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Пленарне засідання 
 
УДК 657 

П.Т. САБЛУК, д.е.н., професор, 
академік НААНУ, 

директор ННЦ "Інститут аграрної економіки” НААНУ 
Голова Ради Федерації аудиторів, бухгалтерів  

і фінансистів АПК України 
 

МІСЦЕ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО  
ОБ’ЄДНАННЯ В РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ КОНЦЕПЦІЇ  

РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В АГРАРНОМУ 
СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ 

 
У 2003 році провідні науковці, практики та представники 

державних органів підписали Меморандум про створення 
Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України. 
Дана подія стала унікальною не лише для вітчизняної, але й для 
світової бухгалтерської спільноти. До цього часу у світі немає 
жодної іншої галузевої професійної бухгалтерської організації. 
Пройшло лише сім років, а це ще досить малий вік для 
професійної організації, проте наша Федерація вже добре відома 
не лише на державному рівні та професійній бухгалтерській 
спільноті в Україні, та вже й за її межами. Все це дає підстави 
стверджувати, що наша Федерація як професійна організація 
відбулася. 

В 2008 році за провідної участі нашої Федерації було роз-
роблено Концепцію розвитку бухгалтерського обліку в України. 
Варто відзначити, що це перший в Україні програмний документ 
з розвитку бухгалтерського обліку. До цього часу такого доку-
менту в Україні не  існувало. Завдяки його прийняттю на дер-
жавному рівні звернули належну увагу на бухгалтерський облік, 
який є одним з головних інструментів для ефективного 
управління як на рівні підприємства, так і в цілому на державно-
му рівні. 
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Дана Концепція схвалена Президією Національної академії 
аграрних наук України, що свідчить про її глибоке наукове 
підґрунтя. А в 2009 році Концепція затверджена Колегією 
Міністерства аграрної політики України. Це безумовно є 
найголовнішим досягненням нашої організації, яким варто пиша-
тися. 

Концепцією передбачено виконання чотирьох груп завдань: 
законодавчо–регулятивних; 
методологічних; 
методичних; 
з формування професії. 
З часу прийняття Концепції діяльність Федерації чітко на-

правлена на виконання саме цих завдань. 
Ми не залишилися осторонь процесу подальшого реформу-

вання бухгалтерського обліку в країні. Наші представники прий-
мали активну участь у Парламентських слуханнях та засіданнях 
робочих груп щодо розробки Проекту нової редакції Закону 
України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 
Україні». При цьому ми відстояли наші позиції щодо 
неприйнятності сліпого застосування міжнародних стандартів 
обліку в Україні, і натомість наголосили на необхідність 
адаптації їх до вітчизняного інституційного середовища. Наші 
члени через Методологічну Раду при Міністерстві фінансів 
України постійно приймають участь в доопрацюванні та 
удосконаленні національних положень (стандартів) бухгалтерсь-
кого обліку та методичних рекомендацій по їх застосуванню. 
Крім цього, на сьогодні члени Федерації входять до складу 
робочої групи по розробці змін до Закону України «Про ауди-
торську діяльність», що ґрунтуються на вимогах нормативних 
актів Європейського Союзу. 

Видатним здобутком 2009 року стало прийняття нашої 
Федерації в дійсні члени Євразійської Ради Сертифікованих 
Бухгалтерів і Аудиторів. Варто наголосити на важливості даного 
досягнення. Це є головний крок на шляху до вступу нашої 
Федерації в Міжнародну федерацію бухгалтерів, глобальної 
організації бухгалтерів та фінансових фахівців, до якої входять 159 
організацій із 124 країн світу, що об’єднують разом більше 2,5 
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млн. бухгалтерів. Вступ до цієї організації не є самоціллю. Ми 
переконані, що це єдиний шлях відстояти наші національні 
інтереси, інтереси аграрного сектору через можливість безпосе-
реднього впливу на розробку та удосконалення міжнародних 
стандартів обліку, в тому числі і галузевих. 

Щодо розвитку професії важливим досягненням є отриман-
ня Інститутом обліку і фінансів, який був створений при 
Федерації, ліцензії Міністерства освіти і науки України, як вищо-
го навчального закладу, що проводить підвищення кваліфікації 
за напрямками обліку і фінансів. Це дасть змогу з 2010 року 
учасникам наших програм сертифікації та підвищення 
кваліфікації отримувати Свідоцтва про підвищення кваліфікації 
державного зразка. 

Варто нагадати, що наша організація розробила унікальні 
програми сертифікації для бухгалтерів АПВ (САРА) та 
бухгалтерів бюджетної сфери (САРS). Дані програми 
затверджені Міністерством освіти й науки України та 
Мінагрополітики України, а також визнані міжнародною 
спільнотою бухгалтерів. На сьогодні вже сертифіковано 64 
спеціаліста за програмою САРА, і приймає участь більше 700 
бухгалтерів з Київської, Хмельницької, Чернігівської, 
Полтавської, Житомирської, Черкаської, Луганської, Рівненської, 
Кіровоградської областей. В 2009 році розпочато навчання за 
програмою САРS бухгалтерів систем Укрголовдержкарантину та 
Державної служби охорони прав на сорти рослин. Більше 200 
бухгалтерів вже пройшли навчання за 3 курсами даної програми. 
Планується, що в 2010 році вони завершать навчання за цією 
програмою і отримають відповідні Сертифікати. 

Крім цього, Федерація продовжує випускати журнал «Облік 
і фінанси АПК», який реалізовує співпрацю Міністерства 
аграрної політики з наукою, що відповідає Меморандуму про по-
силення методично–інформаційного забезпечення фінансово–
облікової роботи на підприємствах АПК від 23 вересня 2005 ро-
ку, та підтримує функціонування бухгалтерського порталу 
«Облік і фінанси АПК», які є потужними інформаційно–
довідковими ресурсами не лише для членів Федерації, а взагалі 
для всіх бухгалтерів України. 
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Все це підтверджує важливість діяльності нашого 
професійного об’єднання для подальшого розвитку бухгалтерсь-
кого обліку в Україні. Таких звершень багато з професійних 
організацій не досягли і за більш тривалий період. Наші здобутки 
не фінансувались з–за кордону. В основі наших здобутків коло-
сальна науково–практична школа, що ще була започаткована в 
70–х роках. Вже тоді бухгалтери–фінансисти були об’єднані. 
Україна задавала політику в аграрному бухгалтерському обліку 
по всьому Радянському Союзі. 

Але це є тільки початок, розслаблятися ми не маємо права, 
оскільки ще досить багато завдань потрібно виконати. 

Головними з них є: 
1. Вступ до Міжнародної федерації бухгалтерів. 
2. Посилення участі в регулюванні бухгалтерського облі-

ку та аудиту в Україні та представництва Федерації у колегіаль-
них органах при міністерствах та відомствах через делегування 
членів Федерації до їх складу. 

3. Активізація роботи Територіальних відділень по всіх 
напрямках роботи Федерації, створення на їх базі діючої началь-
но–консультаційної мережі Федерації в регіонах. 

4. Запровадження системи постійного підвищення квалі-
фікації для дійсних членів Федерації на основі відповідного По-
ложення. 

5. Посилення роботи з проведення навчання та сертифіка-
ції бухгалтерів за програмами САРА, САРS та за програмами мі-
жнародних сертифікації бухгалтерів (спільно з Мінагрополітики 
України), та максимально залучити до популяризації та реалізації 
вказаних заходів Територіальні відділення ФАБФ АПКУ, обласні 
та районні управління агропромислового розвитку. 
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УДК 657 
Ю.Я. ЛУЗАН, к.е.н.,  

Перший заступник Міністра аграрної політики України  
 

СУЧАСНІ СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ В РОЗВИТКУ  
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА 

НАЦІОНАЛЬНУ СИСТЕМУ ОБЛІКУ  
В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

 
Кінець XX століття ознаменувався суттєвими зрушеннями 

в історії людства, осмислення яких опинилося в центрі уваги 
вчених–суспільствознавців та економістів. Особливості 
пізнавального процесу на межі тисячоліть полягали в тому, що 
сфера наукових досліджень була поглинута могутньою 
глобалізаційною хвилею.  

У цей період у наукових узагальненнях виділяється визна-
чальний вплив явищ міжнародного життя, серед яких тенденції 
глобалізації економіки, формування "нового світового порядку", 
що включатиме не тільки економіку, а й широке коло інших  
проблем – від глобалізації національних культур до екології та 
питань безпеки. З числа ж головних ознак економічної 
глобалізації виокремлюється зростання міжнародної торгівлі, 
збільшення іноземних капіталовкладень, вільний рух фінансових 
потоків, а в ролі її головних агентів визначаються 
транснаціональні корпорації, міжнародні фінансові інститути та 
великі держави. Як глобалізаційна ідеологія був визнаний 
неолібералізм.  

Глобалізаційні процеси зумовили формування нової еконо-
мічної парадигми і в її межах – новітньої парадигми розвитку 
бухгалтерського обліку, що супроводжується функціонуванням 
нових інформаційних технологій, які інтегрували інституційні 
одиниці і державу в глобальні, регіональні і корпоративні відно-
сини, для яких характерні численні економічні характеристики. 
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В цілому, формування нової економічної парадигми та гло-
бальні процеси, що лежать в її основі більшістю авторів розгля-
даються з двох позицій: 

- процеси у сфері виробництва, торгівлі, інновацій, руху 
всіх видів ресурсів, конкурентоспроможності, що охоплюють 
всю земну кулю, всесвітні процеси тощо; 

- процеси, у сфері стандартизації економічного життя, об-
ліку, звітності, аудиту, законодавства тощо. 

В даний час існує дві системи стандартизації, які  викори-
стовують на міжнародному рівні підготовки і подання інформації 
про фінансовий стан підприємств та результати їх діяльності:  

GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) – 
загальновизнані облікові принципи США;  

IAS (International Accounting Standards) – Міжнародні стан-
дарти фінансової звітності (МСФЗ). 

Взаємозв’язок видів напрямків стандартизації обліку й 
звітності з метою досягнення порівнянності інформації, що 
міститься у фінансовій звітності, представлений в таблиці.  

Наведена систематизація напрямків стандартизації обліку й 
звітності у світовій економіці дозволяє зробити   наступні  вис-
новки: 

1. Стандартизація  обліку має різні форми, які поєднуються  
з   метою   його приведення до єдиних правил і вимог. 

2. Стандартизуватися може як фінансовий облік, так і  
фінансова   звітність. 

3.  Процес   стандартизації   обліку   носить   незворотний    
характер,   тому що  подання   зовнішнім   користувачам   якісної  
інформації   є   необхідною   умовою   забезпечення   стабільності  
ринків. 

4.  Мета стандартизації   повинна    бути    визначена   та 
закріплена в  законі та   нормативних   документах.  

5. Стандартизація    обліку    –    це,   як    правило,     скла-
дова  частина   реформування   національного   законодавства.
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Таблиця 
Напрями стандартизації обліку та  фінансової звітності, які здійснюються  у світовій  практиці 

№ 
п
/
п 

Напрями 
стандартизації обліку і 
фінансової звітності 

Мета стандартизації обліку Рік  по-
чатку 

роботи зі 
стандарт
изації 

Предмет 
стандартизації 

Організації, що здійснюють 
стандартизацію 

1. Гармонізація Уніфікація облікових правил в 
рамках уніфікації діючого зако-
нодавства 

1961 Діючі національні 
облікові системи в 
рамках гармонізації 
законодавства країн ЄС 

Комісія Європейського  
Товариства 

2. Розробка універсальних 
глобальних стандартів 
фінансової звітності 

Надання зовнішнім користувачам 
корисної інформації про 
фінансовий стан організацій, 
фінансових результатах діяльності, 
змінах в фінансовому стані  

1973 Правила формування 
і подання фінансових 
звітів компаніями 

Консультативна рада зі 
стандартів при Правлінні 
Комітету з Міжнародних 
стандартів фінансової 
звітності  

3. Розробка стандартів 
подання фінансової і не 
фінансової інформації в 
складі звітності ТНК 

Отримання надійної співставної 
інформації про вплив діяльності 
ТНК на розвиток економік дер-
жав  

1973 Склад і правила фор-
мування і подання 
фінансової і не 
фінансової звітності 

Цент ООН по ТНК 

4. Реформування 
національних систем 
бухгалтерського обліку 
країн, що розвиваються  

Приведення національних систем 
бухгалтерського обліку у 
відповідність до вимог ринкової 
економіки і МСФЗ 

1998 Правила ведення 
бухгалтерського 
обліку і складання 
фінансової звітності 

Національні уряди при 
сприянні Консультативної 
ради зі стандартів при 
Правлінні Комітету з 
міжнародних стандартів 
фінансової звітності  

5. Конвергенція Загальна направленість – робота з 
національними бухгалтерськими 
органами для забезпечення 
затребуваності ідей МСФЗ в 

2001 Діючі МСФЗ Консультативна рада зі 
стандартів при Правлінні 
Комітету з міжнародних 
стандартів фінансової 9 



 4

різних країнах звітності  

 



 10

6. Зближення   діючих    національних стандартів з МСФЗ 
доцільно здійснювати   із   встановлення   розходжень  між  
МСФЗ  та   національними   стандартами з  урахуванням дійсної  
ситуації  в  обліку  та  економіці  країни. 

Світові тенденції економічного розвитку та в його контексті 
формування глобальної системи бухгалтерського обліку дають 
можливість стверджувати, що нова парадигма економічної теорії 
не може не супроводжуватись формуванням відповідної нової 
облікової парадигми. При цьому, в умовах глобальної економіки 
виникає дві обліково–аналітичні проблеми: 

організація обліку з урахуванням територіального аспекту в 
умовах зміни власника та укрупнення аграрного виробництва; 

організація обліку з урахуванням новітніх інституційних 
потреб до інформації про підприємство на макроекономічному, 
міжнародному рівні. 

Глобальні явища вимагають системного підходу до дослі-
дження  концептуальних засад розвитку бухгалтерського обліку в 
аграрному секторі економіки. Системний підхід, на нашу думку, 
має  включати три етапи: 

1. Ідентифікація характерних рис глобалізації в обліково–
аналітичному аспекті та впливу інституційних перетворень на 
розвиток бухгалтерського обліку. 

2. Пояснення системи бухгалтерського обліку в умовах гло-
балізації (трансформація облікових характеристик, принципів, 
функції обліку у світовому масштабі). 

3. Розробка методології галузевого бухгалтерського обліку 
як складової глобальної системи бухгалтерського обліку. 

 В зв’язку з цим для професійних кіл 
економістів-бухгалтерів є всі підстави для того, щоб вивести на 
якісно новий рівень наукову дискусію, в ході якої має бути до-
сягнутий консенсус та відпрацьовані напрями подальшої 
стратегії і тактики реформування бухгалтерського обліку, 
звітності та контролю з метою їх ефективної адаптації до вимог 
міжнародних стандартів обліку і звітності з врахуванням 
національних потреб і ментальності. 
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УДК 657 
М.Я. ДЕМ’ЯНЕНКО, д.е.н., професор, 

академік НААНУ, 
 ННЦ “Інститут аграрної економіки” НААНУ 

 
ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ  

В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ АПК УКРАЇНИ 
 

Наслідки фінансової кризи для сільського господарства ви-
явилися меншою мірою негативними ніж для промисловості, але 
спад по основних економічних показниках спостерігається і тут.  

Суттєво знизилась рентабельність, особливо по рослинниц-
тву, оскільки на зростаючі витрати у зв'язку із збільшенням обся-
гів виробленої продукції не отримано очікуваних доходів. Ско-
ротилися прибутки та збільшилась кількість збиткових госпо-
дарств. Погіршився фінансовий стан сільськогосподарських під-
приємств та кредитна ситуація в аграрному секторі. Вважається, 
що для подолання наслідків фінансової кризи необхідно, насам-
перед, знайти точки секторального впливу на економіку і потім 
спрямовувати увагу і ресурси саме на цих позиціях. Для аграрно-
го сектора такими точками зараз (в умовах кризи) є: 

1. Покращання кредитного  забезпечення  сільськогоспо-
дарських підприємств: 

– реструктуризація кредитної заборгованості. Мова має 
йти не тільки про пролонгацію кредитів на рік, а враховуючи ре-
альний фінансовий стан значної частини підприємств і неможли-
вість, в наслідок цього, повністю розрахуватись по банківських 
кредитах за один рік, продовжити термін їх погашення на 2–3 
роки з відповідною компенсацією зниження кредитної ставки з 
Державного бюджету; 

– реформування системи кредитного забезпечення сільсь-
когосподарського виробництва. 

Мова йде про відмову від одноразових заходів, які постійно 
вживались урядом з метою залучення кредитів в аграрний сектор 
і переходу до формування системи кредитування аграрного сек-



 12

тора, складовою якої мають бути: Аграрний банк з розгалуженою 
регіональною кредитною інфраструктурою; система кредитної 
кооперації – створення дворівневої системи кооперативних бан-
ків і кредитних спілок; створення гарантійного фонду; розвинена 
кредитна інфраструктура з організацією державної реєстрації не-
рухомості, розвинутою оціночною та страховою діяльністю, за-
ставою майна, страхування фінансових ризиків комерційних бан-
ків тощо; опрацювання і більш широке застосування: факторин-
гових операцій; форвайтування, векселів, проектного фінансу-
вання; розширення комерційного кредитування, стимулювання 
розвитку реалізації сільськогосподарської продукції по форвард-
них контрактах, запровадження тендерної форми обслуговування 
бюджетних кредитів; відновлення довіри населення до банківсь-
кої системи, для того, збільшити гарантування вкладів населення 
в банках до рівня, який гарантував би повернення депозитів 80–
90% населення. 

