинному законодавству та встановленим нормативам.   

Аудит проводиться за ініціативою суб’єкта господарюван-
ня, а у випадках встановлених законом є обов’язковим.  

Практика показує, що сільськогосподарські підприємства 
не дуже часто ініціюють проведення аудиту. Це можна пояснити 
тим, що дрібні господарські формування на селі у багатьох випа-
дках самостійно проводять контроль  своєї діяльності. 

Обов’язковий аудит підтверджує достовірність фінансової 
звітності. Як свідчить практика, аудиторів вибирає сам замовник, 
який з ними і розраховується за надані послуги. Ефективність 
такого аудиту дуже низька. Це підтверджує робота комерційних 
банків України. В них систематично проводиться обов’язковий 
аудит, результати якого оприлюднюються. За останні 15 років, 
коли аудитори перевіряють діяльність банків, я не зустрічав 
жодного випадку, щоб аудитор дав негативний висновок про 
діяльність банку. За даними аудиторських перевірок банки пра-
цюють добре і не мають ніяких проблем. В той час коли банки не 
можуть повернути людям навіть депозити, аудитори по них да-
ють позитивні висновки і не несуть за це ніякої відповідальності . 
Складається враження, що банкіри та аудитори спільно працю-
ють у напрямку обдурювання вкладників та руйнування 
банківської системи. Такий аудит у державі не потрібний. Він 
приносить суспільству лише шкоду. Тому потрібно зробити 
відповідні уточнення в чинному законодавстві щодо проведення 
обов’язкового аудиту. 
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УДК: 657 
В.М. ЖУК, к.е.н., с.н.с., 

завідувач відділу методології обліку та аудиту, 
ННЦ “Інститут аграрної економіки” УААН 

 
РОЗВИТОК  БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ЗАСАДАХ 

ПАРАДИГМИ ГАРМОНІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ  
 
Вибір антикризових та посткризових економічних доктрин 

потребує нових економіко-теоретичних обґрунтувань та є посил-
кою до формування нових ідей та методологічних установ і до 
бухгалтерського обліку. 

Питанню періодизації розвитку бухгалтерського обліку та 
виділенню парадигм його становлення в конкретних економічних 
умовах приділяють увагу у своїх дослідженнях Бутинець Ф.Ф., 
Пушкар М.С., Голов С.Ф., Малюга Н.М. та інші вітчизняні дослі-
дники.  

Більшість таких досліджень спрямована на обґрунтування 
структури, елементів парадигм виходячи з тенденцій в розвитку 
бухгалтерської науки. Проте в них відсутній або звужений пошук 
причин та передумов зміни парадигм бухгалтерського обліку, 
впливу  на  ці зміни класичних  та  неокласичних  економічних  
теорій, кризових явищ в економіці. 

Серед основних особливостей,  які характеризують  пара-
дигму  розвитку обліку  у сучасній економіці Г.В. Уманців виді-
ляє такі, як пріоритет балансу; оцінка за ринковою вартістю; за-
міна концепції власності концепцією контролю; перехід від облі-
ку майна до обліку ресурсів; регулювання звітності, а не обліку. 

 С.Ф. Голов сучасну парадигму бухгалтерського обліку в 
Україні характеризує як симбіоз трьох складових: адміністратив-
них та ринкових концепцій; національних і міжнародних станда-
ртів; юридичної та економічної моделі. Автор обґрунтовує фор-
мування нової облікової парадигми – парадигми глобального об-
ліку, яка має базуватись на паритетності потреб користувачів, 
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об’єднувати ідеї уніграфічної, камеральної, діграфічної парадигм 
та враховувати надбання суміжних галузей знань». 

 Говорячи про зміну парадигми обліку в економіці знань 
М.С. Пушкар зауважує, що й «до цього часу залишається не до 
кінця з’ясованим  генезис обліку, коли під ним розуміють лише 
техніку збору та обробки даних, що відриває сутність складного 
явища від теорії пізнання та підміняє проблему теорії науки дру-
горядними питаннями практичної діяльності.  

Причину появи нової парадигми розвитку бухгалтерського 
обліку вбачаємо саме на  інформаційному забезпеченні нових 
потреб в управлінні. Підтвердженням цього є і дослідження То-
маса С. Куна, котрий розглядав науку як один із соціальних ін-
ститутів у вигляді наукових співтовариств (шкіл). Самоствер-
дженням цих інститутів є кількість та якість вирішених ними 
проблем, що характеризує науковий прогрес. 

В основі функціонування наукового інституту є його «па-
радигма» як сукупність узагальнених ідей, гіпотез, методологіч-
них підходів, котрі  розділяються даним науковим співтоварист-
вом, є прийнятними для інших інститутів та оформлені у вигляді 
наукових теорій. 

В разі, коли в рамках існуючих теоретичних постулатів  
науковий інститут не може ефективно вирішувати поставлені 
перед ним питання необхідна зміна його парадигми. 

За М. Бронфенбренером та Метом, найбільших успіхів 
економічна наука досягає, коли попередні парадигми повністю 
не відкидаються, коли парадигми не змінюють одна одну миттє-
во, а взаємозбагачуються. 

Вищенаведені твердження ми відносимо і до науки  про 
бухгалтерський облік. Еволюція парадигми бухгалтерського об-
ліку (Рис. 1) визначається здатністю  вирішувати завдання та 
проблеми, котрі ставляться перед бухгалтерським обліком 
управлінням (сьогоденною практикою або наукою на перспекти-
ву). 
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Рис. 1. Еволюція парадигм бухгалтерського обліку 

Завдання, що сьогодні ставляться перед бухгалтерським 
обліком потребують вирішення широкого спектру проблем: і в 
глобальній економіці, і в перерозподілі  ресурсів в національній 
економіці; і у забезпеченні соціальних параметрів суспільно-
економічного  розвитку, забезпеченні економічної безпеки підп-
риємств на корпоративному та державному рівнях, збереженні 
природного та біологічного потенціалу країни та іншому.  Май-
бутній розвиток економіки – це гармонійне поєднання вищеназ-
ваного.  

Вперше на необхідність досягнення гармонійного рівня  
розвитку економіки вказували фізіократи (Алмарін Філіпс, Шло-
мо Майтал, Т.Барна  та Сайхай Білджінсон).  

Гармонійною вони називали економіку, котра зважено за-
безпечує зростаючі потреби людства із збереженням природного 
потенціалу та примноженням енергетичних активів на Землі. 
Економіку, котра поєднує для цих цілей приватні та суспільні 
інтереси, об’єднає задля цього всі нації та країни. Економіку, в 
основі якої лежать пріоритетність розвитку аграрно-біологічних, 
антиентропійних та енергетичних галузей. 