Реформування державної підтримки сільськогосподарських 
виробників,  а саме: 

– класифікації напрямів підтримки у відповідності з вимо-
гами СОТ у напрямі: більш чіткого розподілу бюджетного фінан-
сування соціальної сфери села і виробничої діяльності сільсько-
господарських підприємств, з надання пріоритетів у підтримці 
соціального спрямування, а саме: підтримки облаштування    
сільських територій як сфері життя і діяльності та побуту селян, 
захисту навколишнього середовища сільської території; розши-
рення бюджетного фінансування розвитку сільської інфраструк-
тури на селі, особливо транспорту та комунікацій, соціальної 
сфері села, будівництва, утримання і обслуговування об'єктів со-
ціального призначення; 

– оптимізації кількості бюджетних програм з одночасним 
покращанням рівня їх економічного обґрунтування. У країні діє 
надлишкова кількість державних програм. Лише 13% державних 
програм відповідають чинному законодавству. В минулому році 
діяло 212 державних програм, така кількість свідчить про відсут-
ність пріоритетів в цій сфері. Третина державних програм у пер-
шому півріччі минулого року не фінансувалась. 
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Удосконалення (оптимізація) внутрішньогосподарської га-
лузевої структури сільськогосподарських підприємств, особливо 
щодо співвідношення рослинництва і тваринництва. Зараз у нас в 
наслідок деградації галузі тваринництва частка доходів від цієї 
галузі складає тільки 28%, проти 64% у 1990 році, коли розпоча-
лося реформування в аграрній сфері. Доречі, в країнах, що розви-
ваються, тенденція щодо наведених показників зворотна, т.б.  
збільшується   частка   доходів   від тваринницької продукції,  
наприклад, в Китаї з 1980 по 2004–2005 pp. частка доходів від 
тваринницької продукції у доходах сільськогосподарських виро-
бників збільшилась з 17 до 44%, т.б. більше ніж у 2 рази. Анало-
гічна тенденція спостерігається в Індії. Це свідчить про те, що 
курс взятий на дрібнотоварне господарство себе не виправдав. 
Окрім наведених даних, правильність такого висновку підтвер-
джуються і даними зарубіжних країн, які свідчать про те, що в 
межах Європи саме в господарствах, поголів'я в яких налічує від 
300 корів і більше, загальний дохід від молочного напрямку ви-
робництва перевищує витрати. 

Враховуючи викладене, необхідно простимулювати розви-
ток тваринництва з таким розрахунком, щоб у такий спосіб  
значно розширити внутрішнє виробництво, збільшити зайнятість 
на селі, збільшити не тільки внутрішнє споживання власної про-
дукції, а і забезпечити зростання імпорту конкретного продукту. 
Для цього необхідно розробити комплексну Державну програму 
розвитку тваринництва з прив'язкою її реалізації до комплексних 
регіонів. Мається на увазі, прагнення не до гігантоманії і загаль-
них стандартів, а на першому етапі село (населений пункт) – тва-
ринницька ферма. 

Наукова оптимізація внутрішньогалузевої  структури  в 
рослинництві. Мається на увазі, оптимізація структури посівних 
площ, виходячи із науково обґрунтованих сівозмін і критерій ма-
ксимального одержання прибутку зі всієї зайнятої у виробництві 
земельної площі. 

Оптимізація з виробництвом соціальної інфраструктури 
сільських населень. В  умовах кризи   це  і  без  того складна  
проблема може набути „незворотного” характеру, коли вже не 
залишиться працездатного населення, буде повністю зруйнована 
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соціальна інфраструктура, а виробництво здійснюватиметься 
„вахтовим” способом. 

Посилення ролі (присутності) держави на ринку сільсько-
господарської продукції, особливо на зерновому ринку: форму-
вання належної інфраструктури ринку: зерносховища, елеватори, 
транспорт, зберігання продукції і т.б; планування (квотування) 
основних видів сільськогосподарської продукції: зерно, соняш-
ник, цукровий буряк тощо; більш активна  участь  на ринку   
сільськогосподарської продукції таких установ як: Аграрний 
фонд; Земельний фонд; ДАК „Хліб України”. 

Удосконалити орендні відносини. Вони в аграрному секторі, 
в силу об'єктивних причин, перетворились у переважний вид від-
носин. Але, не дивлячись на це, така форма виявилась недоско-
налою як організаційно, так і за економічною суттю. Організа-
ційна, тому що побудована у вигляді „перевернутої піраміди” – 
зверху – велика кількість власників, знизу – орендар, який пев-
ною мірою є „міфічною” фігурою, яка по–перше, перед власни-
ками має в основному „моральну” відповідальність, по–друге, 
його економічні інтереси не співпадають з інтересами  орендодав-
ців. Не врегульовано належним чином і питання орендної плати, 
яка регулюється в основному указами Президента, і за розмірами з 
одного боку не задовольняє власників землі, з іншого за питомою 
вагою у структурі собівартості наближається до заробітної плати. 

Нині потрібно залишити розмови про захист земельних і 
майнових прав власників паїв – вважає голова постійної комісії 
Харківської обласної ради з аграрної політики, земельних відно-
син та природокористування І.М. Супрун, та перейти до дієвої 
підтримки вітчизняного сільськогосподарського товаровиробни-
ка. Адже, значна частина земельних ділянок перебуває у власно-
сті людей, із сільським господарством не зв'язаних (які успадку-
вали їх або набули якимось іншим чином), значна частина пра-
цюючих на землі не мають земельних активів (в основному мо-
лоді люди, які працевлаштовуються на роботу після розпаювання 
колективних сільськогосподарських підприємств).  

Оптимізація організаційних форм господарювання на селі. 
Особливо це стосується фермерських господарств. Їх кількість 
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надзвичайно велика, а коливання за розмірами ще більші: від 10 
га до 1000 га сільськогосподарських угідь. Це ускладнює розу-
міння суті фермерства. На наш погляд, всі сільськогосподарські 
суб'єкти господарювання перш за все мають бути поділені на дві 
групи залежно від статусу: юридичні особи і фізичні особи. За 
таким поділом вони і мають реєструватись у розрізі визначених у 
нас законодавством форм господарювання. 

 
 
УДК 657 

В.О. ШЕВЧУК, д.е.н., професор, 
перший проректор з навчально–методичної роботи, 
Національна академія статистики, обліку та аудиту 

 
ПЕРСПЕКТИВИ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ  

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ З ПОГЛЯДУ ДОСТАТНОСТІ  
ЕКОНОМІКО–ФІЛОСОФСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 

 
Реалії глобалізації обумовлюють необхідність перегляду 

традиційних підходів до розвитку економіки та управління про-
відними її галузями.  

Росія на найближчу перспективу декларує наміри модерні-
зації  економіки на основі розвитку високих технологій. Міжна-
родні експерти пропонують керівництву країни до складу робо-
чої групи з розробки «проекту створення територіально відособ-
леного комплексу для розвитку досліджень і розробок» ввести 
«менеджера сторіччя» Джека Велча. Він очолював у 1981–2001 
рр. компанію General Electric. Її особливістю є те, що компанія 
займається секторами, в яких вона №1 або №2 на світовому рин-
ку. Відповідним цьому рівню є і менеджмент компанії. 

Україна у даний час входить до трійки найбільших у світі 
зерноекспортерів. За аналогією до вищевикладеного постає пи-
тання адекватності діючого в Україні аграрного менеджменту 
займаному країною місцю на світовому ринку зерна.  

Функції обліку, контролю та аналізу є ключовими в мене-
джменті, в т.ч. й аграрному. Доведено, що не лише відсутність, 
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але й погіршення якості здійснення будь–якої із названих функ-
цій погіршує чи навіть унеможливлює менеджмент.  

Глобалізаційні виклики зумовлюють істотний вплив на ре-
сурсні, технологічні, інформаційні та інші чинники економічного 
розвитку, впливають на менеджмент і його функції. Це має бути 
врахованим у процесі удосконалення обліку, контролю та аналізу 
діяльності господарюючих суб’єктів. З огляду на вказане місце 
України на світовому зерновому ринку дане завдання є пріорите-
тним для аграрного сектора національної економіки. 

Вплив глобалізаційних чинників на економіку та аграрну 
сферу глибоко усвідомлював сучасний український мислитель, 
письменник і правозахисник М.Руденко. Він дав інтерпретацію 
глобалізації як «вирішального уроку в історії людства». Осягаю-
чи сутність завершального екзамену у розвитку земної цивілізації 
з позицій власної країни, мислитель усвідомлював, що «його під-
сумки значною мірою залежатимуть від того, як цей екзамен 
складе Україна». Одночасно він застерігав не повторити досвіду 
«Аргентини, яка не зрозуміла власної місії на планеті». 

У досліджуваному нами контексті виконання покладеної на 
Україну планетарної місії потребує врахування теоретичних та 
прикладних надбань національної економіко–філософської куль-
тури. Насамперед має враховуватися її достатність. Облік, конт-
роль та аналіз належить бачити через призму економіко–
філософського знання, яке є достатнім у сенсі сприяння, а не 
створення загроз для продовження життя на землі.  

Ідея достатності мусить пронизувати всі складові економі-
ко–філософської культури, в середовищі яких має відбуватися 
розвиток функцій обліку, контролю та аналізу, – науку (що охоп-
лює теоретико–економічне, історико–економічне та прикладне 
економічне знання), освіту і практику господарювання. 

Так, українська наука покликана нести людству фундамен-
тальну теоретичну економію біо–, гео– і ноосфери, творити при-
кладну економіку живого, неживого й розумного. Прививаючи 
молоді навички мислення на природничо–господарських засадах, 
українська економічна освіта спроможна виховувати адвокатів 
нащадків. З огляду на  ступінь її потенційної достатності, вона 
здатна до набуття статусу найякіснішої.  
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Відтак природничо–господарське мислення стає запорукою 
практичного використання «дружніх» навколишньому середо-
вищу моделей  господарювання, що запроваджуватимуться за 
Вернадським (як освоєння природи людиною), а не за Мічуріним 
(як завоювання, котре «не чекає від природи милостей», а відби-
рає їх).  

Ґрунтована на достатньому знанні практика господарюван-
ня дозволить уподібнювати економіку природі і «вписувати»  
господарювання у довкілля. Це передбачає побудову моделей 
обліку, контролю та аналізу з метою удосконалення управління 
господарськими системами, призначеними для освоєння сфер 
живого, неживого й розумного та їх взаємодії. 

Підвищенню родючості гумусу, збільшенню продукування 
зерна, соломи, худоби, гною покликане слугувати перетворення 
традиційних галузей аграрного виробництва в гармонійно вписа-
ні у природу високотехнологічні антиентропійні фотосинтетичні 
еколого–економічні системи.  

Традиційне виготовлення знарядь для обробітку землі і ви-
рощування абсолютних благ, експлуатацію вітряків, водяних 
млинів та більш сучасних установок на енергоносіях належить 
відповідно трансформувати у неруйнівні для довкілля новітні 
ентропійні техніко–економічні, антиентропійні нефотосинтетич-
ні та ентропійні енергетичні системи. У притаманному українст-
ву симбіозі сільської управи, церкви і школи слід вбачати прооб-
раз антиентропійних владно–інтелектуальних систем.  

Модернізація історично апробованих українським етносом 
суспільно–господарських інститутів дозволяє будувати модерні 
кластери, здатні до самовідтворюваності, самодостатності та ін. 
Відтак, вже зараз є потреба проектування найновітніших моделей 
обліку, контролю та аналізу з метою забезпечення керованості 
кластерних мереж та інфраструктур аграрного виробництва, а в 
подальшому – побудови транснаціональних корпорацій на їх ос-
нові.  

Підтримка пропонованих ініціатив відкриває перспективу 
творення Україною стійкої до кризогенних викликів національ-
ної економіки та її розвитку безпечним для нащадків шляхом. 
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ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ  
КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  
В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ АПК УКРАЇНИ  
 
Реалізація завдань Концепції вимагатиме певних фінансових 

витрат на науково–організаційне забезпечення реалізації її заходів, 
обробки додаткової звітності, матеріально–технічного забезпечен-
ня виконання запланованих завдань. За нашими підрахунками для 
цього потрібно близько 60 млн. грн., з яких 50 млн. грн. щорічно 
на посилення, а, подекуди, вже і відновлення бухгалтерських 
служб управлінь агропромислового розвитку райдержад-
міністрацій та 10 млн. грн. разово на реалізацію інших заходів 
Концепції.  Разом з тим, навіть умовний підрахунок ефекту, який 
ми вбачаємо у зменшенні втрат аграрних підприємств від 
запобігання порушень методології обліку і звітності та економії 
від запровадження запропонованих  систем  підвищення 
кваліфікації  значно окупить ці витрати. 

Наведені нижче  розрахунки  являють  собою  науковий 
прогноз ефективності запровадження Концепції розвитку бухгал-
терського обліку в аграрному секторі економіки України,  що 
визначений за авторською оцінкою ефекту від реалізації окремих 
заходів Концепції. Зокрема, розраховано пряму фінансову 
ефективність та непрямий інвестиційний ефект. 

Фінансова ефективність (ФЕ) від запровадження Концепції 
розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки 
України включає: 

фінансову економію від запровадження запропонованих 
систем підвищення кваліфікації та сертифікації бухгалтерів аг-
рарних підприємств (Епк);  

фінансову економію від запобігання втрат грошових коштів 
в результаті порушення методології обліку і звітності (Епм). 
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ФЕ= Епк+Епм. 

Розмір фінансової економії від запровадження запропоно-
ваних систем підвищення кваліфікації та сертифікації  
бухгалтерів аграрних підприємств розраховується нами як 
різниця у вартості запропонованої Концепцією програми 
підвищення кваліфікації та сертифікації бухгалтерів аграрного 
сектору економіки України у порівнянні з аналогічною навчаль-
ною програмою, що діє на професійному освітньому ринку 
України сьогодні.  

Економія від запобігання втрат грошових коштів в 
результаті порушення методології обліку і звітності 
розраховується на основі інформації про втрати фінансових і 
матеріальних ресурсів у результаті порушень порядку ведення 
бухгалтерського обліку сільськогосподарськими підприємствами.  

Вихідними даними для розрахунку стала інформація Звіту 
про контрольно–ревізійну роботу Міністерства аграрної політики 
та Звіту про результати діяльності органів державної контроль-
но–ревізійної служби України (ГоловКРУ) за 2008–2009 рр. щодо 
сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, 
підпорядкованих Міністерству аграрної політики.  

Відповідно до даних Мінагрополітики середньорічний 
розмір втрат фінансових і матеріальних ресурсів держави у 
результаті порушень порядку ведення бухгалтерського обліку у 
розрахунку на 1 сільськогосподарське підприємство становить 
60,09 тис.грн., а за даними ГоловКРУ цей показник складає 
159,92  тис. грн.  

Для розрахунку фінансової економії від запобігання втрат 
грошових коштів в результаті порушення методології обліку і 
звітності розраховувалось середнє значення між визначеними 
показниками по КРУ Міністерства аграрної політики та Голов-
КРУ. 

За результатами проведених досліджень розмір фінансової 
ефективності від запровадження Концепції розвитку бухгал-
терського обліку в аграрному секторі економіки України розра-
хована в сумі фінансової економії від запровадження запропоно-
ваних систем підвищення кваліфікації та сертифікації 
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бухгалтерів аграрних підприємств в сумі 66495,0 тис. грн. та 
фінансової економії від запобігання втрат грошових коштів в 
результаті порушення методології обліку і звітності в сумі 
1793082,0 тис. грн. 

Отже, пряма фінансова ефективність від запровадження 
Концепції розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі 
економіки України складає майже 2 мільярди гривень: 

ФЕ = 66 495 +1 793 082 = 1 859 577 тис. грн. 

Окрім фінансового ефекту від запровадження Концепції не 
менш важливим є непрямий інвестиційний ефект.  

Непрямий інвестиційний ефект від запровадження 
Концепції розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі 
економіки України  полягає у підвищення інвестиційної 
привабливості сільськогосподарських підприємств за рахунок 
постановки на баланси підприємств специфічних активів 
сільського господарства. 

Нами зроблена спроба вираження даного ефекту в грошо-
вому еквіваленті шляхом умовного розрахунку вартості 
сільськогосподарських угідь та об’єктів інтелектуальної 
власності, що підлягають включення в баланси аграрних 
підприємств. 

Непрямий інвестиційний ефект від впровадження Концепції 
визначається як умовний показник, що включає: 

· вартість збільшення валюти балансу за рахунок включен-
ня в господарський оборот земель сільськогосподарського приз-
начення; 

· вартість збільшення валюти балансу за рахунок оприбут-
кування неврахованих в обліку об’єктів інтелектуальної власності. 

Вартість збільшення валюти балансу за рахунок включення 
в баланс земель сільськогосподарського призначення 
розраховується на основі середньої нормативної грошової оцінки 
земель сільськогосподарського призначення в Україні та 
загальної площі сільськогосподарських угідь в Україні. 

Вагомим фактором підвищення інвестиційної 
привабливості підприємств аграрного сектору економіки України 
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є включення до складу їх балансів специфічних інтелектуальних 
активів, що перебувають у їх власності та використовуються з 
метою отримання прибутку.  

Отже, непрямий інвестиційний ефект в грошовому 
еквіваленті  складає 451 630,891 тис.грн. і включає суму 
інвестиційної ефективності від включення в облікову систему 
земель сільськогосподарського призначення (445 687, 441 
тис.грн.) та об’єктів інтелектуальної власності (5 943,45 тис.грн.). 

Таким чином, розрахований економічний ефект від запро-
вадження заходів Концепції розвитку бухгалтерського обліку в 
аграрному секторі економіки України являє собою 
багатомільярдний умовний показник. Такий прогноз показує 
масштабність проблем, на вирішення яких спрямована 
Концепція.  