Зміст пара-
дигми: 
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узагальнених 
ідей та ме-
тодологічних 
установ, ко-
трі забезпе-
чують існу-
вання теорії 
бухгалтер-
ського обліку 
 

Дієва парадиг-
ма: 

 
 

Вирішує за-
вдання та про-
блеми, котрі 
ставляться 
перед бухгал-
терським облі-

ком  
практикою  

(сьогоденням) 
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(перспективою) 
 

Необхідність 
оновлення 
парадигми: 

 
 

Існуючі ідеї, 
теорія та 
методологія 
не забезпе-
чують вико-
нання облі-
ком проблем 
практики та 
національних 
інтересів  
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Нова парадигма має не тільки орієнтувати розвиток бухга-
лтерського обліку на перспективи переходу людства до гармо-
нійної економіки, але і сприяти прискоренню цього переходу че-
рез запровадження прогресивних облікових систем. Парадигма 
визначає орієнтири побудови гармонійної системи бухгалтерсь-
кого обліку як на наднаціональному, так і національному рівнях, 
створюючи цілісну систему /ієрархію/ рівнів, котрі гармонійно 
доповнюють та розвивають один одну (Рис.2.). 

Ошибка! 
 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Рівні парадигми бухгалтерського обліку економіки гармонійного 

розвитку (системний підхід) 
 

Отже, подолання кризових явищ сучасної економіки через 
запровадження дієвого державного регулювання, контролю за її 
віртуальним сектором  та іншими  непродуктивними  сферами  
діяльності, запровадження  антиентропійних технологій у промис-
ловій сфері, перерозподіл ВВП на користь підтримки виробництва 
продовольчих та біоенергетичних товарів – вносить корективи в 
функціонування системи управління на всіх рівнях. Вагомий 
вплив на зміну системи управління має розвиток соціально-
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політичної сфери людської діяльності,  що краще означена  (чи 
пояснюється) теорією інституціоналізму.  

Все вищеозначене вимагає змін теоретичних і методологі-
чних підходів у всіх складових управління, в т.ч. і від його клю-
чової функції - бухгалтерського обліку. Зміна парадигми бухгал-
терського обліку має бути  першим теоретичним вкладом бухгал-
терської науки в оновлення системи управління, а, звідси, і в 
майбутній (гармонійний) розвиток глобальної економіки в ціло-
му, та української зокрема. 

Нова Парадигма характеризується не революційною, а ево-
люційною зміною або доповненням змісту основних категорій 
теорії бухгалтерського обліку (Табл. 1).  

Таблиця 1 

Зміст основних доповнень облікових категорій від парадигми 
бухгалтерського обліку гармонійної економіки 

 Місія обліку  Інформаційне забезпечення провадження гармонійного    
економічного   порядку, мобілізація ресурсів на прим-
ноження енергетичних активів та збереження фізичного 
капіталу  

Мета 
звітності 

Забезпечення інформацією державних рівнів управлін-
ня, інвесторів та інших зацікавлених користувачів 

Техніка 
обліку 

Застосування інформаційних технологій, сумісних з 
провадженням   методу «ЕТ» 

Предмет   
обліку 

Господарські процеси в різних типах економік: «живої», 
«індустріальної», «розумної» 

Нові об’єкти 
обліку 

 

Природно-ресурсний та біологічний потенціал; віднов-
лювальні енергетичні активи на рівні з інтелектуальним   
та людським капіталом; інформацією 

Оцінка но-
вих 

об’єктів об-
ліку 

Застосування поряд з ринковою і оцінки на засадах тео-
рії фізичної економії  (формування нової методології 
вимірювання цінностей) 

Мета балан-
су 

Реальна оцінка природно-ресурсного, інтелектуально-
інформаційного та виробничого потенціалу підприємст-
ва на основі побудови нової методології оцінки та вимі-
рювання   

 
Запровадження нової парадигми бухгалтерського обліку 

направлено на виконання ним місії та завдань необхідних розви-
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тку сучасної економіки, виходячи з потреби подолання наявних в 
ній періодичних кризових явищ та ентропійної основи функціо-
нування. 

Розроблена на основі теорії фізичної економії парадигма 
бухгалтерського обліку економіки гармонійного розвитку врахо-
вує неоднорідність та багатоукладність системи управління су-
часною економікою та побудована на принципах гармонійного 
взаємодоповнення та сприйняття наднаціональних, національних 
галузевих та корпоративних рівнів регулювання. 

 
УДК 657:005.52 

Л.С. ШАТКОВСЬКА, к.е.н., проф., 
кафедра бухгалтерського обліку і аудиту, 

Національний університет біоресурсів 
 і природокористування України 

 
УПРАВЛІНСЬКОМУ ОБЛІКУ – ГАЛУЗЕВІ СТАНДАРТИ 

 
Стандартизація набула нині широкомасштабного характеру 

і охопила всі сфери діяльності. Особливо актуальною є проблема 
стандартизації продукції, робіт і послуг та екологічного середо-
вища, що сприяє забезпеченню нормальної життєдіяльності сус-
пільства. Стандартизація торкнулась і бухгалтерського обліку. 
Вона є основою реформування бухгалтерського обліку в Україні. 

Незважаючи на суттєві недоліки реформи, в основу якої 
покладені міжнародні стандарти бухгалтерського обліку і фінан-
сової звітності без достатнього врахування національних інте-
ресів і особливостей економіки, проблема стандартизації обліку є 
актуальною, що зумовлено перш за все поглибленням ринкових 
відносин, глобалізацією світової економіки, а також розвитком 
науково-технічного прогресу. 

Починаючи з 1999р. в Україні впроваджуються положення 
(стандарти) бухгалтерського обліку (ПСБО) і фінансової звітнос-
ті. Проте це стосується лише фінансового і податкового обліку. 
Управлінський облік не регламентований. Законом України “Про 
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бухгалтерський облік і фінансову звітність ” підприємствам на-
дано право самостійно розробляти систему і форми внутрішньо-
господарського (управлінського) обліку, звітності і контролю 
господарських операцій, вести такий облік, виходячи з потреб 
власників і керівників. 

Але, як справедливо зазначає В.М.  Жук, надія, що сам ме-
неджер чи власник стане рушійною силою (інституцією)  розвит-
ку бухгалтерського обліку, не виправдовується. І це наносить 
національній системі бухгалтерського обліку значну шкоду. 
Управлінський облік в багатьох сільськогосподарських підпри-
ємствах не ведуть взагалі або ж ведуть без достатнього викорис-
тання, він втрачає своє основне призначення забезпечувати сис-
тему управління необхідною інформацією про господарські про-
цеси, падає престиж бухгалтерської професії. 

Отже, потрібний потужний науковий пошук і обґрунтуван-
ня раціональних форм організації внутрішньогосподарського 
(управлінського) обліку та методики його ведення за відповідни-
ми об’єктами ресурсів і господарських процесів з врахуванням 
розвитку науково-технічного прогресу. Стрімке впровадження 
новітніх технологій, техніки, інформаційних технологій зумов-
люють необхідність формування відповідної оперативної інфор-
мації для управління новими процесами, визначення економічної 
ефективності інновацій та подальшої стратегії розвитку економі-
ки. 

Галузеві стандарти управлінського обліку повинні перед-
бачати альтернативні підходи до інформаційного забезпечення 
потреб менеджерів, з яких вони могли б вибрати такі варіанти, 
які б в найбільшій мірі відповідали б  їхнім інтересам. Саме в та-
ких умовах, тобто шляхом вибору, керівники і власники мали б 
реальну можливість формувати самостійно облікову політику 
підприємства, з врахуванням особливостей організації і техноло-
гії виробництва. 

Не вдаючись до дискусії про правомірність назви внутріш-
ньогосподарського обліку підприємств управлінським, зазначи-
мо, що найбільш суттєвою його ознакою є інтеграційний підхід 
до формування інформаційної системи для управління діяльніс-
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тю виробничих підрозділів і служб та підприємства в цілому, яка 
включає прогнозування, планування, облік, контроль і аналіз. 

Всі ці функції мають зосереджуватись в руках бухгалтера-
аналітика (економіста-бухгалтера), відповідального за інформа-
ційне забезпечення окремих галузей (рослинництво, тваринницт-
во), виробничих підрозділів (цехів, бригад, ферм), служб та ін-
ших сфер економічної діяльності. Це дає можливість ліквідувати 
дублювання, нераціональні інформаційні зв’язки, конкретизувати 
відповідальність працівників обліково-економічної служби за 
надання достовірної, повної і оперативної інформації суб’єктам 
управління, а також надавати дієву допомогу у виробленні ефек-
тивних управлінських рішень та визначенні науково-
обгрунтованої стратегії розвитку виробництва. 

В цьому контексті важливим є висновок професора 
М.С. Пушкара, який вважає, що для отримання якісних інформа-
ційних ресурсів необхідно досліджувати проблеми взаємодії різ-
них економічних наук – систем обліку, кібернетики, інформати-
ки, менеджменту, оскільки окремі дослідження цих систем не 
можуть вирішувати проблему формування інформаційних ресур-
сів і лише міждисциплінарний підхід може дати відповідь на пи-
тання, в якому напряму треба розвивати систему обліку. 

На основі такого твердження можна зробити висновок, що 
інтеграція економічної інформації потребує розроблення нових 
форм регістрів, в яких би відображались нормативні, планові і 
фактичні показники, відхилення фактичних даних від планових 
(нормативних). Комп’ютерні технології значно спрощують фор-
мування таких даних, вони можуть також забезпечити факторний 
аналіз відхилень. 

В галузевих стандартах з організації економічної інформа-
ції доцільно передбачати та обґрунтувати, за яких умов можливе 
ведення спрощеного обліку, а за яких – за подвійною системою. 
Такі рекомендації уже існують, але їх потрібно конкретизувати і 
стандартизувати. 

Особливо актуальними є питання стандартизації калькуля-
ції собівартості продукції, робіт і послуг, з врахуванням їх якості 
за міжнародними стандартами. 
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Ця проблема охоплює низку питань, пов’язаних з стандар-
тизацією обліку змінних і постійних витрат, прямих і непрямих 
витрат,  розподілом  непрямих  і загальновиробничих витрат,  
спільних витрат на суміжну продукцію та інше. 

Внутрішньогосподарський облік пов’язаний з визначенням 
собівартості продукції за різними рівнями їх формування (техно-
логічні витрати, виробничі витрати, повні витрати). Така інфор-
мація потрібна для управління витратами внутрішньогосподарсь-
ких  підрозділів  за   центрами  відповідальності,  а також  для 
обгрунтування управлінських рішень щодо виробництва і збуту 
продукції на зовнішніх ринках. 

Галузеві стандарти повинні охоплювати методику обліку 
виробництва органічної продукції (екологічно чистої продукції), 
облік виробництва продукції рослинництва і тваринництва за но-
вітніми ефективними технологіями та інше. 

Все це підтверджує нагальну необхідність розробки та 
прийняття Концепції розвитку бухгалтерського обліку в агроп-
ромисловому комплексі з метою інформаційного забезпечення 
ефективного управління аграрною економікою. 

 
УДК 657.6:338.432 

Н.П. КУЗИК , к.е.н., доц., 
 кафедра бухгалтерського обліку і аудиту,  

Національний університет біоресурсів  
і природокористування  України 
 

ДІЄВІСТЬ  БУХГАЛТЕРСЬКОГО КОНТРОЛЮ   
В АГРАРНИХ ПІДПРИМСТВАХ 

 

Актуальність теми. Характерним  для  аграрних  підпри-
ємств України порівняно  з іншими галузями економіки є наяв-
ність  специфічних умов та середовища функціонування. Це при-
зводить до наявності істотних відмінностей у функціонуванні 
систем бухгалтерського обліку і контролю. 

Актуальним для сьогодення є  здійснення реформ в напря-
мку зміни організаційних форм господарювання, розвитку нових 
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технологій, збільшення інвестицій в аграрну сферу, вдоскона-
лення технічної бази, підвищення результативності господарсь-
кої діяльності сільськогосподарських  підприємств. Безумовно, 
всі ці напрями заслуговують уваги. Однак, питанням існування 
ефективної системи обліку і контролю не слід відводити останнє 
місце. На цьому неодноразово наголошують провідні вчені-
економісти [1,3].  Окрім того, це в черговий раз підтверджується 
нинішньою практикою управління аграрними підприємствами: 
застосовуючи  традиційні   і  найпростіші  методи  та прийоми 
контролю досягають мінімуму у нераціональному використанні 
ресурсів підприємства та втрат. 

Все частіше   обліковим   працівникам   відводять   роль  
контролерів свого підприємства. Їх контрольна функція відіграє 
пізнавальну та комунікаційну роль щодо узгодження фактів і 
процесів господарської діяльності з встановленими правовими 
нормами.   

У зв’язку з викладеним виникає обґрунтована потреба ви-
значити роль і значення бухгалтерського контролю та критично 
оцінити стан його організації. 

Аналіз останніх досліджень. Суттєве значення у наукових 
дослідженнях теоретичних аспектів внутрішньогосподарського 
бухгалтерського  контролю займають праці провідних вітчизня-
них науковців: М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, Г.Г. Кірейцева, 
Є.В. Калюги, О.А. Петрик, В.С. Рудницького, Б.Ф. Усача, 
В.О. Шевчука, та ін. Проведені дослідження свідчать про набуття 
особливої актуальності даного питання. 

Виклад основного матеріалу. Обробка даних бухгалтер-
ського обліку на більшості підприємств автоматизована, а інфо-
рмаційна функція обліку (збирання, систематизація, оброблення, 
узагальнення і відображення даних) відособлена в самостійну 
підсистему – інформаційну. Бухгалтерський облік  виступає як в 
ролі постачальника  облікової   інформації   про    діяльність   пі-
дприємницької структури, так  і в ролі її споживача.  

Досвід організації внутрішньогосподарського бухгалтерсь-
кого контролю окремих сільськогосподарських підприємств по-
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казує, що він здійснюється бухгалтерією традиційно: у формі по-
переднього, поточного і наступного контролю. 

Від результатів проведення попереднього бухгалтерського 
контролю (бухгалтерських даних)  великою  мірою  залежить  
реалізація функцій контролю керівниками і фахівцями структур-
них підрозділів підприємств. І навпаки, реалізація менеджером 
його контрольних функцій впливає на зміст і прояв нових функ-
цій бухгалтера.  Наявність такої прямої та оберненої залежностей  
вказує на те, що контрольні функції бухгалтера та менеджера є 
сумісними і зумовлюють одна одну. Звідси, функція контролю - 
це багатоаспектний  процес, що охоплює всі сторони господарсь-
кої діяльності підприємства [2].   