Проте, найбільший ефект очікується від посилення сприй-
няття бухгалтерського обліку в системі управління, підвищення 
значущості бухгалтерської інформації в забезпеченні виконання 
аграрним сектором України своєї місії в глобальному світі. 

Результатом реалізації Концепції стане побудова цілісної 
системи управління бухгалтерським обліком в галузях аграрного 
сектору економіки, зорганізованої за принципом вертикалі 
управління та вмонтованої в системі загальнодержавного регу-
лювання обліку та звітності. 

Функціонування такої системи забезпечить дотримання та 
виконання таких визначальних для розвитку галузевого бухгал-
терського обліку умов: 

1. Запити на показники бухгалтерської звітності аграрних 
підприємств будуть визначатись за узгодженням з 
центральним державним органом галузевого управлін-
ня.  

2. Міністерство аграрної політики отримає право дирек-
тивно впливати на прийняття рішень з методології об-
ліку і звітності через делегування своїх представників 
до відповідних Методологічних рад Міністерства фі-
нансів та Державного комітету статистики України.  
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3. Методологічний вплив Міністерства аграрної політики 
України на розвиток галузевої системи бухгалтерського 
обліку в найближчий час  забезпечуватиметься через 
прийняття Кабінетом Міністрів України Концепції роз-
витку бухгалтерського обліку в аграрному секторі еко-
номіки України та розпоряджень «Про облікову політи-
ку в аграрному секторі економіки», а в перспективі че-
рез прийняття відповідних стандартів з бухгалтерського 
обліку. 

4. Прийнята єдина облікова політика дозволить отримува-
ти порівнянні звітні дані для їх подальшого викорис-
тання при підготовці та прийняті виважених і своєчас-
них управлінських рішень спрямованих на забезпечен-
ня сталого розвитку аграрного сектору  економіки,  
сільських громад і територій.  

5. Дотримання методології ведення бухгалтерського облі-
ку і складання звітності, закріплених в національних 
положеннях (стандартах) контролюватиметься верти-
каллю бухгалтерських служб по системі Міністерства 
аграрної політики України, яке становитиме складову 
частину, пов’язану системоутворюючими зв’язками з 
органами законодавчої, виконавчої влади і професійних 
громадських об’єднань, відповідальних за розробку, за-
твердження і реалізацію державної облікової політики. 

6. Координація зусиль державних,  наукових,  освітніх  
закладів та професійних об’єднань забезпечать органі-
заційно–методологічну основу вдосконалення бухгал-
терського обліку і звітності з врахуванням пріоритетно-
сті національних та галузевих інтересів, вимог міжна-
родних стандартів і законодавства ЄС.  

7. Вдосконалена бухгалтерська звітність  доповнена  ін-
формацією з відомчої аграрної статистики забезпечить 
підвищення якості інформаційного забезпечення управ-
ління аграрною сферою та відпрацювання ефективної 
аграрної політики. 
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8. Система професійного навчання і сертифікації сприяти-
ме зростанню фахового рівня та підвищенню суспільно-
го статусу бухгалтера, його ролі в забезпеченні управ-
лінні ефективним виробництвом аграрної продукції.  

9. Створена підсистема галузевого контролю та недержа-
вного аудиту сприятиме підвищенню рівня економічної 
роботи на підприємствах аграрного сектору економіки 
та зростанню достовірності і прозорості економічної 
інформації. 

Реалізація передбачених Концепцією  заходів  посилить  
формування державної політики в аграрному секторі на базі реа-
льних фінансово–економічних показників, підкріплених дієвою 
системою бухгалтерського обліку.  

 
 

 
УДК 657 

В.М. ГАВРИЛЮК, 
начальник Управління  
бухгалтерського обліку,  

звітності та ревізійної роботи  
Міністерства аграрної політики України   

 
ПРИЙНЯТТЯ ТА ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ 
СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В АГРАРНОМУ  

СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
 
Без належного інформаційного представлення галузевих 

особливостей аграрний сектор, як складова національної 
економіки, не може в повній мірі забезпечити збереження та 
примноження унікальних земельних та біологічних ресурсів, 
інвестиційної привабливості суб’єктів господарської діяльності і 
сільських територій, конкурентоспроможності національного 
аграрного виробництва в світовій господарській системі. 

Тому, для вирішення існуючих проблем була розроблена 
Концепція розвитку системи бухгалтерського обліку в аграр-
ному секторі економіки України (далі – Концепція). З метою 
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розробки Концепції при Мінагрополітики України була створена 
робоча група, до складу якої були включені представники 
Мінагрополітики України, Федерації аудиторів, бухгалтерів та 
фінансистів АПК України, ННЦ «Інститут аграрної економіки» 
НААНУ та провідні вчені аграрних вузів України.  

У кінці 2008 року проект Концепції був розглянутий та 
схвалений зборами Бюро Відділення аграрної економіки та зе-
мельних відносин Президії Української академії агарних наук 
України.  

3 лютого 2009 року рішенням Колегії Міністерства аграрної 
політики України була схвалена Концепція розвитку системи 
бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки 
України.  

Також, проект Концепції був представлений на ІІІ 
Всеукраїнському Конгресі бухгалтерів, який відбувся у місті Ял-
та у липні 2009 року, в якому прийняли участь близько тисячі 
бухгалтерів з усієї України.  

 Місія Концепції полягає у визначенні напрямів удоскона-
лення галузевої системи бухгалтерського обліку та звітності як 
ключового інформаційного інституту в забезпеченні 
конкурентоспроможності сільського господарства, вирішенні 
продовольчих, енергетичних та екологічних проблем, реалізації 
національних споживчих та соціальних інтересів в умовах участі 
в СОТ та запровадженні законодавства Європейського Союзу. 

З метою забезпечення реалізації та запровадження 
Концепції передбачається здійснення заходів, які дадуть змогу 
підвищити статус бухгалтерських служб та удосконалити 
існуючу систему бухгалтерського обліку на підприємствах аг-
рарного сектору.   

Концепція спрямована на вирішення наступних проблем: 
1. Необхідності відображення  в бухгалтерському обліку 

унікального земельного, біологічного та інтелектуального 
капіталу вітчизняної аграрної галузі як природного ресурсу пла-
нетарного значення, національного багатства та господарського 
активу аграрних підприємств. 
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2. Необхідності посилення системи інформаційного забез-
печення органів галузевого управління, що пов’язані із втратою 
бухгалтерським обліком позицій в галузевій інформаційній 
системі через законодавче  ігнорування впливу галузевого обліку 
на формування методології обліку та звітності в агропромисло-
вому виробництві. 

3. Недостатності методологічних та методичних розробок із 
забезпечення економічної роботи на підприємствах аграрного 
сектору економіки, що включає: 

– затвердження галузевих стандартів бухгалтерського 
обліку;  

– посилення впливу на організацію управлінського обліку 
підприємств шляхом розробки і затвердження в нормативному 
порядку методологічних засад і єдиних методик відображення і 
аналізу економічної інформації;  

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

4. Невиправданого зменшення в системі управлінь агроп-
ромислового розвитку обласних та районних держадміністрацій   
чисельності служб бухгалтерського обліку, переорієнтації їх ро-
боти переважно на забезпечення загальних процедур державного 
управління; недостатності  фінансування науково–методичного 
та інформаційно–консультативного забезпечення підприємств 
галузі, системи перепідготовки кадрів, що послаблює кадровий 
бухгалтерський потенціал галузі та не забезпечує здатність сис-
теми оперативно підвищувати професійність бухгалтерів та 
якість їх роботи. 

Реалізація місії Концепції, полягає у виконані чотирьох ос-
новоположних груп завдань: 

§ законодавчо–регуляторних; 
§ методологічних; 
§ методичних; 
§ формуванні професії.  
Законодавчо–регуляторні завдання Концепції полягають у 

визначенні пріоритетних напрямків формування законодавчо–
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нормативних та організаційних передумов забезпечення 
ефективної державної політики щодо функціонування системи 
бухгалтерського обліку та звітності, що використовує грошовий 
вимірник,  в аграрному секторі економіки. 

Методологічні завдання Концепції передбачають 
щонайповніше врахування галузевої специфіки при 
удосконаленні  методології бухгалтерського обліку через розроб-
ку галузевих стандартів, вдосконаленні  норм вітчизняного бух-
галтерського обліку у зв’язку з появою нових інституційних 
запитів з  боку користувачів бухгалтерської інформації та поси-
лення ролі галузевого регулювання в контексті удосконалення 
державного регулювання. 

Методичні завдання Концепції полягають у науково–
методичному забезпеченні втілення національних положень 
(стандартів)  бухгалтерського обліку, інших методологічних на-
працювань через галузеві інструкції, методичні рекомендації, 
практичні посібники. 

Завдання з формування професії  – полягають у 
формуванні інституту бухгалтерів як окремої професійної ланки 
через запровадження системи підвищення кваліфікації і 
сертифікації бухгалтерів, сприяння розвитку професійних бух-
галтерських організацій, підвищення статусу бухгалтерів в 
системі галузевого управління та на підприємствах аграрного 
сектору економіки. 

Результатом запровадження Концепції стане побудова 
цілісної системи управління бухгалтерським обліком в галузях 
аграрного сектору економіки, зорганізованої за принципом 
вертикалі управління, інтегрованої в систему державного регу-
лювання обліку та звітності в Україні. 

Функціонування системи повинно забезпечити дотри-
мання і виконання таких визначальних для розвитку галузево-
го бухгалтерського обліку умов: 

- Запити до бухгалтерського обліку в аграрній сфері бу-
дуть визначатись за узгодженням з центральним державним ор-
ганом галузевого управління.  
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- Прийнята єдина облікова політика дозволить отримува-
ти порівнянні звітні дані для їх подальшого використання при 
підготовці та прийняті виважених і своєчасних управлінських 
рішень спрямованих на забезпечення сталого розвитку аграрного 
сектору економіки, сільських громад і територій.  

- Дотримання методології ведення бухгалтерського 
обліку і складання звітності, закріплених в національних поло-
женнях (стандартах) контролюватиметься вертикаллю бухгал-
терських служб по системі Міністерства агарної політики 
України,  яке  становитиме  складову  частину,  пов’язану  систе-
моутворюючими зв’язками з органами законодавчої, виконавчої 
влади і професійних громадських об’єднань, відповідальних за 
розробку, затвердження і реалізацію державної облікової 
політики. 

- Координація зусиль державних,  наукових,  освітніх  
закладів та професійних об’єднань забезпечать організаційно–
методологічну основу вдосконалення бухгалтерського обліку і 
звітності з врахуванням пріоритетності національних та галузе-
вих інтересів, вимог міжнародних стандартів і законодавства ЄС.  

- Вдосконалена бухгалтерська звітність доповнена 
інформацією з відомчої аграрної статистики забезпечить 
підвищення якості інформаційного забезпечення управління аг-
рарною сферою та відпрацювання ефективної аграрної політики. 

- Система професійного навчання і сертифікації сприя-
тиме зростанню фахового рівня та підвищенню суспільного ста-
тусу бухгалтера, його ролі в забезпеченні управлінні ефективним 
виробництвом агарної продукції.  

- Створена підсистема галузевого контролю та недер-
жавного аудиту сприятиме підвищенню рівня економічної робо-
ти на підприємствах аграрного сектору економіки та зростанню 
достовірності і прозорості економічної інформації. 

З метою реалізації завдання Концепції щодо вдоскона-
лення законодавчо–нормативної бази з бухгалтерського обліку 
та звітності в частині надання повноважень галузевим 
міністерствам нормативного впливу на методику бухгалтерсько-
го обліку в галузі, у робочу групу з питань внесення змін до За-
кону України «Про бухгалтерський обліку та фінансову звітність 



 28

в Україні», яка створена при Комітеті з питань економічної 
політики Верховної ради України, включені фахівці Управління 
бухгалтерського обліку, звітності та ревізійної роботи 
Мінагрополітики України та Федерації аудиторів, бухгалтерів та 
фінансистів АПК України.  

Одним із заходів виконання Концепції  є вдосконалення  
системи підвищення кваліфікації та сертифікації бухгалтерів 
галузі. Введення норми про сертифікацію бухгалтерів, а особ-
ливо бухгалтерів сільськогосподарських підприємств вирішить 
існуючу проблему. Необхідно освоювати світові принципи 
професійної освіти з бухгалтерського обліку і фінансів, що 
здійснюється професійними громадськими об’єднаннями шляхом 
обов’язкового підвищення кваліфікації та сертифікації 
спеціалістів. 

Для вирішення існуючої проблеми у 2008 році був створе-
ний Інститут обліку і фінансів при Федерації аудиторів, 
бухгалтерів і фінансистів АПК України, у якому бухгалтери 
агропромислових підприємств мають можливість удосконалюва-
ти свої професійні знання за галузевими програмами та отриму-
вати сертифікати державного зразка, які відповідають вимогам 
Міжнародної федерації бухгалтерів: 

– «Сертифікований професійний бухгалтер агропромисло-
вого виробництва» (САРА); 

– «Сертифікований професійний бухгалтер бюджетних ус-
танов» (CAPS); 

– «Сертифікований міжнародний професійний бухгалтер» 
(CIPA). 

Сьогодні майже 1000 бухгалтерів агропромислових 
підприємств проходить навчання за зазначеними програмами та 
близько 90 із них вже отримали Сертифікати.  

На сьогодні, процесом навчання охоплені Київська, Чер-
каська, Луганська, Рівненська, Кіровоградська, Хмельницька, 
Чернігівська, Полтавська та Житомирська області.  

Ще одним із завдань, яке має на меті вирішити Концепція – 
це вдосконалення системи методично–інформаційного забез-
печення обліково–фінансової роботи на підприємствах АПК.  
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Вирішення даної проблеми повинно забезпечуватись, перш 
за все, розповсюдженням нових розробок методичного та норма-
тивного характеру до облікових працівників через електронні 
засоби комунікацій, через проведення семінарів, навчань, 
тренінгів тощо.  

Тому, для вирішення  методологічного забезпечення обліку 
і звітності в галузі при Мінагрополітики функціонує Методична 
рада з питань бухгалтерського обліку при Мінагрополітики, 
яка була створена у 2006 році і яка скоординувала зусилля 
провідних науковців аграрної галузі, представників органів 
центральної та місцевої виконавчої влади та практикуючих 
бухгалтерів задля організації робіт з наукового, методичного та 
практичного забезпечення облікової політики в аграрному 
секторі економіки країни.  

В реалізації організації бухгалтерського обліку на 
сільськогосподарських підприємствах слід враховувати 
різноманіття організаційно–правових форм аграрних 
підприємств, їх розміри за земельними площами, чисельністю 
працюючих та обсягом виробництва.  

На особливу увагу заслуговує вибір, обґрунтування  та 
реалізація облікової політики, оскільки сезонність, 
багатогалузевість виробництва накладає свій відбиток на 
організацію обліку витрат, готової продукції, доходів та 
фінансових результатів. Специфіка сільського господарства та-
кож полягає у використанні специфічних засобів виробництва та 
предметів виробництва, які є біологічними активами. 
Сільськогосподарське виробництво передбачає управління 
трансформацією біологічних активів в сільськогосподарську 
продукцію. Таке управління відрізняє сільське господарство від 
інших видів діяльності.  

На даний час в Україні недостатньо приділено уваги питан-
ню реформування системи первинного обліку, хоча первинна 
документація є основним джерелом інформації для формування 
показників в бухгалтерському, податковому, статистичному 
обліку та звітності.  



 30

На даному етапі ця проблема потребує негайного 
вирішення, оскільки підприємства використовують форми 
первинної документації, які розроблені ще за часів СРСР і які не 
відповідають сучасним умовам.  

Методичною радою з питань бухгалтерського обліку при 
Мінагрополітики розроблені Альбоми первинних документів для 
сільськогосподарських підприємств з обліку основних засобів і 
інших необоротних активів, з обліку виробничих запасів та з 
обліку довгострокових та поточних  біологічних  активів,  які 
затверджені відповідними наказами Мінагрополітики.  

Робота по розробці та затвердженню форм первинних 
документів для сільськогосподарських підприємств триває і 
надалі.  

З метою забезпечення єдиних методологічних принципів 
ведення бухгалтерського обліку в сільськогосподарських 
підприємствах, наказом Мінагрополітики від 04.06.2009 № 390 
затверджені спеціалізовані форми регістрів журнально–ордерної 
форми обліку для сільськогосподарських підприємств та 
Методичні рекомендації щодо їх застосування.  

Найближчим часом планується розробити спеціалізовані 
форми регістрів меморіально–ордерної форми обліку для 
сільськогосподарських підприємств.  

На етапі реформування економіки виникли розбіжності між 
показниками бухгалтерської (фінансової), статистичної та 
податкової звітності. Розбалансованість показників звітності ви-
никла через неузгодженість між собою процесів запровадження в 
Україні бухгалтерського обліку і звітності за міжнародними 
стандартами, ринкових підходів до формування статистичної 
звітності та проведенням відособленої податкової політики. То-
му, постає питання вдосконалення системи аграрної звітності 
для забезпечення широкому колу сільськогосподарських 
товаровиробників прозорого ринкового середовища та 
поліпшення інформування державних органів управління агро-
промисловим виробництвом та розробки дієвої аграрної 
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політики. Останнє ставить на порядок денний питання уніфікації 
бухгалтерської, статистичної і податкової звітності.  

Таким чином, в сучасних умовах господарювання доцільно 
розробити  відомчу звітність, форми та об’єм якої необхідно 
розробити виходячи з потреб управління як галуззю в цілому, так 
і методологією обліку.  