Практика дієвості попереднього внутрішньогосподарського 
контролю показує, що останній досить часто застосовується ли-
ше з метою схоронності майна підприємства, а в інших випадках 
-   тільки тоді, коли стає відомо про відхилення, які необхідно 
усунути. Тому пропонуємо застосовувати прийом так званого 
прогнозованого контролю, що моделює можливі упущені вигоди  
з використанням при цьому раніше отриманої бухгалтерської ін-
формації.  

Функції  поточного  бухгалтерського  контролю  реалізу-
ються через право другого підпису у первинних документах, ре-
гістрах, звітності, а також   в момент реєстрації господарських 
операцій та участі працівників бухгалтерії у проведенні інвента-
ризації, виявленні дотримання умов зберігання товарно-
матеріальних цінностей та грошових засобів. Він є засобом дося-
гнення відповідності фактів господарського  життя внутрішнім та 
зовнішнім нормам, що регламентують діяльність підприємства. 

Дослідження показують, що у сільськогосподарських за-
лишається  поширеною предметна структура організації роботи 
бухгалтерської служби: окремі групи бухгалтерів виконують 
комплекс завдань за певними ділянками обліку (група обліку ви-
робничих запасів, група обліку оплати праці, група обліку гото-
вої продукції та її реалізації тощо). З метою запобігання зловжи-
ванням, а також підвищення ефективності системи внутрішньо-
господарського контролю доцільно практикувати періодичний 
перерозподіл обов’язків працівників бухгалтерії. На нашу думку, 
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ротація кадрів забезпечить зниження ймовірності не виявлення 
помилок за рахунок взаємоконтролю бухгалтерами фактичного 
стану облікових даних на ділянках обліку, що здаються або 
приймаються; зменшення випадків виникнення помилок і підви-
щення продуктивності праці в результаті зниження втомлювано-
сті від одноманітної роботи; а також сприятиме підвищенню 
професійної майстерності працівників на місцях. 

 Крім того, серйозною проблемою ефективної реалізації 
контрольних функцій бухгалтера є його понаднормативне інфор-
маційне навантаження, пов’язане з обробкою облікових даних. 
Вирішенню даної проблеми, на наш погляд,  сприятиме створен-
ня у складі апарату бухгалтерії обліково-контрольних груп (осо-
бливо на великих підприємствах). Це, по-перше, сприятиме на-
ближенню діяльності бухгалтерій до місць здійснення господар-
ських операцій, по-друге, забезпечить належні інформаційні 
зв’язки і взаємодію між групами (секторами) бухгалтерії та ін-
шими структурними підрозділами підприємства, по-третє,  разом 
з іншими функціональними службами братиме участь у прове-
денні ревізій і тематичних  перевірок,  внаслідок  чого покра-
щиться рівень інформаційного забезпечення  усіх підрозділів пі-
дприємства. 

Основною ділянкою бухгалтерського контролю є докумен-
тальний контроль. У спеціальній навчальній літературі з бухгал-
терського обліку розглядаються лише кілька способів перевірки 
первинних документів: формальна (контроль повноти  і правиль-
ність заповнення всіх реквізитів), арифметична  (контроль прове-
дених підрахунків, обчислень) і логічна перевірка (обґрунтова-
ність, законність і доцільність здійснення господарських опера-
цій) [2]. І якщо  перший та другий  способи є загальними, то 
останній має глибоко змістовний характер і потребує розвитку. 

Висновок.  Таким чином, функціонування бухгалтерського 
контролю потребує вирішення ряду методичних і організаційних 
питань. На нашу думку, таку роботу слід розпочинати невідклад-
но, щоб у найближчому майбутньому власник мав змогу відчути 
ефект від існування системи контролю всередині свого підпри-
ємства у вигляді високих фінансових показників його діяльності.   
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ОБЛІКОВА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ ТА ЇЇ ЗВ’ЯЗОК З 

КРИЗОЮ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ 
 

Рішення Європейського союзу перейти на  Міжнародні  
стандарти фінансової звітності стало поворотним пунктом на 
шляху до створення глобальної системи обліку і єдиних стандар-
тів. Теперішня фінансова криза загрожує розвалом міжнародної 
бухгалтерської мови і правил. Однією з причин цього деякі дос-
лідники визнають ринкову вартість та окремі нюанси її застосу-
вання в бухгалтерському обліку. 

Питання ринкової вартості дискусійне і дискусія правомір-
на. Адже обидві «сторони медалі», що присутні в проблемі ма-
ють справедливе обґрунтування. Справедлива вартість у взає-
мозв’язку з фінансовою звітністю, з одного боку, підвищує капі-
талізацію підприємства у звітності, покращуючи його інвести-
ційну привабливість. З іншого – за свідченнями ряду професій-
них джерел, стала причиною фінансової кризи, наявної на сього-
дні. 
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За свідченнями окремих джерел існує ряд випадків з еко-
номічної практики підприємств, коли завищення балансової вар-
тості активів та зобов’язань через надмірне застосування справе-
дливої вартості призводить до «роздування» балансу. Так, у ба-
лансі однієї енергетичної компанії визнані зобов'язання по фор-
вардним контрактам  в сумі, більше  200 млн крб., що склало 
близько 20% загального підсумку балансу. Там же були визнані 
деривати справедливою вартістю більше 150 млн крб. Чистий 
прибуток іншої великої транспортної компанії збільшився на 
13% за рахунок відновлення раніше зарезервованих сум під зне-
цінення основних засобів. Вартість основних засобів у звітності 
не названого автором підприємства  зросла на 19% за рахунок 
застосування інфляційних поправок. 

Разом з тим, один з членів Британської Асоціації Присяж-
них Сертифікованих Бухгалтерів К. Бут, зазначає, що у такій га-
лузі, як фінансовий облік глобальні заходи, що передбачають за-
надто велику кількість розпоряджень і норм, можуть призвести 
до зворотних результатів. Рекомендації, що передбачають меха-
нічне слідування правилам, можуть стати причиною катастрофи. 
Запровадження стандартів, що ґрунтуються на принципах, а та-
кож експертна оцінка відіграють ключову роль і будь-яким чи-
ном не повинні пригнічувати процес відновлення економіки». 

Виходячи з наявності суттєвих аргументів як на користь 
справедливої вартості так і проти, питання застосування її в облі-
ку на разі має глобальну значимість. 

У обліково-аналітичному процесі використовуються по-
няття вартості, собівартості, ціни, проте термінологічно вони не 
достатньо узгоджені між собою. Більше того, в законодавчих ак-
тах відсутні визначення даних понять і здебільшого прирівню-
ються до поняття «вартість» і «ціна». На нашу думку, таке поло-
ження справ перешкоджає формуванню єдиної облікової концеп-
ції вартості.  

Облік ґрунтується на фактах господарського життя. Тому 
теза про те, що будь-яке благо має вартість і повинне відобража-
тись в обліково-аналітичній системі незалежно  від наявності  
фактів використання його в господарській діяльності має, на на-
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шу думку, застосовуватися з деяким обмеженням. Оцінюватись 
та враховуватися в обліку повинні тільки ті об'єкти, які суб'єкт в 
змозі контролювати, та результативно використовувати у власній 
діяльності.  

У зв'язку з цим, доцільним є введення в теорію і практику 
обліку деякого принципу прагматизму і контролю вартості в об-
ліково-аналітичному процесі. Даний принцип виходить з того, 
що відображенню в обліку підприємства підлягають  лише  ті 
об'єкти, які безпосередньо використовуються ним в господарсь-
кій діяльності і контрольовані на основі визначення їх вартості.  
В протилежному випадку існує загроза необґрунтованого зави-
щення валюти балансу через значну кількість благ, які мають за-
гальноекономічну вартість, але не мають облікової вартості, 
оскільки не відносяться до господарського процесу або не конт-
ролюються господарюючим суб'єктом. 

Як слідує з викладеного матеріалу, однозначність в визна-
ченні місця вартості в бухгалтерському обліку  відсутня, і не ли-
ше в національних стандартах бухгалтерського обліку, але й у 
міжнародній практиці. Економічна концепція вартості в більшій 
мірі розроблена (починаючи з вартісних теорій У.Петті, А.Сміта, 
Д.Рікардо). Відсутня єдина облікова концепція вартості, за допо-
могою якої можна було б пристосувати досягнення економічної 
думки в цій галузі до облікового процесу. Подальшого наукового 
обґрунтування потребує визначення співвідношення між 
вартістю, собівартістю, ціною у площині бухгалтерського обліку 
та принципи їх формування для цілей обліку. 
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Концепція конкурентоспроможності країни аналізує, яким 
чином політика національного уряду сприяй розвиткові най-
більш сприятливого середовища для конкурентоспроможного 
національного, соціально відповідального бізнесу заради процві-
тання нації. Висока конкурентоспроможність країни веде до 
більш високого рівня якості життя населення. 

Концепція конкурентоспроможності країни розкриває пі-
дходи до економічного розвитку країни і є інструментом полі-
тики, яка охоплює не тільки оцінку виключно економічних по-
казників, а й економічних наслідків політичних процесів, сис-
теми суспільного управління, рівня освіти, наукової база, право-
вого поля, розвиненості інформаційної інфраструктури, культу-
ри та системи цінностей, що пропагуються. Тому, вимірниками 
конкурентоспроможності країни є значна кількість показників 
та індикаторів, але найбільш показовими є продуктивність  пра-
ці  та конкурентоспроможність  і  прибутковість національного 
бізнесу у глобальному контексті. 

Сприяння вирішенню проблем конкурентоспроможності 
економіки України повинно проводитися шляхом здійсненням 
грамотної економічної політики в усіх сферах, включаючи 
створення сприятливого інвестиційного середовища, що мож-
ливо лише при використанні професійних знань і світового  
досвіду. 

Україна дуже зацікавлена у притоці інвестицій, оскільки 
вони не збільшують зовнішній борг, а забезпечують ефективну 
інтеграцію національної економіки у світову завдяки виробничо-
му та науково-технічному співробітництву, виступають джере-
лом капіталовкладень, залучають вітчизняні компанії до передо-
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вого досвіду. Переваги інвестування в Україну також полягають в 
тому, що, по-перше, в умовах сповільнення інвестиційної актив-
ності у світі, увага до Центрально- та Східноєвропейських країн 
залишається незмінною. По-друге, розвиток української економі-
ки призвів до зростання доходів населення та розширення серед-
нього класу, збільшивши при цьому ринки збуту. По-третє, робо-
ча сила є відносно дешевою та якісною, бо традиційно с освіче-
ною, за умов невисокої ціни на людські ресурси, оскільки законо-
давчо встановлена мінімальна заробітна плата в Україні є однією 
з найнижчих у Центральній та Східній Європі. І в решті, через 
Україну проходить більшість наземних транспортних шляхів з 
Центральної до Східної Європи та Азії, країна має вихід до Чор-
ного та Азовського морів, річкових магістралей та розгалужену 
систему аеропортів, тому вона є ідеальною базою як для підпри-
ємств, що орієнтуються на Західно- та Центральноєвропейські 
ринки збуту, так і для компаній, що планують реалізовувати про-
дукцію в країнах колишнього СНД. Крім того, значна кількість 
інвесторів використовують таку позицію країни для залучення 
ресурсів Східної Європи у виробництві продукції для Західної Єв-
ропи. 

Перспективи українського ринку для інвесторів супро-
воджуються також і рядом проблем, які не дозволяють прийти 
в Україну багатьом іноземним компаніям. 

Серед них можна виділити повністю не мінімізований ри-
зик реприватизації та недосконалість правового поля, нещодавні 
спроби проведення державної політики регулювання цін, яка 
викликає подив в іноземних інвесторів, котрі прагнуть прийти в 
країну зі справді ринковою економікою, де держава у вирішенні 
економічних питань виконує лише допоміжну, а не регулятивну 
функцію. 

Також однією з причин, які стримують прихід великих іно-
земних Інвестицій в українську економіку, є нерозвинений фон-
довий ринок, який все ще є низьколіквідним, оскільки немає 
достатньої кількості акцій в обороті. 

Частково, вирішення цих проблем забезпечиться створе-
ним наприкінці минулого року Державним агентством України з 
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інвестицій та інновацій, яке вживає заходів щодо залучення 
інвестицій в економіку України та подає пропозиції щодо фор-
мування державної інвестиційної політики. 

Проте, значний ризик інвестора пов'язаний з інформацією 
про діяльність об'єкта інвестування, що мас забезпечувати до-
стовірність та повноту даних про компанію та прийнятність 
принципів її діяльності, що сприятимуть ефективній утиліза-
ції інвестицій, та забезпечать належний рівень прибутковості. 

Одним з ключових факторів прийняття позитивного рі-
шення щодо інвестиції є відповідність підвищеним вимогам до 
прозорості бізнесу та фінансової звітності об'єкта інвестуван-
ня. В умовах стрімкого розвитку економіки, проведення аудиту 
за міжнародними стандартами допомагає компаніям відповіда-
ти зростаючим потребам прозорості та відкритості інформації, а 
також вдосконаленню системи корпоративного управління. 
Проведення аудиту в сучасних умовах — це не тільки перевір-
ка фінансових операцій, систем внутрішнього контролю та об-
ліку, але й аналіз діяльності підприємства, який сприяє покра-
щенню системи управління бізнесом на підприємстві та мінімі-
зації можливих ризиків. 
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ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗТАРИФНИХ СИСТЕМ ОПЛАТИ 

ПРАЦІ В АГРОПІДПРИЄМСТВАХ 
 
 
Нетрадиційні підходи в розрахунках з оплати праці − це 

інноваційні пошуки в цій сфері. Поліпшення добробуту працюю-
чих, підвищення рівня продуктивності праці неможливе без по-
силення стимулюючої ролі оплати праці, удосконалення її соціа-
льно-економічних характеристик. 
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Зазначимо, що в більшості сільськогосподарських підпри-
ємств функціонуючі системи заробітної плати базуються на та-
рифній системі з традиційними її складовими: тарифними став-
ками,  сітками,  довідниками.  Провідна  роль  такої  системи  пі-
дтверджується і вітчизняним трудовим законодавством [1]. Про-
те, в умовах посилення самостійності підприємств кількісні та-
рифні параметри розробляються  і  обґрунтовуються  безпосере-
дньо підприємствами, їх значення можуть в різних підприємст-
вах досить різнитися. Єдине, що вони не можуть – платити мен-
ше встановленого державою мінімуму. 