Однією з головних функцій Міністерства аграрної політики 
є ефективне управління державною власністю підприємств агро-
промислового комплексу. Останнє неможливо здійснювати без 
проведення аудиту діяльності цих підприємств. Організація тако-
го аудиту має базуватися на нових методичних підходах, що вра-
ховують не тільки загальноприйняті норми та стандарти, але і 
галузеві особливості. Необхідно розробити науково обґрунтовану 
методику аудиторської перевірки та оформлення аудиторського 
висновку, стосовно специфіки виробництва та обліку 
підприємств АПК.  

Введення спрощеної системи оподаткування в ряді 
підприємств (фіксований сільськогосподарський податок, єдиний 
податок), знизило стимулюючу функцію податкового контролю 
за веденням бухгалтерського обліку та формуванням показників 
у бухгалтерській звітності. Необґрунтована  податкова політика 
призвела до того, що податковий облік для підприємств набув 
першочергового значення. Наслідком такої ситуації стає фор-
мальне ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової 
звітності. Разом з тим, реформування бухгалтерського обліку в 
Україні ставить перед собою мету саме формування фінансової 
звітності таким чином, щоб вона достовірно показувала користу-
вачам фактичний фінансовий стан та перспективи розвитку 
підприємства.  

Допомогти у вирішенні цих та інших проблем галузі пови-
нен аудит. Дослідження з організації бухгалтерського обслуго-
вування підприємств АПК показали, що аудиторські служби ма-
ють направляти свою діяльність по роботі з підприємствами АПК 
на організацію інформаційно–консультативного забезпечення 
підприємств галузі.  
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Підприємства АПК в силу своєї специфіки та віддаленості 
від промислових центрів мають гостру потребу в інформаційно–
методичному обслуговуванні.  

Таким чином, вирішення цих основних питань та реалізація 
напрямків Концепції можливе лише на базі застосування про-
гресивних інформаційних технологій та широкого залучення 
до досліджень всіх наукових установ.  



 33

УДК 657.6 
Л.С. ШАТКОВСЬКА, к.е.н., проф., 

кафедра бухгалтерського обліку і аудиту, 
 Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 
ПОСЛІДОВНІСТЬ АУДИТОРСЬКИХ ПРОЦЕДУР ПРИ  

ПЕРЕВІРЦІ БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Реформування національної економіки з врахуванням гло-

балізації економічного розвитку торкнулось багатьох ланок еко-
номічних систем, управління якими базується на інформації. От-
же, інформаційне забезпечення повинно бути спрямоване на 
якомога об’єктивніше відображення нових господарських 
процесів і найповніше задоволення потреб менеджерів та інших 
користувачів для обґрунтування і оптимізації управлінських 
рішень. В цьому контексті загострюється проблема забезпечення 
достовірності інформації, відображеної у фінансовій звітності, 
основною формою якої є баланс. 

В балансі відображаються фінансово–майновий стан 
підприємства, що цікавить багатьох користувачів (інвесторів, 
власників, покупців, банки, акціонерів тощо), але інформація про 
такий стан повинна бути достовірною і повною. З цією метою 
баланс перевіряють зовнішні і внутрішні аудитори. Контрольно–
ревізійні органи різних міністерств і відомств. Всі суб’єкти кон-
тролю зацікавлені в оптимізації контрольної діяльності. У 
вирішенні цього питання важливе значення має дотримання 
певної послідовності контрольних (аудиторських) процедур, за-
стосування ефективних прийомів і способів перевірки 
інформації. 

Аудитори можуть обирати ту чи іншу послідовність, вихо-
дячи з власного професійного досвіду. В табл. 1  наведено один із 
можливих варіантів контрольних дій та послідовність їх вико-
нання. 

Баланс перевіряють у відповідності з П(С)БО 1 «Загальні 
вимоги до фінансової звітності», П(С)БО 2 «Баланс» та іншими 
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стандартами, що регулюють формування матеріальних і фінансо-
вих ресурсів та джерел їх фінансування. 
Послідовність аудиторських процедур при перевірці балансу 

підприємства 
Назва процедури Зміст процедури 

1. Перевірка оформлення 
балансу 

Правильність кодів у відповідності з реєстраційним 
свідоцтвом, наявність підписів, дати прийняття – здачі 
балансу, виявлення виправлень, підчисток, тощо. 

2. Перевірка правильності 
перенесення кінцевих 
залишків балансу минулого 
року в баланс на початок 
звітного року 

При виявленні розходжень з’ясовують їх причини, 
об’єктивними з яких є внесення змін у форму балансу 
відповідного поточного року (наприклад, довгострокові 
біологічні активи, поточні біологічні активи та ін.), 
обґрунтованості  змін в облікову політику. Інші причи-
ни є суб’єктивними і розцінюються як помилки і пору-
шення в складанні балансу. 

3. Логічна перевірка 
 

Перевірка за критерієм „може бути”, „не може бути”. 
Аудитори уважно аналізують показники (статті балан-
су) в порівнянні їх на початок і кінець року, 
узгодженість статтей балансу (наприклад, 
заборгованість по оплаті праці з заборгованістю 
відрахувань до фондів соціального страхування і 
соціального забезпечення). 

4. Співставлення статей ба-
лансу з Головною книгою  
 

Співставляють окремі статті за їх назвою, які 
співпадають з назвою синтетичних рахунків та з 
підсумком за згрупованими рахунками (наприклад, в 
статті „Основні засоби” відображають суму двох 
рахунків: рах. 10 „Основні засоби” і рах. 11 „Інші 
необоротні матеріальні активи” ). 

5. Арифметична перевірка 
 

Перевіряють правильність визначення залишкової 
вартості нематеріальних активів, основних засобів, 
чистої реалізаційної вартості та підсумків розділів і 
балансу в цілому. 

6. Узгодженість синтетично-
го і аналітичного обліку 

Дані Головної книги співставляють з регістрами 
аналітичного обліку по відповідних рахунках. 

7. Аналітична перевірка 
 

Проводять горизонтальний і вертикальний аналіз статей 
балансу (динаміки і структури статей балансу), внаслідок 
якого визначають так звані „незвичайні відхилення” в 
розмірах статей на початок і кінець року та встановлюють 
найбільш  суттєві статті балансу за структурою. Це 
полегшує визначення змісту і обсягів поглибленої 
перевірки окремих статтей балансу, виявлення нестандарт-
них тенденцій і закономірностей у формуванні активів і 
пасивів балансу, визначення статей, в яких є вірогідні озна-
ки прояву помилок, зловмисних порушень тощо. 

8. Перевірка статей балансу 
по суті 
 

Установлюють правильність формування статтей ба-
лансу у відповідності з П(С) БО 2 „Баланс ” та іншими 
стандартами щодо визнання і оцінки активів і пасивів. 

9.Узгодженість окремих 
статтей балансу з іншими 

Статті балансу за розрахунковими операціями повинні 
узгоджуватись з податковими деклараціями і розрахун-
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формами звітності ками, із звітністю, що надається в Пенсійний фонд та 
фонди соціального страхування, з окремими показниками 
форм статистичної звітності, з іншими формами 
фінансової звітності (ф. 2 , ф. 3 , ф. 4, ф. 5 , ф. 6). 

Особливу увагу потрібно приділити перевірці дотриманню 
положень стандартів бухгалтерського обліку і звітності щодо 
визнання активів і пасивів. 

В балансі активи відображають лише ті, які можуть бути 
контрольовані підприємством в результаті минулих подій, вико-
ристання яких, як очікується, призведе до отримання 
економічних вигід у майбутньому (ст. 4 П(С)БО 2). Це означає, 
що аудитори повинні прослідкувати, чи не відображені в балансі 
зношене, не використовуване, пошкоджене майно, виробничі за-
паси, продукція, тощо. Такі активи повинні бути списані на вит-
рати діяльності. Відображення в балансі непридатних для вико-
ристання активів викривляє розмір реальних ресурсів підпри–
ємства. 

Статті «Нематеріальні активи», «Основні засоби» 
перевіряють на предмет їх складу у відповідності із П(С)БО 7 та 
П(С)БО 8 та дотримання вимоги, що у підсумок (валюту) балансу 
включається залишкова вартість цих активів як різниця між 
первісною вартістю і зносом (накопиченою амортизацією). З а 
такими ж критеріями перевіряють правильність відображення 
інформації в статті «Довгострокові біологічні активи» у 
відповідності з П(С)БО 30 «Біологічні активи». 

Всі активи повинні бути підтверджені матеріалами 
інвентаризації. Розрахунки з податковою системою, не 
підтверджені взаємозвіркою їх, вважаються недійсними. 

Суми довгострокових і поточних зобов’язань потрібно 
перевірити перш а все відносно дотримання П(С)БО 1 з визнан-
ням зобов’язань (ст. 3), згідно якого зобов’язаннями визнається 
заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих 
подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до 
зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі 
економічні вигоди. Виходячи з цього визначення, в складі зо-
бов’язань не повинна бути відображена безнадійна, прострочена 
заборгованість, по якій минули строки позовної давності та ін.., 
вона має бути списана з балансу на збитки підприємства. 
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Розрахунки з довгострокових і поточних зобов’язань 
повинні бути підтверджені актами взаємоперевірки, особливо 
обов’язковою є така вимога щодо розрахунків з фінансовою сис-
темою. Потрібно проконтролювати, чи не відображається в 
балансі згорнуте сальдо, що визнається порушенням. 

Ретельна перевірка дотримання стандартів і чинного зако-
нодавства кожної статті балансу з застосуванням ефективних ме-
тодик дозволить виявити найбільш суттєві помилки і порушення 
та надати користувачам інформації впевненість щодо 
достовірності і повноти балансу та інших форм фінансової 
звітності, зменшити інформаційні ризики, забезпечити експерти-
зу економічних систем. 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДЛЯ ПОБУДОВИ ОБЛІКОВО–
АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ З ВИКОРИСТАННЯМ  

ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК 
 
Обліково–аналітична система – це система, що базується на 

даних бухгалтерського обліку, включаючи оперативні дані і ви-
користовує для економічного аналізу статистичну, виробничу та 
довідкову та інші види інформації. Тому, обліково–аналітична 
система являє собою збір, опрацювання та оцінку всіх видів ін-
формації, що використовується для прийняття управлінських рі-
шень на макро– і мікрорівнях. 

Cистема обліково–аналітичного забезпечення є складовою 
загальної системи управління, вона базується тільки на даних 
бухгалтерського обліку і здійснюється працівниками бухгалтерії. 
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Її суть полягає в об’єднанні облікових та аналітичних операцій в 
один процес, проведення оперативного мікроаналізу, забезпечен-
ні безперервності даного процесу і використанні його результатів 
при формуванні рекомендацій для прийняття управлінських рі-
шень. При цьому загальна методологія і нормативні положення 
обліку і аналізу удосконалюються для раціонального викори-
стання в єдиній обліково–аналітичній системі [7]. 

Жорсткі оцінки у вигляді статистичної інформації з 
офіційних джерел практично не використовуються у зв'язку з на-
лагодженими експертними системами надання статистичної 
інформації комерційним організаціям за великі кошти. Стати-
стична інформація, яка є в офіційних виданнях, рідко може бути 
використана в готовому вигляді для відповідей на аналітичні пи-
тання щодо кон'юнктури ринку окремих товарів і послуг [9]. Слід 
зазначити, що аналітики та науковці, вирішуючи певні задачі, 
надають перевагу жорстким оцінкам [9]. 

Не дивлячись на зростаючу роль математичних методів, які 
використовуються для вирішення економічних завдань, немож-
ливо вважати, що формальні методи сучасної математики вияв-
ляться універсальним засобом вирішення усіх проблем, що вини-
кають в сферах діяльності суспільства. Методи, які використо-
вують результати досвіду та інтуїції, тобто евристичні 
(неформальні), безумовно збережуть своє значення в подальшо-
му. 

Використовуючи експертні оцінки припускають, що при 
вирішені проблем в умовах невизначеності думка групи 
експертів є більш надійною, ніж думка окремого експерта, тобто 
що дві групи однаково компетентних експертів з більшою 
вірогідністю дадуть аналогічні відповіді, ніж два експерти. 
Припускається також, що сукупність індивідуальних відповідей 
експертів повинна включати «істинну» відповідь [3]. Застосуван-
ня математичних підходів при побудові методики вибору 
експертів при оцінці інноваційної продукції застосовував  В. 
Бокій [1]. Вважаємо за необхідно продовжувати надбання нау-
ковця, це пов’язано з тім, що в наукових дослідженнях сьогоден-
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ня дуже часто теоретичні викладки не мають ґрунтовного 
підтвердження, достатнього рівня доказовості [6].  

Т.М. Бондаренко пропонує [2] розробити аналітично–
інформаційну систему, яка дозволить використати жорсткі  та 
експертні оцінки для аналізу кон'юнктури ринку, що ґрунтується 
на питаннях та відповідях, використовуючи інформаційний ма-
сив статистичної бази країни. 

У світовій практиці тверді та експертні оцінки не ототож-
нюються. І тому бал за твердими оцінками буде мати значно 
більшу вагу порівняно з балом за експертними оцінками [8]. Ри-
нок досліджується за значною кількістю товарів і послуг. Даючи 
відповідь на питання з метою аналізу вибіркової кон'юнктури, 
для економії часу та інших затрат доцільно визначити питання, 
які можуть бути використані для вирішення багатьох задач.  

Підпорядкування дослідження ринку єдиному механізму 
дало б змогу контролювати всі інформаційні потоки та зменшити 
асиметрію інформації на ринку, що доцільно зазначити у ст. 5 
основних завдань Національної програми інформатизації [4] та в 
розділі III Закону України «Про основні засади розвитку 
інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки» [5]. 
Варто передбачити інформаційне забезпечення маркетингової 
діяльності для поглиблення знання повноти процесів щодо 
кон'юнктури ринку на макрорівні державних і комерційних 
замовників, фізичних та юридичних осіб на відповідних умовах. 
Державна установа, створена для регулювання цього процесу, 
повинна виконувати функцію дослідження кон'юнктури ринку 
товарів і послуг [2]. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО КОНТРОЛЮ 
 ЗА ВІДШКОДУВАННЯМ ПДВ 

 
Адміністрування податку на додану вартість, незважаючи 

навіть на впровадження автоматизованих інформаційних систем 
(АІС) для обробки податкової звітності й контролю за бюджет-
ним відшкодуванням податку на додану вартість, й надалі зали-
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шається найактуальнішою проблемою, характерною для держав-
ного податкового менеджменту. Хоча цьому важливому питанні 
постійно приділяється увага з боку держави. Достатньо лише 
пригадати, що останнє ставало предметом неодноразового обго-
ворення на Раді національної безпеки й оборони України (більш 
детально про це див. [1, с. 158–169]. 

Отож, після здійснення заходів на державному рівні пози-
тивні зрушення в цій важливій справі, як очікувалось, повинні 
були б настати. Однак, у теперішній час доводиться констатува-
ти, що покінчити з деякими чинними проблемами, і, особливо з 
тими, які стосуються відшкодування ПДВ та мінімізації ризиків з 
його неповернення, остаточно так і не вдалось. Не можна сказа-
ти, що цій роботі бракувало прагматизму чи професійного підхо-
ду. Більше того, як показує аналіз проведених заходів у цьому 
напрямку, окремі пропозиції якраз і відрізнялись своїм цільовим 
призначенням, і прикладною спрямованістю. 

З наведеним можна було б погодитись остаточно. Особливо 
якщо звернути увагу на ті управлінські рішення, що приймались 
на найвищому державному рівні. Останнє найбільш характерно 
простежувалось у питаннях запровадження з 1 липня 2007 р. сис-
теми електронного контролю реєстрів податкових накладних [2]. 
Причому, як передбачалось, держава брала на себе зобов’язання 
забезпечити платників податків відповідними комп’ютерними 
програмами, звісно, за певну плату. Проте, як відомо практичної 
дієвої реалізації цього виду контролю, по суті, так і не відбулось. 
Однією з причин, що стала особливо добре простежуватись у цей 
час, на нашу думку, була неоднозначність у підходах до розумін-
ня цієї проблеми, а відтак, і її розв’язання. Хоча для запрова-
дження електронного контролю реєстрів податкових накладних 
необхідно було б вносити зміни до чинного законодавства. Однак 
саме останнє й стало основним аргументом, який був, скоріш за 
все, причиною відхилення цієї прагматичної ідеї. 

Звісно, з точки зору як держави, так і платників ПДВ з ви-
соким рівнем податкової культури, запровадження такого конт-
ролю лише сприяло б вчасному поверненню коштів з Державно-
го бюджету України. Адже відповідно до наказу ДПА України 
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від 18.08.2005 р. № 350 [3] податкові інспекції повинні здійсню-
вати обов’язкові зустрічні перевірки постачальників (аж до виро-
бника чи імпортера) сировини матеріалів, товарів тощо, з якими 
платник ПДВ (заявник бюджетного відшкодування) мав відноси-
ни з таких операцій, за якими податкові зобов’язання становлять 
30 % і більше від їхньої загальної суми. І хоча цим нормативним 
актом значно унормовано процедуру перевірок все ж таки вони 
потребують свого удосконалення. Річ тут у тім, що на електронне 
листування між податковими службами різних районів, міст та 
областей, з метою проведення зустрічних перевірок контрагентів, 
витрачається певний час. Останнє, безумовно, викликає незруч-
ність для платника податку, в якого за заявленими сумами бю-
джетного відшкодування порушуються терміни повернення кош-
тів. Це з одного боку. 