Децентралізація оплати праці, послаблення регулюючого 
тиску держави сприяло розробці та впровадженню нових підхо-
дів в оплаті праці. 

Один з них – побудова систем оплати праці на так званій 
безтарифній основі. Автори таких розробок, а разом з ними і ке-
рівники та спеціалісти деяких підприємств наполягають на необ-
хідності відмови від традиційної тарифної системи [3]. 

На їх думку, існуюча тарифна система консервативна, не-
гнучка, має певну тенденцію до зрівнялівки.  

Все ж звернемо увагу на те, що “безтарифність” таких сис-
тем дещо перебільшена: йдеться тільки про відмову від класич-
них елементів тарифної системи. Але, нові системи породжують 
нові тарифи. Бо коефіцієнти трудової участі (КТУ), кваліфікацій-
ні коефіцієнти, нормативи формування фонду оплати праці від 
певної фондогенної бази, на наш погляд, не що інше, як тарифні 
коефіцієнти. 

Практика використання КТУ в агросекторі дуже відома. 
Сюди входять різнобічні характеристики результативності праці 
працівників, здатність працівника розв’язувати завдання, що пос-
тавлені перед ним, відношення до засобів праці, оцінка умов 
праці. 

Кваліфікаційні коефіцієнти застосовуються рідше. І їх зна-
чення для агросектора важко переоцінити, оскільки тут відсутня 
тарифікація (присвоєння розрядів) працюючих в основних секто-
рах (тваринництві, рослинництві). Ці коефіцієнти покликані вра-
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хувати стаж, професійну майстерність, ділові якості окремих 
працівників. 

І  ще  одне.  Вказані “безтарифні”  проекти стосуються  
здебільшого колективних систем оплати праці. І в них акценту-
ється увага переважно не на “безтарифному” нарахуванні заробі-
тку трудовому колективові, а на “безтарифному” розподілі його 
для індивідуального споживання.  

Як приклад системи оплати в агросекторі, що найбільш ві-
дповідає вимогам т.з. безтарифної, можна навести систему опла-
ти працівників молочного комплексу агрофірми “Славутич” Пе-
реяслав-Хмельницького району Київської області. 

Колективний фонд оплати праці співробітників молочної 
ферми розраховується як частка в надходженях від реалізації мо-
лока (більше десяти відсотків). Таким чином колектив стимулю-
ється на зростання продуктивності обслуговуваних корів, поліп-
шення якості продукції, пошук більш вигідного торгівельного 
партнера. Фонд оплати праці розподіляється пропорційно коефі-
цієнту трудової участі, де враховується рівень продуктивності 
обслуговуваного стада корів, дотримання трудової  та  техноло-
гічної дисципліни, рівень виконання місячного плану, санітарний 
стан тварин та робочого місця, інші факторні показники. Таким 
чином, досягається поєднання колективного та індивідуального 
інтересів, високий рівень інформованості працюючих та зворот-
ного зв’язку, забезпечується колективна відповідальність за до-
сягнуті результати. 

В галузі є підприємства, де питання участі працівників в 
прибутках розв’язане бодай частково. Прикладом можуть бути 
оплатні відносини на комбінаті ВАТ “Тепличний” Броварського 
району Київської області. Систему оплати праці, що застосову-
ється тут не можна назвати повністю “безтарифною”, бо індиві-
дуальний заробіток майстрів-овочівників тут складається з двох 
частин: основного заробітку, що визначається на тарифній основі 
та додаткової оплати (премії), що абсолютно не пов’язана з осно-
вною і визначається суто за безтарифними принципами. 

Основна заробітна плата працівникам нараховується за об-
слуговування закріпленої площі овочів, виходячи з розцінки за 



 300

1м2  теплиць, та коригується за допомогою спеціального коефіці-
єнта трудової участі, що враховує кваліфікацію працівника, ви-
користання змінного часу, кількість та якість виконаної роботи, 
трудову та технологічну дисципліну, відношення до роботи та ін. 
і коливається в межах від 0 до 1. Додаткова оплата праці (премії) 
майстрам-овочівникам “Тепличного” складає частину виручки 
від реалізації продукції кожним з них. Причому, тут відпадає не-
обхідність розподілу премії, оскільки на підприємстві розроблено 
та впроваджено систему, що дозволяє встановити суму виручки 
за вирощену та реалізовану продукцію кожного працівника 
окремо. Премія коливається  в  межах від 1 до 8  відсотків  над-
ходжень від реалізації в залежності від рівня виконання плану 
майстром-овочівником. 

Працівникам сфери обслуговування, службовцям, керівни-
кам доплата до основного посадового окладу встановлюється 
виходячи з середнього рівня преміювання по виробничих підроз-
ділах та від їх службового статусу [2]. 

Висновки. Охарактеризовано сутність т.з.  безтарифних  
систем оплати праці, наведені приклади застосування їх окремих 
елементів в сільському господарстві. 

В спеціальній літературі оцінка цих систем неоднозначна. 
Ті, хто стоїть на позиціях мінімального регулюючого впливу 
держави в галузі оплати  праці, безумовно  за  безтарифність.  
Більшість же тих, хто занепокоєний і рівнем заробітку, і оплат-
ними відносинами в секторах економіки, і хто стоїть за посилен-
ня регулюючого впливу держави – не підтримують цих відносин. 

Все ж на цей досвід варто звернути увагу. Безтарифна сис-
тема за раціонального використання сприяє підвищенню стиму-
люючої ролі заробітної плати в поліпшенні кількісних і якісних 
показників роботи; відповідає принципові фінансового  самоза-
безпечення; має високу адаптивну здатність − достатньо швидко 
та адекватно реагувати на зміни в трудовому та виробничому се-
редовищі. 

А регулюючий вплив держави щодо зростання заробітків 
працюючих може бути врахований в цих системах шляхом 
обов’язкового включення в розрахунки т.з. кваліфікаційних та-
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рифних коефіцієнтів всіх працюючих, що на практиці в більшості 
випадків і відбувається. 
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НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОГО АНАЛІЗУ 
 
В умовах ринкових відносин та жорсткої конкурентної бо-

ротьби на перший план виходить ефективність діяльності 
суб’єктів господарювання, яка безумовно впливає на стан в галу-
зях, регіонах та в державі загалом. Разом з тим, ринкове регулю-
вання, яке враховує в основному фінансові аспекти, є недостат-
нім для досягнення цілей держави. Адже, серед них є і зайнятість 
та добробут населення, розвиток регіонів та видів діяльності, за-
безпечення національної безпеки, покращення позицій на міжна-
родній арені тощо. Все це вимагає цілеспрямованого системного 
та комплексного впливу держави на ринкове середовище. А че-
рез нього і на діяльність суб’єктів господарювання. Цього можна 
досягнути шляхом постійного моніторингу як фінансових, так і 
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не фінансових аспектів, здійснюючи управлінський аналіз та 
приймаючи своєчасні обґрунтовані управлінські рішення. 

Розвитку системи фінансового аналізу вченими приділя-
ється значна увага, що знаходить своє відображення у змістов-
ному наповненні підручників з економічного та фінансового ана-
лізу. Поряд з цим питання розвитку управлінського аналізу пот-
ребують негайного вирішення. Спираючись на це, пропонуємо 
наступні напрямки розвитку управлінського аналізу. 

1. Методологічний напрямок.  
Вирішення завдань даного напрямку дозволить удоскона-

лити методологічні основи управлінського аналізу в умовах гло-
балізаційних процесів та посилення вимог до аналітичної оброб-
ки інформації з метою оптимізації управлінських рішень.  

Для вирішення завдань методологічного напрямку необ-
хідно реалізувати наступні заходи: 

- розробити загальну методологію управлінського 
аналізу; 

- поліпшити методологічну базу всіх видів аналізу з ура-
хуванням його можливих рівнів реалізації: індивідуального, 
рівня суб’єктів господарської діяльності, галузевого, 
територіального, державного та міждержавного. 

2. Методичний напрямок. 
Вирішення завдань даного напрямку дозволить покращити 

науково-методичне забезпечення та втілити методологічні на-
працювання з управлінського аналізу через методичні рекомен-
дації, інструкції, посібники в практичну діяльність суб’єктів гос-
подарювання. 

Для вирішення завдань методичного напрямку необхідно 
реалізувати наступні заходи: 

- на рівні держави, галузей та регіонів розробити 
рекомендації щодо організації та методики здійснення процесу 
управлінського аналізу на відповідних рівнях економіки; 

- дозволити підприємствам розробляти власну методику 
управлінського аналізу, але з обов’язковим відображенням її в 
наказі про облікову політику; 
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- здійснювати постійну підготовку інструкцій, методич-
них вказівок, посібників з питань, які стосуються управлінського 
аналізу. 

3. Організаційний напрямок. 
Вирішення завдань даного напрямку дозволить визначити 

пріоритетні напрямки формування законодавчих та організацій-
них передумов забезпечення ефективної державної політики що-
до практичної реалізації управлінського аналізу. 

Для вирішення завдань організаційного напрямку необхід-
но здійснити наступні заходи: 

- з метою створення достовірної системи інформації, 
що дало б змогу побудувати належну систему управління одно-
часно конкретним підприємством, регіонами, галузями та держа-
вою в цілому, потрібно домагатися, щоб існуючі законодавчі та 
всі інші нормативні акти і ті, які будуть запроваджуватися, вра-
ховували та гармонійно узгоджувалися з методологічними на-
працюваннями, які стосуються управлінського аналізу; 

- домогтися створення єдиного об’єднання провідних 
фахівців з аналізу та створити його регіональні центри з метою: 

- розробки та удосконалення методики здійснення 
управлінського аналізу на всіх рівнях економіки; 

- підвищення кваліфікації спеціалістів цього профілю; 
- поліпшення проведення навчальної підготовки та 

перепідготовки відповідних спеціалістів у закладах різного рівня 
акредитації, а також на відповідних курсах. 

4. Формування професійних знань. 
Вирішення завдань даного напрямку удосконалить процес 

формування системи надання якісної професійної освіти. 
Для вирішення завдань напрямку формування професійних 

знань необхідно здійснити наступні заходи: 
- створити спеціальні комісії для здійснення контрольних 

перевірок організації навчального процесу в навчальних закла-
дах, які готують спеціалістів з аналізу, підготовки навчальних 
посібників тощо; 
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- створити при одному з вищих навчальних закладів 
України факультет з підвищення кваліфікації спеціалістів-
практиків та викладачів з аналізу; 

- розробити програми підвищення кваліфікації; 
- організовувати інформаційно-консультативне забезпе-

чення роботи спеціалістів з аналізу через випуск спеціалізованих 
періодичних видань, забезпечити функціонування відповідних 
сайтів;  

- регулювати випуск підручників, навчальних посібників 
та іншої літератури, необхідної для навчального процесу; 

- контролювати вимоги до методичних рекомендацій 
щодо окремих видів навчального процесу (дипломних та курсо-
вих робіт, звітів з практичного навчання). 

Таким чином, вирішення завдань, які постають на кожному 
з напрямків розвитку управлінського аналізу, дозволить погли-
бити наукові розробки з питань управлінського аналізу, розроби-
ти та вдосконалити методику управлінського аналізу на різних 
рівнях економіки та надасть можливість використовувати ре-
зультати управлінського аналізу в практичній діяльності, що по-
зитивно відобразиться на якості управлінських рішень. 
 
УДК 657.471.1:634 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ  
САДІВНИЦТВА ТА ЇХ ВПЛИВ  
НА ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ 

 
В умовах відродження сільського господарства в Україні 

садівництво є однією з пріоритетних галузей за рахунок поєд-
нання сприятливих природно-кліматичних та економічних умов 
та прадавньої традиції населення вирощувати плодові та ягідні 
культури. Однак виробництво конкурентоспроможної продукції 
садівництва неможливе без ефективного управління галуззю за 
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рахунок належного обліково-аналітичного забезпечення. Проце-
си економічної інтеграції України до Європейського союзу, а та-
кож ринкові трансформації ставлять нові вимоги до якості облі-
ково-аналітичної інформації, яка повинна бути повною, неупере-
дженою  і достовірною. 

З прагненням України бути членом Європейського Союзу 
виникла потреба в гармонізації  національної  системи  бухгал-
терського обліку з Міжнародними стандартами. Прийняття 
П(С)БО 30 «Біологічні активи» започаткувало нову методику об-
ліку,  оцінки та визначення фінансових результатів у сільському 
господарстві в цілому і садівництві зокрема. Виокремлення біо-
логічних активів садівництва в окрему обліково-аналітичну гру-
пу та впровадження принципово нового порядку їх обліку обу-
мовили необхідність внесення суттєвих змін в організацію всіх 
етапів облікового процесу.  

Дослідження доцільності і необхідності прийняття П(С)БО 
30 „Біологічні активи” відображені в працях вчених-економістів: 
Ф.Ф.Бутинця, С.Ф. Голова, Л.В. Гуцаленко, М.Я. Дем’яненка, 
В.М. Жука, О.М. Канцурова, Г.Г. Кірейцева, Т.Г. Маренич, 
Б.В. Мельничука, М.Ф. Огійчука, П.Т. Саблука, Л.К. Сука, 
П.Л. Сука, В.К. Савчука та інших. Проблеми технологічного, ор-
ганізаційно-економічного удосконалення садівництва висвітлені 
в роботах О.О. Гуторової, О.Ю. Єрмакова, В.І. Майдебури, 
В.А. Рульєва, А.Ф. Чернявського, О.М. Шестопаля, В.В. Юрчи-
шина та інших науковців. Однак, питання, що стосуються фор-
мування та обліку витрат на вирощування продукції садівництва, 
визначення номенклатури витрат, незавершеного виробництва і 
калькулювання собівартості продукції з урахуванням вимог між-
народних стандартів, залишаються недостатньо вивченими, а то-
му потребують додаткового дослідження. В умовах світової еко-
номічної кризи ці проблеми стають особливо важливими, оскіль-
ки є запорукою зниження собівартості плодів і ягід, а як наслідок 
рентабельне ведення садівництва і виробництво екологічно чис-
тої, якісної та конкурентоспроможної на  світовому ринку  про-
дукції.  
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Так як садівництво є підгалуззю рослинництва, йому при-
таманні загальні технологічні особливості, такі як: одноразовість 
отримання продукції протягом року та сезонність сільськогоспо-
дарських робіт. Поряд із загальними садівництво має власні осо-
бливості технології та організації виробничого процесу, що знач-
ною мірою позначається і на побудові обліку виробництва плодів 
і ягід.  