З іншого боку, на нашу думку, потрібно все ж таки перехо-
дити на схему автоматичного бюджетного відшкодування подат-
кового кредиту в першу чергу для платників ПДВ з високим рів-
нем податкової культури та прозорою схемою діяльності, в якій 
зацікавлені учасники податкового процесу. Для цього доцільно 
ввести в експлуатацію на рівні ДПА України автоматизовану об-
робку податкових накладних, на яку, власне, мають дати згоду 
зазначені суб’єкти, і, знову ж таки, після закріплення цих норм у 
чинному податковому законодавстві. Причому обов’язковою 
умовою має стати й впровадження програмних продуктів з висо-
ким рівнем захисту, які централізовано та безкоштовно повинні 
доводитися до платників податковим відомством. Останнє особ-
ливо важливо, оскільки, по–перше, податкова служба є однією із 
сторін у розв’язанні цієї проблеми, до того ж, з достатнім про-
грамним потенціалом, який потребуватиме лише незначних до-
даткових витрат, по–друге, запровадження такого порядку не 
створюватиме умов для одержання окремим суб’єктам, до того 
ж, непричетних до проблем бюджетного відшкодування, певних 
вигод, які, у свою чергу, стануть додатковими витратами для пе-
рших, і, по третє, усе це дозволить мінімізувати витрати платни-
ків ПДВ та прискорить повернення коштів на їхні поточні рахун-
ки під електронним податковим контролем. 
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Доцільно зауважити, що позитивні зрушення в посиленні 
електронного контролю за ПДВ відбулись із прийняттям розпо-
рядження Кабінету Міністрів України від 06.02.2008 № 262 – р. 
[4] та низки нормативних актів ДПА України, спрямованих на 
удосконалення адміністрування й усунення схем мінімізації по-
датку, забезпечення достовірності його декларування та своєчас-
ності відшкодування внаслідок запровадження порядку подання 
платниками розшифровок податкових зобов’язань і кредиту в 
розрізі контрагентів. Суть цих нововведень полягає в автомати-
зованому співставленні на рівні центрального податкового ві-
домства податкової звітності, що дозволяє виявити розбіжності в 
декларуванні зобов’язань і кредиту. За характером розходження 
показників звітності платників розділяють на три категорії: ну-
льову (відхилення відсутні або знаходяться в допустимих нор-
мах); першу (задекларовано податкового кредиту менше, ніж по-
даткових зобов’язань контрагентом); другу (визначено податко-
вих зобов’язань менше, порівняно з податковим кредитом конт-
рагентів або останній з них сформовано на підставі документів 
осіб, що не зареєстровані платниками, або не подають звітність з 
ПДВ). 

Проте, з наведеного очевидно, що розробники автоматизо-
ваного співставлення даних податкової звітності підійшли до 
цього порядку односторонньо, без урахування інтересів підпри-
ємств. Адже у платника ПДВ, за податковою звітністю якого від-
бувається верифікація показників, може бути задекларовано по-
даткових зобов’язань не лише менше, але й більше. Тому, дотри-
муючись принципу паритетності у відносинах платника з держа-
вою, і, навпаки, що, до речі, достатньо часто проголошується по-
датковою службою нашої країни, було б доцільно такі дані в 
найкоротші терміни також доводити до зацікавленої сторони. В 
іншому випадку ми ніколи не досягнемо бажаного в цьому на-
прямку та не зуміємо достатньо підвищити рівень податкової ку-
льтури ні з одного, ні з іншого боку. Це потрібно зрозуміти всім, 
і тим хто розробляє подібні документи, і тим, хто їх має застосо-
вувати в своїй діяльності.  

Відтак, вважаємо, що в чинному документі доцільно перед-
бачити  ще одну категорію,  зокрема, «третю  (задекларовано  
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податкових зобов’язань більше, ніж податкового кредиту контра-
гентами)». Її введення в дію якраз і сприятиме розв’язанню озна-
ченої проблеми. 
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ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Диверсифікація (від лат. diversificatio – зміна, різноманіття) – 
поширення господарської діяльності на нові сфери (розширення 
асортименту виробів, що виготовляються, видів наданих послуг, 
географічної сфери діяльності тощо), які можуть не мати прямого 
виробничого зв’язку або функціональної залежності від основної 
діяльності підприємства.  

Суб’єкти господарювання в умовах взаємопроникнення 
технологій та капіталів проводять диверсифікацію власної 
звичайної діяльності за такими її видами: операційна, фінансова, 
інвестиційна. Ефективність здійснення диверсифікації діяльності 
безпосередньо залежить від своєчасної орієнтації на види 
товарів, робіт, послуг, що мають попит та є конкурентоспромож-
ними або наближаються до цього рівня. Побудова стратегії роз-
витку діяльності суб’єкта господарювання передбачає розробку 
методики отримання, обробки та подання інформації, пов’язаної 
з освоєнням нових технологій, видів і напрямів діяльності, 
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продукції ринків тощо, а також з виявленням закономірностей 
щодо визначення мотивації диверсифікації діяльності за видами 
як стратегії власного розвитку. 

Важливою практичною проблемою для підприємств 
України в умовах диверсифікації є організація управлінського 
обліку, що має здійснюватися залежно від ступеня централізації, 
специфіки діяльності, потреб управління та інших чинників. 

Управлінський облік – це процес виявлення, вимірювання, 
накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі 
інформації, що використовується управлінською ланкою 
підприємства для планування, оцінки та внутрішнього контролю 
організації операційної, інвестиційної та фінансової діяльності з 
метою забезпечення підзвітного використання активів (ресурсів) 
відповідно до цілей суб’єкта господарювання.  

Розвиток ринкових відносин в Україні зумовив зростання 
потреби в обліковій інформації, необхідній для управління підп-
риємством. Тому термін управлінський облік з'явився в Законі 
про бухгалтерський облік та фінансову звітність (1999) як сино-
нім внутрішньогосподарського обліку. Цей Закон містить таке 
визначення: “Внутрішньогосподарський (управлінський) облік – 
система обробки та підготовки інформації про діяльність підпри-
ємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підп-
риємством”. При цьому стаття 8 Закону передбачає, що 
підприємство самостійно розробляє систему та форми 
внутрішньогосподарського (управлінського) обліку. 

Управлінський облік закладений в основу концепції 
управління процесом диверсифікації діяльності суб’єкта госпо-
дарювання як об’єкта контролю та аналізу. У процесі реалізації 
плану (проекту диверсифікації діяльності суб’єкта господарю-
вання) інформація про фактичні показники відображається в 
управлінському обліку, що є підґрунтям для здійснення контро-
лю та аналізу. Результати, отримані при здійсненні контролю та 
аналізу процесу диверсифікації діяльності суб’єкта господарю-
вання, використовуються для прийняття регулюючих 
управлінських рішень.  
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РЕФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
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І ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 
На сучасному етапі міжнародної інтеграції в сфері економі-

ки посилилась увага до проблеми реформування бухгалтерського 
обліку з урахуванням вимог його гармонізації і стандартизації та 
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міжнародних стандартів обліку і фінансової звітності так як бух-
галтерський облік є основою інформаційної системи, на даних 
якої формується бюджет держави, а також приймаються управ-
лінські рішення на макро- і мікрорівнях. 

Безумовно, реформування бухгалтерського обліку тісно 
пов’язане з його гармонізацією та стандартизацією. 

Зважаючи на розширення інтеграційних процесів у розвит-
ку світового господарства, важливої ваги набуває ідея 
стандартизації бухгалтерського обліку, яка передбачає встанов-
лення єдиних норм і вимог щодо бухгалтерського обліку і стати-
стики, застосування уніфікованого набору стандартів, що регу-
люють облікову подію та її відображення в обліку і звітності. 
Стандартизація дає змогу глобалізувати облікову політику, 
принципи і систему бухгалтерського обліку та звітності.  

Україна, яка входить в систему держав світової 
співдружності приймає відповідних заходів, які дають їй 
можливість бути рівноправним партнером з іншими з питань 
гармонізації, уніфікації і стандартизації бухгалтерського обліку. 

В сучасних умовах надто важливою є політика  удоскона-
лення системи державного регулювання бухгалтерського 
обліку. В зв’язку з цим зазначимо, що Кабінет Міністрів 
України розпорядженням від 24 жовтня 2007р. №911-р схвалив 
"Стратегію застосування міжнародних стандартів фінансової 
звітності в України", основними завданнями якої є створення 
законодавчих та організаційних передумов до запровадження 
міжнародних стандартів для складання суб’єктами фінансової 
звітності, а також адаптація до міжнародних стандартів 
національної  нормативно-правової  бази  з  питань  бухгал-
терського обліку шляхом внесення змін та розробка і затверд-
ження нових національних положень (стандартів) бухгалтерсь-
кого обліку для суб’єктів господарювання.  

Зазначимо, що ПС(Б)О в Україні опрацьовані з урахуван-
ням вимог МСБО, враховуючи національні традиції з організації 
бухгалтерського обліку.  

Розглянемо деякі принципові положення з методології та 
організації бухгалтерського обліку в Україні з точки зору їх 
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адаптації до вимог Міжнародних нормативних документів 
(стандартів, директив ЄС та ін.). 

Загально відомо, що господарський облік поділяється на 
оперативний, бухгалтерський і статистичний. 

Однак в практиці організації господарського обліку в 
Україні мають місце: фінансовий, управлінський, податковий, 
регулятивний, креативний які Законом України «Про бухгал-
терський облік і фінансову звітність в Україні» (окрім 
управлінського) не регламентовані. 

Це зумовлена, з нашої точки зору, перш за все тим, що бух-
галтерський облік диференціюється за сферою діяльності та 
обліковими функціями. 

За сферою діяльності бухгалтерський облік необхідно 
поділяти на виробничо-господарський, бюджетний і банківський. 
За об’єктами обліку, планом рахунків, специфікою ведення ці 
види обліку істотно відрізняються один від одного. 

За обліковими функціями бухгалтерський облік слід 
поділяти на фінансовий, управлінський, податковий, регулятив-
ний, креативний та ін. 

З урахуванням вищевикладеного доречно розглянути 
концептуальні положення методології та організації системи 
обліку з урахуванням вимог МСБО в державах світової 
співдружності. 

Згідно вимог міжнародного стандарту обліку МСБО-1 «По-
дання фінансової звітності» однією з найбільш важливих особли-
востей обліково-економічної теорії і практики держав світової 
співдружності є поділ бухгалтерського обліку на фінансовий і 
управлінський.  

Вважаємо, що нашому законодавцю необхідно чітко визна-
читись не лише з категорією бухгалтерського і управлінського 
обліку, а ввести чітке визначення фінансового обліку (а не лише 
фінансової звітності) і визначитись з концепцією податкового і 
регулятивного, як складових(з урахуванням функцій, які вони 
виконують), бухгалтерського обліку. 

Поряд з цим потребує уточнення визначення і змісту 
управлінського обліку. 
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Враховуючи необхідність гармонізації і стандартизації бух-
галтерського обліку в Україні до вимог міжнародних концепцій 
вважаємо за необхідне зазначити, що характеризуючи 
господарські активи до цього часу на законодавчому рівні не 
вирішено питання грошової оцінки землі, як важливого активу 
сільськогосподарського виробництва та її куплі-продажу. 

Питання відображення і обліку землі проблематично так як 
відсутня з цього приводу методологічна і законодавча база. 

Проблема полягає не лише в тому, щоб земля 
сільськогосподарського призначення була оцінена як госпо-
дарський актив і поставлена на баланс і в бухгалтерському 
обліку, а перш за все знайти методологію і методичні принципи 
базової оцінки землі сільськогосподарського призначення з ура-
хуванням її якості, а для цього необхідно розробити чітку науко-
во – обґрунтовану законодавчу базу. 

Одним із важливих етапів трансформації системи бухгал-
терського обліку є впровадження Міністерством Фінансів 
України у сільське господарство П(С)БО 30 “Біологічні активи”. 
При цьому з’явилась низка не вирішених методологічних і прак-
тичних питань, пов’язаних із веденням обліку біологічних 
активів, зокрема їх оцінки, при первісному визнанні, а також їх 
відображення на інвентарних рахунках бухгалтерського обліку і 
в першу чергу таких біологічних активів як сільськогосподарські 
культури.  

Аналізуючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 
(МСБО) і Національні положення (стандарти) бухгалтерського 
обліку П(С)БО та напрямки реформування бухгалтерського 
обліку в Україні є підстави вважати, що поряд з проведеною ви-
нятково важливою роботою необхідно вирішувати ряд принци-
пових положень на законодавчому рівні з тим, щоб максимально 
використати накопичений досвід держав світової співдружності 
та вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для 
подальшого його реформування та удосконалення з урахуванням 
вимог ринкового механізму господарювання та інтеграції 
України до держав світової співдружності.  
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УДК 657 
 Н.Л. ЖУК , к.е.н, с.н.с., 

ННЦ "Інститут аграрної економіки” НААНУ 

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ НАРАХУВАННЯ ТА ОБЛІКУ 
АМОРТИЗАЦІЇ  

 
Впровадження науково-технічних досягнень у виробництво, 

забезпечення зростання валового національного продукту, про-
дуктивності праці, реальних доходів на душу населення, а також 
вирішення всього комплексу соціальних проблем є можливим 
при здійсненні ефективної інвестиційної політики, складовою 
частиною якої є амортизаційна політика. Між тим, сьогодні в 
Україні відбувається зменшення обсягів капітальних вкладень, 
що стало однією з причин економічної кризи. Певною мірою це 
пояснюється недостатньою увагою уряду країни до вивчення 
об’єктивних законів відтворювального процесу, які необхідно 
враховувати при створенні нормативних матеріалів з обліку.  

Одним з найбільш складних і суперечливих питань україн-
ського обліку сьогодні є облік амортизації активів. 

Відомо, що при великих масштабах виробничого потенціалу 
щорічні амортизаційні відрахування представляють собою досить 
вагоме джерело фінансових ресурсів суспільства і держави.  

Проблеми нарахування та обліку амортизації ніколи не 
втрачали своєї актуальності і досить глибоко досліджувались 
вітчизняними та зарубіжними вченими. Аналізу фактичних 
тенденцій нарахування амортизації і дослідженню 
закономірностей відтворення присвячено праці зарубіжних вче-
них: Є. Хендріксена, М. Ван Бреда, К. Маттерна, З. Танхойзера, 
Д. Фрідмана, Н. Ордуея, Д. Стоуна, К. Хітчинга, Б. Нідлза. 

Значний внесок в розробку проблем амортизації зробили 
українські вчені В. Бабич, О. Бородкін, М. Білуха, А. Герасимо-
вич, М. Дем’яненко, Г. Кірейцев, М. Кужельний, В. Лінник, 
Ю. Литвин, Ю. Осадчий, П. Саблук, В. Сопко, В. Швець та інші.  

Ці науковці в різні роки займались розробкою питань теорії 
амортизації, аналізували фактичні тенденції її нарахування і дос-
ліджували закономірності відтворення. Однак окремі проблеми 
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обліку амортизації активів, особливо методологічного характеру, 
все ще залишаються невирішеними. 

Дослідження теоретичних положень і практики організації 
обліку основних засобів, проведені протягом останніх двох деся-
тиріч, дозволили встановити ряд нерозв’язаних проблем, які га-
льмують процес управління виробництвом і зменшують ефекти-
вність експлуатації основних засобів. Такими проблемами є:  

- відсутність чіткості у визначені категорій амортизації 
та зносу; 

- відсутність методики нарахування та обліку морального 
зносу; 

- нарахування амортизації основних засобів, що знахо-
дяться на консервації; правильність визначення оптимального 
амортизаційного періоду;  

- вибір найкращого методу нарахування амортизації;  
- облік формування джерел фінансування капітальних 

вкладень та багато інших.  
Наявність великої кількості невирішених проблем, 

дискусійність більшості теоретичних положень, а також велике 
їх практичне значення свідчать про необхідність подальшого 
дослідження питань нарахування та обліку амортизації. 

Протягом всієї історії розвитку бухгалтерського обліку 
вчені сперечаються між собою про те, що таке амортизація та 
знос, які існують відмінності між ними.  

Окремі положення щодо амортизації активів, які вислов-
люються в економічній літературі мають ряд суттєвих недоліків: 

по-перше, існує плутанина між поняттями амортизації, зно-
су, зношування та амортизаційного фонду; 

по-друге, процес перенесення вартості основних засобів на 
собівартість продукції розглядається у відриві від проблеми 
створення фондів їх оновлення; 

по-третє, головним недоліком всіх визначень, на яких наго-
лошує ряд економістів, є те, що існуючі визначення не розкрива-
ють призначення амортизації в сучасних умовах. Тобто, всі ви-
значення залишились на рівні висновків вчених 50-60-х років, 
але час потребує кардинально нової дефініції. 
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Відтворення основних засобів являє собою складний меха-
нізм, який включає інтегровану, органічно пов’язану цілісну сис-
тему економічних, організаційних і правових форм та методів 
господарювання і складається із заходів, спрямованих на впрова-
дження прогресивної і принципово нової техніки, а також із ком-
плексної модернізації основних засобів.  

Основна задача відтворення основних засобів полягає в 
створенні оптимальної їх структури, що покликана забезпечувати 
підприємствам можливість на високому технологічному і техніч-
ному рівнях виробляти максимум високоякісної і конкурентнос-
проможної продукції з мінімальними витратами. Виведення сіль-
ського господарства з кризи в значній мірі залежить від викорис-
тання основних засобів, удосконалення форм їх оновлення, оп-
тимізації шляхів їх відтворення на базі розширення, реконструк-
ції і технічного переозброєння. Серед найважливіших проблем 
структурної перебудови економіки України залишається меха-
нізм амортизації та її місце серед інших фінансових джерел відт-
ворення. Амортизаційна політика держави – це державне управ-
ління процесом розробки норм і правил нарахування амортизації, 
а також встановлення порядку використання амортизаційних від-
рахувань. 