Виробництво продукції садівництва пов’язане з експлуата-
цією живих організмів – багаторічних насаджень (довгостроко-
вих біологічних активів) і включає три виробничі ланки (вироб-
ництво садивного матеріалу, вирощування багаторічних наса-
джень та виробництво плодів і ягід). Виходячи з цього 
об’єктивно постає необхідність вивчення організації обліку ви-
рощування продукції садівництва та формування витрат, що є 
невід’ємною складовою виробничого циклу. 
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При впровадженні системи  управлінського обліку на сіль-
ськогосподарських підприємствах необхідно спочатку звернути 
увагу на такі основні моменти: 

1) функції управлінського, фінансового та бухгалтерсь-
кого обліку повинні бути розмежовані та уточнені; 

2) всі організаційні заходи щодо такого запровадження 
повинні бути зроблені; 

3) інформація про понесені підприємством витрати на 
операційні потреби, вихід продукції та результати 
діяльності сформована. 

Сучасний управлінський облік забезпечує потреби вироб-
ництва, маркетингу, менеджменту, використовуючи зовнішню та 
внутрішню інформацію. Досить важливою функцією управлінсь-
кого обліку є  аналіз діяльності підприємства  з  врахуванням  
поточних та довгострокових цілей, розробка методів отримання, 
збору інформації про вирішальні фактори успіху: якість, іннова-
ції, час тощо. Досить цікавим і доречним є застосування системи 
управлінського обліку в народному господарстві, оскільки і рос-
линництво, і тваринництво є достатньо затратними.  

Галузі народного господарства мають свої особливості, які 
пов’язані з технологією вирощування тих чи інших культур (в 
даному випадку  - кормових культур), з умовами зберігання про-
дукції даних культур і т.д.. В зв’язку з цим, прийоми та методи 
саме управлінського обліку та їх застосування в рослинництві 
якнайкраще можуть дати оцінку галузевим особливостям. При 
цьому найбільше необхідно звернути увагу на  управлінський 
облік витрат на вирощування продукції кормових культур у вза-
ємозалежності з оцінкою діяльності підрозділів та оцінкою рен-
табельності виробництва продукції кормових культур, на те, чи 
враховуються методичні прийоми, які дають змогу побудувати 
облік витрат відповідно до існуючої технології вирощування ко-
рмових культур.  Вказані особливості повинні бути враховані при 
впровадженні управлінського обліку та для успішного його роз-
витку. 

Виробництво продукції кормових культур вимагає значних 
матеріальних та трудових витрат на вирощування, заготівлю, 
зберігання, реалізацію кормів. При різних технологіях вирощу-
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вання та зберігання кормових культур розмір вказаних витрат, їх 
якість та кількість може істотно відрізнятися і тому застосовую-
чи окремі технології можна суттєво знизити собівартість кормів. 
Оскільки витрати є прерогативою управлінського обліку, тому 
доцільним буде розглядати виробництво продукції кормових ку-
льтур саме з позиції внутрішньогосподарського обліку. 

Управлінський облік зобов’язує підприємство здійснювати 
облік витрат на виробництво продукції кормових культур. 

Один з головних принципів управлінського обліку – це різ-
ні витрати для різних цілей, тобто методика формування собівар-
тості продукції. Її можна визначати за всіма витратами, виробни-
чими витратами, частиною витрат, релевантними, не релевант-
ними, постійними чи змінними витратами тощо. Інформація про 
витрати дає можливість визначити: яка ціну на продукцію кор-
мових  культур слід встановити;  який  процес  виробництва  
продукції даних культур є найбільш економним; який підрозділ 
використовує ресурси найефективніше; який замовник забезпе-
чує найбільший внесок у прибуток підприємству. 

Управлінський облік є складною системою, якій притаман-
ні всі властивості системи, а саме: цілісність, структурність,  ці-
леспрямованість, взаємозалежність та взаємодія із зовнішнім се-
редовищем,  ієрархічність, безперервність у функціонуванні й 
еволюції. 

Формування системи управлінського (внутрішньогоспо-
дарського) обліку, як і будь-якої іншої системи не може бути 
зведене до функціонування окремих компонентів. Організація і 
функціонування інформаційної системи сільськогосподарських 
підприємств, що сприяє ефективному управлінню господарською 
діяльністю, є сутністю управлінського обліку. 

Серед переваг системи управлінського (внутрішньогоспо-
дарського) обліку виробництва продукції кормових культур мо-
жна виділити наступні – управлінський облік:  

1) дає можливість визначити стратегію і перспективи 
розвитку підприємства, а також стан впровадження 
новітніх технологій щодо виробництва продукції кор-
мових культур в майбутньому; 
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2) надає таку інформацію керівникам підприємств, аналіз 
якої дає змогу збільшити доходи за рахунок зменшен-
ня витрат на виробництво кормових культур; 

3) формує собівартість продукції кормових культур, а та-
кож оперативно впливає на неї та здійснює контроль за 
нею; 

4) сприяє прийняттю обґрунтованих управлінських 
рішень керівниками підприємств щодо знаходження 
шляхів максимізації прибутку від виробництва 
продукції кормових культур; 

5) найчастіше розглядається як самостійна система для 
задоволення потреб керівництва підприємства в 
управлінні інформацією  про витрати на вирощування 
кормових культур. 

Отже,  управлінський облік є досить важливим інструмен-
том в діяльності підприємств та все швидше і швидше стає од-
ним з головних засобів для контролю за витратами на виробниц-
тво продукції кормових культур.  

Однією з основних задач управлінського обліку є  служіння 
інформаційною опорою для прийняття управлінських рішень. В 
зв’язку з цим, можна зробити висновок, що управлінський облік 
як частина системи управління може надавати інформацію для: 

- виміру і оцінки результатів діяльності структурних 
підрозділів та підприємства в цілому; 

- оптимального використання наявних ресурсів для кон-
тролю за виробництвом сільськогосподарської 
продукції; 

- планування стратегії підприємства та розробки кроків для 
майбутніх дій; 

- поліпшення внутрішніх і зовнішніх зв’язків; 
- об’єктивності в прийнятті рішень. 
Оскільки управлінський облік є складною системою, а ор-

ганізація управлінського обліку для контролю за виробництвом 
продукції кормових культур вимагає розгляду багатьох питань, 
то наступні вивчення даного питання  і подальші дослідження в 
цьому напрямку є достатньо перспективними. 
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