Особливості відтворювального процесу основних засобів 
знаходять відображення у порядку нарахування амортизації. 
Амортизація, що нараховується, з одного боку, є частиною вало-
вих витрат підприємства, а з другого – основним джерелом відш-
кодування зносу основних засобів, може і повинна активно впли-
вати на темпи і характер відтворення основних засобів, на рівень 
їх використання. 

В останній час численні зміни законодавства економічного 
характеру часто пов’язують з необхідністю його наближення до 
світових стандартів. При цьому окремі положення законів інших 
країн механічно, без врахування особливостей конкретної ситуа-
ції та національних традицій, переносять на грунт української 
економіки. В більшості випадків досвід економічних відносин, 
який приймають за основу, виявляється значно викривленим. 
Так, застосування закордонних способів поєднання різних мето-
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дик визначення оподатковуваного та балансового прибутку з 
єдиним способом нарахування амортизації як для розрахунку 
податку на прибуток, так і при визначенні фінансових результа-
тів діяльності підприємства спричинило виникнення нових для 
України проблем.  

Виконуючи вимоги Положення (стандарту) бухгалтерсько-
го обліку 7 “Основні засоби”, підприємства повинні формувати 
власну амортизаційну політику, що є складовою частиною облі-
кової політики, хоча зараз в Україні завдяки діям законодавців є 
багато перешкод для реалізації підприємствами цих дій. Адже не 
всі підприємства можуть дозволити собі вести окремий облік ос-
новних засобів (в частині нарахування амортизації) у відповідно-
сті до вимог податкового законодавства і нормативів бухгалтер-
ського обліку. 

Таким чином, наявність великої кількості невирішених про-
блем, дискусійність багатьох теоретичних положень, а також їх 
велике практичне значення обумовлюють цільову спрямованість 
подальших досліджень дослідження. 
 
УДК 657: 631.162 

І.В. ЖУРАКОВСЬКА, к.е.н., доц., 
Луцький національний технічний університет 

 
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ  

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Інститут інтелектуальної власності є одним з найважливі-
ших чинників державного регулювання економіки, потужним 
важелем державної підтримки інноваційних розробок, науково-
технічного розвитку. Практично це єдина легальна «тимчасова 
монополія», конкурентна  перевага, яку держава  дає  підприємст-
вам для комерціалізації своїх інновацій, як стимул для розвитку 
нових технологій та прискорення науково-технічного прогресу.  

Багатоплановість проблеми правової охорони і використан-
ня об’єктів інтелектуальної власності та їх стратегічне значення 
для розвитку конкурентоспроможності економіки потребує для її 
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вирішення участі спеціалістів у сфері обліку, маркетингу, юрис-
пруденції і т.д. 

Управління інтелектуальною власністю підприємства пе-
редбачає отримання від її використання доходів, які перевищу-
ють витрати на створення та реєстрацію. Важливу роль при цьо-
му відіграють дані бухгалтерського обліку з первинних і зведе-
них документів та регістрів, як інформаційної бази аналізу. 

На жаль, сьогодні підприємства, організації використову-
ють інтелектуальну власність як конкурентну перевагу недостат-
ньо ефективно. У графі «нематеріальні активи» балансу багатьох 
підприємств і організацій стоїть прочерк. Це означає, що права 
на результати інтелектуальної діяльності не використовуються, 
вони виключені з господарського обороту і не приносять доходу, 
як підприємству, так і державі, або підприємство не зацікавлене у 
відображенні їх у звітності. Разом з тим, відсутність оформлених 
у складі бухгалтерського балансу прав на результати інтелектуа-
льної діяльності не означає, що їх немає. На підприємствах збері-
гся досить високий інтелектуальний потенціал і створюється зна-
чна кількість інтелектуальних продуктів.  

Для вирішення проблеми охорони та введення у господар-
ський обіг об'єктів інтелектуальної власності, в першу чергу на 
підприємствах повинен бути налагоджений управлінський облік 
результатів інтелектуальної діяльності з метою: підвищення ефе-
ктивності їх використання в різних формах; підвищення конку-
рентоспроможності продукції; ліцензування; управління вартіс-
тю бізнесу та ін.  

Система управління науково-дослідними роботами існувала 
давно і була «забута» разом з винахідницької діяльністю близько 
10 років тому. Планування всіх науково-дослідних робіт і техніч-
них розробок в СРСР передбачалось комплексними і галузевими 
планами, здійснювалось на основі системи замовлень-нарядів, 
що охоплювали всі стадії робіт за темами. 

В даний час управлінський облік результатів інтелектуаль-
ної діяльності в тій чи іншій мірі майже не ведеться. Аналогічна 
ситуація спостерігається й у сфері бухгалтерського обліку та оці-
нки ефективності використання запатентованих результатів цих 
робіт.  
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В працях багатьох науковців неодноразово наголошується 
на необхідності запровадження управління інтелектуальною дія-
льності як в межах підприємства, так і на вищому рівні, розроб-
лені та запропоновані структури системи управління, однак від-
сутній наголос на недосконалості її облікового забезпечення.  

Виділення підсистеми управління інтелектуальними акти-
вами не має за мету будь-яким чином дублювати функції марке-
тингу, фінансового чи виробничого управління, управління нау-
ково-дослідними і дослідно-конструкторськими розробками, пе-
рсоналом в частині створення і використання інтелектуальних 
активів, що відносяться до компетенції цих систем. Мова має йти 
про необхідність здійснення специфічних функцій, обумовлених 
особливими характеристиками і зростаючою роллю інтелектуа-
льних активів у діяльності фірми.  

Такими особливими функціями можуть бути: 
- планування досліджень відповідно до замовлень держави 
і потреб ринку; 

- планування внутрішньофірмових інформаційних потоків 
від початку процесу досліджень до завершення розробок; 

- створення інформаційних баз наявних і потенційних (в 
процесі розробки) об’єктів інтелектуальної власності; 

- оцінка ринкової вартості інтелектуальних продуктів; 
- патенто-ліцензійна діяльність (підготовка документів і 
оформлення прав); 

- комерціалізація результатів досліджень (виведення про-
дукту на ринок і його реалізація). 

В процесі організації управління слід також враховувати ін-
телектуальний капітал в частині потенціалу працівників підпри-
ємства з метою заохочення і стимулювання досліджень. 

Забезпечення інформацією кожної з функцій управління ін-
телектуальною власністю безумовно базується не тільки на даних 
бухгалтерського обліку (рахунки 12 «Нематеріальні активи», 154 
«Придбання (створення) нематеріальних активів», 941 «Витрати 
на дослідження і розробки» та ін.), що підтверджує важливість 
організації процесу управління і контролю за інтелектуальними 
активами.  
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Запровадження управління, яке базується на досконалому 
обліковому забезпеченні, дозволить: 

- сформувати реальний контроль за можливістю законно-
го переслідування недобросовісних конкурентів і по-
рушників прав інтелектуальної власності шляхом фор-
мування спеціальної інформаційної бази; 

- отримувати додаткові доходи за передачу права; 
- здійснювати вкладення вартості прав на об'єкти ІВ в 

статутний капітал нового технологічно орієнтованого 
підприємства; 

- залучати інвесторів; 
- вирішувати конфлікти у процесі використання об’єктів 

інтелектуальної власності, у т.ч. при визначенні розмі-
рів збитків внаслідок порушення виключних прав. 

Без активної участі державних структур ефективне управлін-
ня інтелектуальною власністю є проблематичним, так як в першу 
чергу необхідно забезпечити дотримання інтересів всіх учасників 
ринку об'єктів інтелектуальної власності, координацію діяльності 
організацій інфраструктури підтримки у сферах підвищення інфо-
рмованості населення в питаннях інтелектуальної власності, підго-
товки кадрів, а також надання експертних, оціночних і консалтин-
гових послуг, ліквідацію «правового нігілізму». Підприємства ма-
ють повірити в те, що держава захистить дані їм виключні права 
на результати інтелектуальної діяльності у разі їх порушення, що 
стане найбільшим стимулом в запровадженні системи обліку і 
управління інтелектуальними активами на підприємстві.  
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ЗАВДАННЯ ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ  
БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 

 
Якісно нові вимоги до підвищення ефективності обліку й 

відображення у звітності фінансових й виробничих активів уста-
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нов визначають всебічне осмислення й введення в практику облі-
ку якісно нового виду активів – нематеріальних активів Дана ка-
тегорія певною мірою є новою для господарської практики Укра-
їни, а також маловивченою й не дуже до кінця розробленою. Але, 
не дивлячись на це, в реальному житті зустрічатися із ними дово-
диться все частіше: в результаті повсюдного використання 
комп’ютерних програм, розвитку науки й техніки виникає необ-
хідність у правовому оформленні та бухгалтерському обліку прав 
на корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів та послуг. 

Дослідженню актуальних питань обліку нематеріальних ак-
тивів бюджетних  установ приділяють значну увагу вітчизняні 
вчені та практики Бутинець Ф.Ф., Германчук  П.К., Лемішовсь-
кий В.І., Мельник Т.Г., Сушко Н.І. та інші. Методика обліку не-
матеріальних активів бюджетних установ найкраще розкрита в 
законодавчих документах. 

Відповідно до Інструкції з обліку основних засобів та інших 
необоротних активів бюджетних  установ, затвердженої наказом 
Державного казначейства України від 17.07.2000 № 64 нематері-
альні активи – це  активи, що  не  мають  фізичної та матеріаль-
ної форми незалежно від вартості і використовуються  установою  
в  процесі виконання основних функцій більше одного року.[1] 

Для взяття на облік нематеріальні активи повинні бути за-
кінченими та засвідченими відповідними документами (патен-
том, сертифікатом, ліцензією) у порядку, встановленому чинним 
законодавством України. Цим регламентується той факт, що 
об'єкт нематеріального активу  береться  на облік за умови прид-
бання на нього всіх трьох прав: володіння, користування і розпо-
рядження, що відповідає праву власності на об'єкт та передбачає  
розпорядження  ним за своєю волею. 

Бюджетні установи переживають зараз спалах інформацій-
ного забезпечення, використання комп’ютерної техніки для за-
безпечення основної діяльності та роботи бухгалтерії. З цією ме-
тою здійснюється закупівля програмного забезпечення. Для відо-
браження в бухгалтерському обліку програмного забезпечення 
(комп'ютерних програм) необхідно враховувати наступне. За 
правовою ознакою комп'ютерні програми належать до об'єктів 
права інтелектуальної власності (стаття 420 Цивільного кодексу 
України).  
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Підставою для оприбуткування об'єктів права інтелектуаль-
ної власності є охоронні документи, що засвідчують правомір-
ність набуття установою права власності на такі об'єкти. Тому у 
документах при придбанні програмного забезпечення необхідно 
звернути увагу: 

– на програмне забезпечення, на яке є виключні права; 
– на програмне забезпечення,  що  передбачене  при  прид-

банні комп'ютерної техніки; 
– на  програмне  забезпечення, на яке установа немає ви-

ключних прав. 
1. Якщо у документах на придбання програмного забезпе-

чення визначено, що установа отримує виключні права на воло-
діння, користування і розпорядження програмного забезпечення, 
то його придбання здійснюється за КЕКВ 2300 "Придбання землі 
і нематеріальних активів". 

2. У разі коли здійснюється придбання програмного забез-
печення, яке передбачене разом з придбанням  комп'ютерної тех-
ніки, то вартість такого програмного забезпечення враховується 
у вартість комп'ютерної техніки та проводиться оплата за КЕКВ 
2110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового корис-
тування" [2]. 

3. При придбанні програмного забезпечення, на яке майнові 
права не передаються користувачу, при цьому майнові та автор-
ські права на об'єкт інтелектуальної власності на зазначене про-
грамне забезпечення залишаються у розробника (постачальника), 
а замовнику надається право  користування цим програмним за-
безпеченням без права передачі самого програмного забезпечен-
ня та повноважень на його користування третім особам, то опла-
та видатків здійснюється за  КЕКВ 1134 "Оплата інших послуг та 
інші видатки". Це передбачає оплату за встановлення  (інсталя-
цію) програмного забезпечення (програмних продуктів,  інфор-
маційних систем та комплексів, баз даних, web-сторінок / сайтів / 
порталів), подальше користування, їх супроводження та обслуго-
вування (в т.ч. навчання користувачів).  

Один із видів контролю за зберіганням та користуванням 
програмного забезпечення є інвентаризація. При інвентаризації 
нематеріальних активів, крім загальних норм проведення інвен-
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таризації, необхідно звернути увагу на наступне. Інвентаризацій-
на комісія повинна перевірити наявність документів, згідно яких 
оформлені придбані нематеріальні активи, і документів, що опи-
сують сам об'єкт нематеріальних активів, які були підставою для 
їх оприбуткування. 

В інвентаризаційний опис комісія вносить дані про назву 
нематеріального активу із зазначенням документації на його 
придбання  (ліцензійний договір, авторський договір, патент), 
характеристику, призначення, дату введення в господарський 
оборот, строк корисного використання,  кількість  та вартість  
об'єкта чи групи об'єктів нематеріальних активів. 

При виявленні об'єктів нематеріальних активів,  які не взяті 
на облік,  а також тих,  щодо яких в облікових регістрах  відсутні 
або  вказані  неправильні дані, інвентаризаційна комісія повинна 
включити до  інвентаризаційного  опису  відсутні  або   правильні 
відомості та показники по цих об'єктах. За результатами порівня-
льної відомості в облік вносяться  зміни – списання чи оприбут-
кування цінностей.  

Висновок. Як показує практика бюджетні установи про-
грамне забезпечення здебільшого використовують для виконання 
своїх функцій, а отже збільшують витрати установи на суму вар-
тості придбання нематеріальних активів. Отже, перш чим здійс-
нити господарську операцію по оплаті програмного забезпечення 
та його оприбуткування, необхідно визначити його вид та пода-
льше застосування. Особливу увагу слід звернути на оприбутку-
вання створеного власними силами програмного забезпечення, 
отримання патенту  та визначення його вартості. 
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ЗНАЧЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ  
ОБЛІКУ 

 

Традиційна система організації обліку на підприємствах, 
що склалася за дореформений період, з початку 2000-х років за-
знала суттєвих змін. Введення у використання категорії «Обліко-
ва політика», обов’язковість вибору підприємствами облікової 
політики вимагають від організації обліку забезпечення неухиль-
ного дотримання обраної облікової політики. В зв’язку з цим ви-
никає ряд методичних та організаційних питань, які потребують 
вирішення. 

Згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінан-
сову звітність в Україні», діючому на сьогодні, облікова політика 
– це сукупність принципів, методів і процедур, що використову-
ються підприємством для складання та подання фінансової звіт-
ності. Це твердження передбачає, що облікова політика повинна 
забезпечувати єдність методів і процедур, якими користується 
підприємство при веденні обліку для забезпечення зрозумілості і 
прозорості фінансової звітності її користувачами, в першу чергу, 
власниками і інвесторами. Її основні положення розкриваються в 
Примітках до фінансової звітності [1]. 

Вибір облікової політики передбачає можливість аналізу рі-
зноманітних методів обліку та оцінки  матеріальних та фінансо-
вих активів, господарських процесів та об’єктів з метою узагаль-
нення інформації про них у фінансовій звітності. Перелік таких 
методик надають діючі Положення (стандарти) бухгалтерського 
обліку. Самостійність підприємства при цьому передбачає пев-
ний суб’єктивізм у виборі облікової політики. Тому підприємст-
ву в цьому процесі необхідно керуватися найбільшою економіч-
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ною, правовою та організаційною доцільністю застосування того 
чи іншого методу. 

Практика вибору облікової політики підприємствами з по-
чатку облікових реформ свідчить про недосконалість цієї роботи. 
Більшість підприємств, надаючи значну увагу організаційним 
процедурам ведення обліку, ввели до розпорядчого документу 
про облікову політику частину колишнього (дореформеного) на-
казу Про організацію обліку, який передбачав організаційні про-
цедури організації документування, інвентаризації, надання пра-
ва підпису документів, робочий план рахунків, розподіл 
обов’язків та закріплення технологічних функцій працівників 
бухгалтерії. Окремі підприємства до наказу Про облікову політи-
ку включають навіть штатний розклад та посадові інструкції 
працівників облікового апарату, а методичний розділ облікової 
політики виписаний схематично, не всі аспекти облікової політи-
ки знаходять своє відображення в розпорядчому документі; а ті, 
що є не дають підприємству найкращий методичний потенціал 
для обліку та фінансової звітності. 

Такий бюрократичний підхід до створення даного докумен-
ту є результатом визначення облікової політики, наведене зако-
нодавцем, який включив у перелік її складових процедури облі-
ку. 

Така практика знайшла своє відображення і в рекомендаці-
ях наукових та практичних видань, які рекомендують включати 
до наказу інформацію, яка детально характеризує весь процес 
організації бухгалтерського обліку підприємства. Ці накази мо-
жуть структуруватися, приміром такими розділами: 

- розділ 1 – нормативи та методичні принципи бухгалтер-
ського обліку; 

- розділ 2 – техніка бухгалтерського обліку; 
- розділ 3 – організація бухгалтерського обліку [4]. 
Ми підтримуємо думку окремих науковців, які вважають, 

що документи внутрішньої регламентації роботи бухгалтерії не є 
елементами облікової політики. Оскільки головне призначення 
облікової політики – це вибір методів обліку окремих об’єктів і 
процесів з певної множини для забезпечення одно варіантності 
ведення обліку протягом всього часу існування підприємства 
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практично без змін. Головне завдання бухгалтера –
дотримуватися правил, встановлених обліковою політикою, і не-
ухильно їх виконувати, щоб забезпечити єдність показників, що 
власне і вимагає користувач фінансової звітності. 

На цій підставі слід розмежовувати організаційні процедури 
облікової служби, які повинні забезпечувати ведення бухгалтер-
ського обліку на підприємстві, і методологічні підвалини скла-
дання фінансової звітності, передбачені Положеннями (стандар-
тами) бухгалтерського обліку.  

Для забезпечення організації обліку підприємству доцільно 
розробляти розпорядчий документ у формі наказу Про організа-
цію обліку, в якому передбачати певні організаційні процедури і 
визначати конкретних відповідальних осіб зі співробітників облі-
кової служби чи інших працівників підприємства, які мають без-
посереднє відношення до первинного обліку та документування 
господарських операцій, як це передбачено Законом України 
«Про бухгалтерський облік і фінансову звітність». 

Облікову політику оформлювати наказом не доцільно. Ре-
комендативні матеріали відомчих законодавчих органів пропо-
нують розробляти Положення про облікову політику. Це цілком 
виправдано, адже облікову політику обирає підприємство, а не 
його керівник одноосібно. 

Окремі організаційні процедури можуть мати місце в роз-
порядчому документі щодо обраної облікової політики. Облікова 
політика повинна бути незмінною протягом часу тривалості дія-
льності підприємства. Це процедури, які забезпечують втілення в 
життя правила неухильного і тривалого дотримання облікової 
політики. Тому саме вона визначає характер і зміст таких проце-
дур. До таких процедур відносяться порядок визначення справе-
дливої вартості активів та чистої реалізаційної вартості, порядок 
приймання в експлуатацію необоротних активів та визначення 
строків корисного використання, порядок проведення переоцінки 
та визначення втрати корисності активів. Ці процедури не мають 
одномоментного характеру застосування чи проведення, повинні 
бути регламентовані підприємством, тому затвердження їх по-
винно бути забезпечене розпорядчим документом про облікову 
політику. 
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ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК У ВЕРТИКАЛІ УЗАГАЛЬНЕННЯ 

 ТА ПОДАННЯ ГАЛУЗЕВОЇ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
 

Забезпечення зовнішніх та внутрішніх користувачів 
об’єктивною інформацією передбачає наявність неупередженої, 
достовірної та своєчасної її систематизації у контексті форму-
вання активів, власного капіталу, розподіл доходу, взаємовідно-
сини з державою та контрагентами. Головною ланкою  тут є дані 
фінансового обліку і звітності та окремі аналітичні показники, 
що розкривають суть факторів зовнішньої дії на фінансовий стан 
і ефективність діяльності та характеризують їх вплив на обрану 
стратегію одержання прибутку. 

Місце фінансового обліку в системі управління визначаєть-
ся тим, що фінансові відносини є фактичним конструюванням на 
рівні господарства, а правильне їхнє розкриття - умова ефектив-
ного розвитку, тому фінансовий облік дає можливість зв’язати 
економічну і соціальну природу фінансів. У фінансовому обліку 
втілюються аспекти загальнодержавної фінансової політики, 
оскільки він дає можливість максимально реалізувати інтереси як 
держави, так і підприємства, тобто  на мікро - і  макрорівнях. 
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У фінансовому обліку, як регульованому на державному рі-
вні, відображаються обслуговування фінансових відносин, влас-
тивих вітчизняній економіці. Це стосується, насамперед, опису в 
обліковому процесі виробництва, обміну, розподілу, споживання. 
Таким чином, фінансовий облік систематизує й узагальнює фак-
ти господарської діяльності, а застосування методичних прийо-
мів аналізу і контролю господарської діяльності дає можливість 
виявити відхилення, дати їм кількісну і вартісну оцінку, зробити 
висновки для запобігання негативних явищ у господарській дія-
льності. 

Методологічну базу дослідження інформаційного забезпе-
чення управління фінансовими ресурсами має формувати тради-
ційний системний метод пізнання економічних відносин, що дає 
змогу подати їх у мікро - та макроаспектах. Такий підхід зумовив 
поділ системи обліку на види, кожний з яких формує відносно 
відособлену фінансову інформацію. З огляду на те, що власне 
фінанси - це система економічних відносин, пов’язаних з викори-
станням фондів та прикладна функція адміністрування, яка поля-
гає в управлінні грошовими потоками, кожен з видів обліку має 
завдання збір та обробка інформації, пов’язаної з процесом фор-
мування фінансових ресурсів на цих рівнях. 

На мікрорівні здійснюється збір інформації про виробничу 
складову  формування фінансових ресурсів, а на макрорівні - про 
ринкову складову. З огляду на те, що фінансові ресурси розкри-
ваються через складний інформаційний потік даних про стан і 
рух майна, коштів, ресурсів, фінансових результатів, доходів і 
витрат, для кожного з видів обліку формується окрема незамкне-
на система звітності для забезпечення управління процесом фор-
мування фінансових ресурсів. 

Одним із основних напрямків здійснення аграрної реформи 
в Україні є удосконалення форм власності і господарювання на 
селі.  

Облік у фермерських господарствах здійснювався здебіль-
шого за простою формою, в основу якої було покладено синтез 
вітчизняного обліку щодо використання подвійного запису та 
зарубіжного - у запозиченні спрощеного плану рахунків. Вона 
була побудована за економічною моделлю «затрати-випуск». 
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Фінансовий результат (прибуток, збиток) визначається на 
основі прямого співставлення доходів і витрат. Доходи форму-
ють грошові та прирівняні до них надходження. Матеріальні ре-
сурси у міру надходження відразу списують у витрати. Оскільки 
матеріальні цінності можуть бути повністю не використані,  в 
кінці року уточнюють суму витрат залежно від наявності матері-
алів на початок і кінець року. 

Такий підхід до організації обліку дає змогу визначити фі-
нансовий результат діяльності фермерського господарства без 
попередньої калькуляції собівартості продукції, що значною мі-
рою спрощує бухгалтерський облік, робить його менш трудоміс-
тким. Найбільшого поширення в селянських господарствах набу-
ла проста та спрощена форма  бухгалтерського обліку.  

Ведення обліку за простою формою вимагає мінімальних 
професійних знань з бухгалтерського обліку і системи оподатку-
вання. Однак, вказана форма не враховує вимоги ряду стандартів 
бухгалтерського обліку, що створює певні труднощі при скла-
данні фінансової звітності підприємств. В аспекті задовольняння 
інформаційних потреб проста форма є досить обмеженою і 
ускладнює процес формування необхідної інформації для прийн-
яття управлінських рішень. 

Фермерські господарства, які відповідають встановленим 
критеріям, можуть застосовувати спрощену форму бухгалтерсь-
кого обліку, яка передбачає ведення Журналу реєстрації госпо-
дарських операцій, а також комбіновані регістри аналітичного 
обліку. 

Фермерські господарства, які відповідають статусу малого 
підприємства можуть вести облік з використанням спрощеного 
Плану рахунків та складання фінансової звітності відповідно ви-
мог П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємницт-
ва».  

Проаналізувавши можливі форм організації бухгалтерсько-
го обліку селянських господарств, слід відмітити, що всі вони в 
тій чи іншій мірі мають певні недоліки, зокрема підхід до визна-
чення витрат і собівартості продукції і, як наслідок, визначення 
фінансового результату.  
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Особливої уваги заслуговує процес визначення фінансових 
результатів, який залежить від форми організації бухгалтерсько-
го обліку і методології формування фінансових результатів.  

Існуючі недоліки методології бухгалтерського обліку дохо-
дів і витрат зумовлюють те, що фактично ні в фінансовій, ні в 
податковій звітності не відображається реальна сума прибутку чи 
збитку. Адже нормативні документи щодо їх визначення розроб-
ляються різними державними структурами: нормативні докумен-
ти, що регулюють фінансовий облік розробляє Міністерство фі-
нансів України, його формалізацію та узагальнення - Міністерст-
во агрополітики, а рекомендації та інструкції з організації подат-
кового обліку - Державна податкова адміністрація України. У 
зв’язку з неузгодженістю їх методологічних підходів до органі-
зації обліку існують методичні розбіжності щодо відображення 
операцій з формування фінансових результатів, які зумовлюють 
різні значення цих показників на одному й тому ж підприємстві 
для різних користувачів фінансової звітності. Сплата фіксованого 
сільськогосподарського податку, наявність інших пільг і дотацій 
зумовлюють необхідність розмежувати фінансовий результат від 
сільськогосподарської та іншої діяльності. Тому існує об’єктивна 
необхідність в обґрунтуванні особливостей методичних підходів 
до визначення та відображення фінансових результатів діяльнос-
ті аграрних підприємств у фінансовому та податковому обліку. 

Згідно діючих методик фінансового і податкового обліку у 
різних формах звітності фінансовий результат може мати різне 
значення.  

Таке протиріччя засноване на тому, що у фінансовому облі-
ку прибуток визначається як різниця між доходом (виручкою) від 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тобто їхньою вартіс-
тю віднесеною на покупців та собівартістю  цієї продукції( това-
рів, робіт, послуг). При чому надходження оплати від покупців 
до уваги не приймається (достатньо лише операції відвантаження 
продукції, щоб за даними фінансового обліку враховувати ре-
зультат) - діє стійкий пріоритет події нарахування.  

При цьому, слід зазначити наступне, оскільки дана операція 
не пов’язана з рухом грошових потоків, може виникнути ситуа-
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ція, коли за даними «Звіту про фінансові результати» аграрне 
підприємство отримує прибутки, але є не платоспроможним за 
«Балансом». 

У податковому обліку валовий дохід і валові витрати  відо-
бражаються за правилом «першої події»,  відтак, сума авансу від-
разу збільшує валовий дохід підприємства, тобто  безпосередньо 
впливає на суму прибутку, що підлягає оподаткуванню. 

Пріоритетність фінансового обліку в обліковій системі, ви-
значається в системності інформаційної ролі, яку саме він та 
тільки він здатен виконувати. 

Важливо визначити основні методологічні вимоги до фі-
нансового обліку в сфері сільськогосподарського виробництва, 
що враховують соціально-економічну й організаційну специфіку 
- обслуговування інформаційних потреб прямих і зворотних вза-
ємозв’язків між державою і сільгосппідприємствами. Регулюван-
ня фінансового обліку доцільно реалізувати шляхом розширення 
сфери інформаційного обслуговування макро - і мікрорівней за 
допомогою єдиного методологічного підходу (подальшої галузе-
вої стандартизації), регулювання з узгодженням потреб усіх кате-
горій користувачів. 
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ОБЛІКОВА ІНФОРМАЦІЯ ЯК БАЗА ПРИЙНЯТТЯ  
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В СИСТЕМІ КОНТРОЛІНГУ 

 

В ринкових   умовах   стратегічні  управлінські  рішення 
повинні прийматися не інтуїтивно, а на підставі всебічного аналі-
зу. Потреба в конкретних даних залежить від мети та завдань 
аналізу, а також періоду, що аналізується. Для економічного ана-
лізу використовують різноманітні джерела інформації. 

Це, зокрема, нормативи, кошториси і плани. До них нале-
жать всі типи планів, які розробляються на підприємстві, а також 
нормативні матеріали, кошториси, проектні завдання. 
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Важливу роль відіграють позаоблікові джерела інформації: 
· офіційні нормативні документи, якими підприємство зо-
бов’язане керуватись в своїй діяльності – Закони України, 
Укази Президента, Постанови Уряду та місцевих органів, 
методичні рекомендації міністерств та відомств; 

· матеріали, акти, висновки внутрішнього та зовнішнього 
аудиту, ревізій, перевірок діяльності податковими служ-
бами, кредитних установ, територіальних агентств з фі-
нансового оздоровлення тощо, лабораторного та лікарсь-
ко-санітарного контролю, професійних консалтингових 
фірм, друку, ЗМІ, Інтернету, регіональних відділів стати-
стики, особистих контактів з виконавцями; 

· господарсько-правові документи (договори, рішення ар-
бітражу, судових органів тощо); 

· технічна і технологічна документація; 
· спеціальні обстеження (хронометраж); 
· доповідні записки, листування з контрагентами; 
· реклама [3]. 
Однак, безперечно, якісний аналіз не може бути проведений 

без використання облікової інформації. Вона включає всі дані, 
що містять бухгалтерські документи, а також всі види звітності, в 
тому числі й внутрішньогосподарську звітність. 

Як зазначає професор Івашкевич В.Б., одним з найновіших 
напрямків теорії і практики обліку, контролю і аналізу господар-
ської діяльності підприємства за кордоном є контролінг [2]. 

Координуючи, інтегруючи і направляючи діяльність всієї 
системи управління підприємством на досягнення поставлених 
цілей, контролінг виконує функцію управління підприємством чи 
організацією і є одночасно синтезом планування, обліку, контро-
лю, економічного аналізу, організації інформаційних потоків і 
багато іншого. 

Одним із завдань системи контролінгу на підприємстві є 
облік (збір та обробка інформації), який включає: 

· створення сучасної системи інформаційного забезпе-
чення та звітності задіяних у стратегічному процесі 
управління відповідальних осіб; 
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· визначення специфічних потреб менеджерів у 
необхідній інформації та звітності; 

· періодичне подання інформації щодо відхилень фак-
тичних значень показників від планових; 

· подання керівництву підприємства звітів з поясненням 
факторів, що спричинили відхилення; 

· аналіз відхилень та обговорення із зацікавленими осо-
бами [1]. 

Таким чином, посідаючи особливе місце в системі управ-
ління підприємством, контролінг здійснює інформаційне забез-
печення прийняття управлінських рішень з метою оптимального 
використання наявних можливостей, об’єктивної оцінки сильних 
і слабких сторін підприємства, а також з метою запобігання кри-
зових ситуацій і навіть банкрутства. 
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В умовах ринкової економіки керівники промислових 

підприємств, установ та організацій повинні одержувати 
достовірну інформацію про витрати, які понесені на виробництво 
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продукції, за якою ціною буде реалізована виготовлена продукція 
та який при цьому буде фінансовий результат. Саме тому зростає 
значення правильного вибору методу обліку та розподілу непря-
мих витрат і  контролю собівартості продукції. 

Для контролю собівартості продукції (робіт, послуг)  
загальновиробничі витрати плануються та обліковуються у 
розрізі відповідних підрозділів (центр відповідальності) та вида-
ми (статтями) витрат, які, відповідно до пункту 11 П(С)БО 16 
встановлюються самостійно підприємством. Співставлення фак-
тичних витрат з кошторисними дозволяє аналізувати, як 
дотримується режим економії в окремих підрозділах, за якими 
статтями витрат досягнута економія або допущені перевитрати, і 
зробити відповідні висновки відносно причин та винуватців 
відхилень.  

Значно складніше достовірно розподілити 
загальновиробничі витрати між окремими видами продукції. 
Актуальність цієї проблеми викликана такими обставинами: 

- посиленням контролю за витрачанням коштів; 
- збільшенням числа підприємств, що застосовують метод 
ціноутворення на основі витрат; 

- специфікою виробництва – у ряді галузей вимагається 
обрахування повної собівартості продукції; 

- окремими управлінськими рішеннями. 
Загальний алгоритм розподілу непрямих витрат має на-

ступну структуру: 
1) розрахунок ставки розподілу непрямих витрат, яка за-

лежить від обраної бази, розподілу, яку зазначають у 
Примітках до фінансової звітності та в наказі про облі-
кову політику підприємства; 

2) визначення рівнів та етапів розподілу; 
3) визначення облікових регістрів та форм внутрішньої 

звітності, де знаходять своє відображення непрямі ви-
трати. 

У вітчизняній планово-обліковій практиці часто застосову-
ють спрощений метод розподілу непрямих витрат, за яким засто-
совують єдину ставку розподілу для всього підприємства у 
цілому. Непрямі витрати розподіляються на всю продукцію неза-
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лежно від того, у якому підрозділі вона була вироблена. Втім, 
єдину ставку розподілу накладних витрат доцільно застосовувати 
тоді, коли у всіх підрозділах на вироблені продукти непрямі вит-
рати розподіляються приблизно у рівних пропорціях. 

Якщо такі умови відсутні, то, на нашу думку, доцільно за-
стосовувати трирівневу процедуру розподілу непрямих витрат. 

Перший рівень. Накладні витрати розподіляються за вироб-
ничими підрозділами в два етапи. 

1 етап. Накладні витрати розподіляються за виробничими та 
обслуговуючими підрозділами. Якщо накладні витрати безпосе-
редньо відносяться до основного виробництва, то вони форму-
ються за центрами відповідальності й об’єктами обліку, плану-
вання, та калькулювання собівартості продукції. Якщо окремі 
статті накладних витрат здійснюються в інтересах декількох 
підрозділів, то відокремлюються центри відповідальності, які 
обслуговують декілька виробничих підрозділів, необхідних для 
нормального функціонування основного виробничого процесу 
(наприклад, склад виробничих матеріалів, лабораторія, 
експедиція тощо). 

2 етап. Накладні витрати центрів обслуговування 
перерозподіляються на виробничі підрозділи. Такий 
перерозподіл відбувається з урахуванням обсягу послуг, що на-
даються. Наприклад, складські витрати можна розподілити 
пропорційно обсягу відпущених матеріалів за кожним 
підрозділом, витрати експедиції – пропорційно кількості опри-
буткування продукції з кожного цеху, витрати на обслуговування 
виробничого устаткування – відповідно о обсягу виконаних ре-
монтних робіт у кожному цеху тощо. 

Мета першого рівня – вибрати метод, що забезпечує 
найбільш тісний причинно-наслідковий зв’язок із собівартістю. 

Для цього складаються накопичувальні відомості - звіти за 
кожним центром відповідальності. В тих випадках, коли центр 
відповідальності складається з декількох відділів або підрозділів, 
його розбиваються на центри витрат, і звіти складаються за ними. 

Витрати, що неможливо віднести до конкретних підрозділів 
(здійснюються в інтересах декількох підрозділів одночасно), 
розділяють, застосовуючи різні бази розподілу. 
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Кінцевий результат цього етапу – розподіл витрат за стат-
тями, виділення витрат, що відносяться до конкретних 
підрозділів, розподіл загальних витрат між підрозділами. 

Другий рівень. Здійснюється процес розмежування між 
постійними і змінними загальновиробничими витратами за умови 
досягнення підприємством нормальної потужності з метою 
включення цих витрат до виробничої собівартості продукції. 

При цьому слід відзначити, що п.16 П(С)БО 16 «Витрати» 
передбачено поділ загальновиробничих витрат на постійні і 
змінні. Зазвичай, до змінних загальновиробничих витрат нале-
жать витрати на обслуговування та і управління виробництвом 
(цехів, дільниць), що прямо (або майже прямо) пропорційно до 
зміни обсягу діяльності. Витрати на обслуговування та 
управління виробництвом вважають постійними. Однак, абсо-
лютно точного поділу загальновиробничих витрат на змінні і 
постійні досягти важко, тому що деякі з цих витрат можна вва-
жати змішаними, які містять у собі постійну і змінну частину. 
Змінні витрати поділяються на пропорційні, величина яких 
визначається обсягом одержаної продукції та непропорційні, ве-
личина яких залежить від обсягів робіт. Для кожного виду 
змінних витрат існує своя математична залежність між фактором 
витрат та їх величиною. Наприклад, оплата праці апарату 
управління цехами може включати в себе постійну частину – ок-
лад – та змінну частину – преміальну винагороду за збільшення 
обсягів виробництва понад певний показник. Для аналізу 
змішаних витрат, а також з метою відокремлення змінної і 
постійної частини використовуються математично-статистичні 
методи та моделі, зокрема, метод найбільших і найменших зна-
чень. Перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих 
витрат встановлюється підприємством самостійно, виходячи з із 
специфіки своєї діяльності. 

Третій рівень. Накладні витрати, накопичені за виробничи-
ми підрозділами, розподіляються за видами продукції, що 
здійснюється у два етапи. 

1 етап. Обирається база розподілу непрямих витрат, яка 
закріплюється обліковою політикою підприємства. 
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2 етап. Розрахунок ставки розподілу накладних витрат на 
окремі види продукції шляхом ділення суми планових накладних 
витрат на очікувану величину базового показника. 

Підводячи підсумок, необхідно зазначити, що використання 
трирівневої процедури розподілу непрямих витрат і калькулю-
вання собівартості продукції промисловими підприємствами 
дасть можливість більш оперативно та ефективно управляти ви-
робництвом, виявляти невикористані внутрішньогосподарські 
резерви, а також своєчасно попереджати нераціональне витра-
чання ресурсів. 
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ РОЗПОДІЛУ ПОСЕРЕДНІХ ВИТРАТ  
В ХЛІБОПЕКАРСЬКІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 
Подальша трансформація обліку загальновиробничих вит-

рат прослідковується в регулюванні підходів до методики 
розподілу таких витрат. При цьому виникає необхідність вибору 
методу розподілу загальновиробничих витрат, при якому 
забезпечується максимальна точність при калькуляції 
собівартості продукції. 

На хлібопекарських підприємствах витрати на утримання та 
експлуатацію машин і устаткування  становлять до 50% в 
загальній сумі загальновиробничих витрат. 

Серед учених-економістів немає єдиної точки зору, що 
стосується методів розподілу витрат на обслуговування і 
управління виробництвом. 

Проведені дослідження практики обліку витрат на 
підприємствах хлібопекарської промисловості показують, що як 
база розподілу витрат на утримання та експлуатацію машин і ус-
таткування  найчастіше використовується пряма заробітна плата 
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виробничих робітників. Проте, ми вважаємо, що такий порядок 
розподілу витрат економічно мало обґрунтований. 

Розподіл витрат на утримання та експлуатацію машин і ус-
таткування на виробничу собівартість пропорційно заробітній 
платі виробничих робітників можна використовувати на тих 
підприємствах, де простежується приблизно однаковий рівень 
механізації і автоматизації виробництва. Що стосується 
хлібопекарських підприємств, їх виробництво характеризується 
різним ступенем механізації виробництва окремих видів 
продукції. Оскільки рівень механізації і автоматизації по виробах 
різко відрізняється, то метод розподілу витрат на утримання ма-
шини і обладнання пропорційно заробітній платі, на наш погляд, 
приводить до неправильного розрахунку собівартості через те, 
що на ті вироби, де переважно використовується ручна праця, 
буде зараховано більше заробітної плати і, відповідно, 
розподілиться велика частина витрат. М.С. Пушкар з цього при-
воду відзначає, що «… за логікою має бути навпаки менше таких 
витрат. Отже, неминуче собiвартicть продукції визначається не-
правильно, а тому i такі показники як рівень рентабельності, 
ціна, прибуток показуються неправильно». 

Наукові дослідження підтверджують, що величина витрат 
на утримання та експлуатацію устаткування не залежить від 
основної заробітної плати виробничих робітників, навпаки, існує 
зворотна залежність: чим вище рівень механізації і автоматизації 
виробництва хлібопекарської продукції, тим менше частка 
заробітної плати виробничих робітників в собівартості. 

Не можна не враховувати і той факт, що при використанні 
методу розподілу витрат на утримання та експлуатацію машин і 
устаткування пропорційно заробітній платі складається ситуація, 
коли значна частина цих витрат відноситься на собівартість 
хлібопекарської продукції, яка виготовляється вручну, а це, на 
наш погляд, суперечить економічному змісту даного виду витрат. 

Таким чином, на наш погляд, заробітну плату виробничих 
робітників недоцільно використовувати як базу розподілу витрат 
на утримання та експлуатацію устаткування. З метою забезпечен-
ня найбільшої точності віднесення вказаних витрат на собівартість 
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продукції хлібопекарських підприємств необхідно використовува-
ти інші методи розподілу між видами продукції. В умовах 
автоматизації і механізації виробництва набуває популярність 
розподіл витрат на утримання та експлуатацію устаткування 
пропорційно машино-годинам, витраченим на виробництво ок-
ремих видів продукції, що безумовно сприяє підвищенню 
точності розрахунків собівартості. 
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ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ 
КОШТІВ БЮДЖЕТНОЇ ПІДТРИМКИ 

 

Входження України у світову економічну систему включає 
необхідність побудови бухгалтерського обліку з урахуванням 
вимог міжнародних стандартів обліку. Аграрний сектор як одна з 
найуразливіших ланок національної економіки потребує дієвої 
підтримки з боку держави. Щорічно державна підтримка галузі 
реалізується через механізм ринкових заходів та цільове 
фінансування державних програм. Розміри і форми державної 
підтримки зазнають змін, але сам факт її існування залишається 
незмінним. 

Крім того, Україна має поступово адаптувати прийняті 
країнами-членами СОТ "стандарти" бюджетного фінансування 
аграрного сектора (зокрема, привести рівень сукупного виміру 
державної підтримки галузі у відповідність з вимогами, розбуду-
вати взаємозв’язок між вартісними параметрами її складових то-
що). Таким чином, надання коштів на підтримку сільського гос-
подарства супроводжується внесенням постійних акцентів у за-
конодавство. 

У цих умовах виникла потреба в методичному забезпеченні 
обліку і контролю використання бюджетних коштів, які 
виділяються державою для підтримки сільського господарства. 
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Окремі аспекти обліку коштів бюджетної підтримки 
висвітлені в працях В.М. Жука, І.В. Герасимука, В.М. Метелиці, 
П.Л. Сука. 

Незважаючи на численні наукові розробки, недостатньо 
уваги приділено питанням обліку державної підтримки в рамках 
виконання стратегії розвитку бухгалтерського обліку відповідно 
до міжнародних стандартів. 

Тому бухгалтерам на практиці досить важко зорієнтуватися 
в методичному забезпеченні обліку бюджетних коштів і 
достовірно визначити дохід від одержання цієї підтримки. 

Джерелом цільового фінансування державних програм 
соціально-економічного розвитку галузей економіки виступає не 
тільки бюджет держави, але і наприклад, міжнародні цільові 
фонди. Тому фінансування програм за рахунок бюджетних 
коштів слід розуміти як бюджетне фінансування. Отримане 
бюджетне фінансування є зобов’язанням господарства перед 
бюджетом здійснити витрати, пов’язані з виконанням умов 
фінансування і визнається доходом підприємства в тому періоді, 
в якому були здійснені відповідні витрати згідно з П(С)БО 15 
"Дохід". 

Проведене дослідження дозволяє сформувати визначення 
категорії "бюджетне фінансування сільського господарства": 

- з позиції бюджету – це невідплатні, безповоротні платежі у 
бюджету на підтримку розвитку сільськогосподарського 
виробництва; 

- з позиції сільськогосподарського підприємництва – це сис-
тема діючих економічних відносин, пов’язаних з отриман-
ням у його розпорядження фінансових ресурсів у вигляді 
невідплатних, безповоротних коштів бюджету, які мають 
цільове призначення. 

Таким чином, бюджетне фінансування є одним із джерел 
формування господарських засобів та відповідає принципам бух-
галтерського обліку: має вартісну оцінку, змінює майновий стан 
підприємства, документально оформлене. Тому не викликає за-
перечення той факт, що бюджетне фінансування є об’єктом 
обліку й повинне виділятися в окрему підгрупу цільового 
фінансування та безоплатних надходжень. 
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Бухгалтерський облік бюджетних коштів доцільно вести в 
розрізі їх призначення, а саме: капітальні трансферти, субсидії та 
дотації. 

Вважаємо, що саме таке групування бюджетних асигнувань 
доцільно використовувати при відображенні в обліку коштів 
державної підтримки та визнання таких коштів доходом на ра-
хунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження". Однак 
наявний порядок не дає змоги деталізувати на рахунках бухгал-
терського обліку інформацію про бюджетні кошти й не 
забезпечує повноти їхнього обліку як цільового фінансування. 

Для поліпшення якості інформації про стан і рух коштів, які 
відображаються на зазначених рахунках, вважаємо за потрібне 
виділяти такі субрахунки з урахуванням їх призначення: 

48.1 "Бюджетне фінансування і цільові надходження у 
формі державної підтримки" в розрізі аналітичних рахунків: 

48.1.1 "Капітальні видатки" – для відображення капітальних 
трансфертів, які одержані на фінансування капітальних витрат, 
пов’язаних з купівлею, будівництвом, вирощуванням довгостро-
кових біологічних активів, придбанням тощо; 

48.1.2 "Субсидії" – субсидії, одержані на цільове 
фінансування поточних витрат, відмінних від призначених на 
фінансування капітальних видатків; 

48.1.3 "Дотації" – для обліку грошових надходжень, які на-
даються з державного бюджету на підтримку ціни або покриття 
здійснених поточних витрат на конкретний вид продукції. 

На субрахунку 48.2 вважаємо за доцільне відображати 
"Цільове фінансування і цільові надходження, що надійшли від 
організацій та осіб". 

Таким чином, відповідно до запропонованої аналітики в 
обліку цільове фінансування відображатиметься у міру фактич-
ного надходження на поточний рахунок підприємства, відкритих 
в органах Державної скарбниці, залежно від установленого по-
рядку одержання та використання на субрахунки 311 "Поточні 
рахунки в національній валюті" та 313 "Інші рахунки в банку в 
національній валюті" та кредиту рахунків 48.1.1 "Капітальні ви-
датки", 48.1.2 "Субсидії", 48.1.3 "Дотації". 
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Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 20 "Облік 
державних грантів: розкриття інформації про державну допомо-
гу" виділяє два підходи до обліку державних грантів: метод 
капіталу і метод доходу. Метод капіталу передбачає коригування 
витрат на суму отриманої допомоги. Вважаємо нелогічним у разі 
отримання державної дотації штучно занижувати собівартість 
продукції. Метод доходу передбачає коригування доходу на суму 
отриманої допомоги і забезпечує реальну інформацію про розмір 
доходу та джерела його надходження. 

Обидва методи (капіталу і доходу) мають право на 
існування. Однак, для дотримання якісної характеристики 
фінансової звітності, якою є зіставлення показників в умовах 
діючого П(С)БО 15 "Дохід", робимо висновок, що для 
відображення у бухгалтерському обліку державної підтримки 
агропромислового виробництва метод доходу має перевагу над 
методом капіталу. Тому державну підтримку агропромислового 
виробництва потрібно обліковувати методом доходу. 

Запропоновані зміни щодо відображення бюджетних 
коштів забезпечать повноту всієї інформації про отримані 
підприємством кошти державної підтримки, в тому числі і за на-
прямками фінансування. 
 
УДК 657.421.3 

 Р.Б. АЛЄСКЕРОВ, аспірант, 
Національний університет біотехнологій  

і природокористування України  
 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ ОБЛІКУ МАЙНОВОГО  
СТРАХУВАННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 
 

Найважливіша функція управління аграрним виробництвом 
– створення умов для успішної діяльності сільськогосподарсько-
го підприємства. Тому до основних принципів i цілей менеджме-
нту належить вдале подолання ризикових ситуацій, яке забезпе-
чує в перспективі максимальну фінансову стійкість. Саме на це 
спрямовано страхування підприємницьких ризиків, зокрема 
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страхування майна. Слід зазначити, що в усіх розвинутих країнах 
для підприємців нормою є страхування найбільш небезпечних 
ризиків, пов'язаних з виробничою діяльністю, з метою запобіган-
ня шкоді від настання різних негативних подій. Це, в свою чергу, 
сприяє відновленню виробничого процесу шляхом відшкодуван-
ня спричинених збитків.  

Майнове страхування – це галузь страхування, в якій об'єк-
том страхових відносин є майнові інтереси, що не суперечать 
законодавству України, пов'язані з володінням, користуванням i 
розпорядженням майном юридичних або фізичних осіб, які здій-
снюються на підставі добровільно укладеного договору між 
страховиком i страхувальником.  

Важливим методологічним питанням раціональної органі-
зації обліку майнового страхування на сільськогосподарських 
підприємствах є правильна ідентифікація об’єктів обліку. 

Згідно зі ст. 10 Закону України від 27.03.91 р. № 887-ХІІ 
«Про підприємства в Україні» майном підприємства є основні 
фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких 
відображається у самостійному балансі підприємства. Тобто під 
терміном «майно» слід розуміти будівлі, споруди, обладнання, 
транспортні засоби, інвентар, сировину, матеріали, товари та ін-
ші матеріальні цінності.  

Відповідно до Закону України від 04.10.2001 р. № 2745-III 
«Про внесення змін до Закону України «Про страхування» та Лі-
цензійних умов провадження страхової діяльності, затверджених 
наказом Державного комітету України з питань регуляторної по-
літики та підприємництва i Мінфіну України від 16.07.2001 р. № 
98/343 та зареєстрованих у Мін'юсті України 03.08.2001 р. за № 
663/5854, страхування майна є добровільним видом страхування.  

Серед важливих методологічних проблем, що виникають в 
обліку страхування майна сільськогосподарських підприємств, 
особливе значення має проблема оцінки даних об’єктів обліку. 
Це відбувається через постійне зростання цін на рухоме та неру-
хоме майно.  

Статтею 9 Закону № 2745-III «Про внесення змін до Закону 
України «Про страхування» визначено, що при страхуванні майна 
страхова сума встановлюється в межах вартості майна за цінами i 
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тарифами, що діють на момент укладання договору, якщо інше 
не передбачено договором страхування.  

Повністю нейтралізувати вплив зростання цін на страхову 
оцінку майна неможливо, але є можливість зменшити його нас-
лідки. Ефективним, але складнішим шляхом вирішення цієї про-
блеми є страхування з умовою відшкодування витрат, віднесених 
до реальної (ринкової) вартості майна на день його пошкодження 
(загибелі). У цьому разі можливе використання умов укладання 
договору на річний термін з періодичним коригуванням страхо-
вих платежів. Застосування таких договорів означає, що i страхо-
вик, i страхувальник беруть на себе ризик переплати або недо-
плати залежно від кількості страхових випадків.  

Якщо ж майно застраховане у кількох страховиків i загаль-
на страхова сума перевищує дійсну вартість майна, то страхове 
відшкодування, що виплачується всіма страховиками, не може 
перевищувати дійсної вартості майна. При цьому кожний стра-
ховик здійснює виплату пропорційно розміру страхової суми за 
укладеним ним договором страхування (ст. 9 Закону № 2745-III 
«Про внесення змін до Закону України «Про страхування»).  

Слід підкреслити, що для оцінки основних засобів застосо-
вується їх повна балансова вартість за вирахуванням величини 
зносу.  

Товарно-матеріальні цінності як власного виробництва, так 
i придбані підприємством оцінюються за розміром фактичної со-
бівартості або за цінами, що діяли на день укладання договору з 
вирахуванням зносу;  

об'єкти в стадії незавершеного будівництва – за розміром 
матеріальних i трудових витрат, фактично здійснених на час 
страхового випадку;  

продукція в процесі виробництва або обробки – за вартістю 
витрачених на момент страхового випадку сировини, матеріалів i 
вкладеної праці;  

експонати виставок, музейні коштовності, колекції, автор-
ські роботи, антикваріат – за вартістю, визначеною за пред'явле-
ними страхувальником документами, або згідно з експертною 
оцінкою.  
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Слід зазначити, що майно, яке підлягає страхуванню відо-
бражається в бухгалтерському обліку в загальному порядку пе-
редбаченому для даних видів активів.  

При цьому специфічними об’єктами обліку в операціях 
страхування виступають: 

господарські операції по оплаті страхових платежів за дого-
ворами страхування, які відносяться підприємствами до складу 
витрат; 

страхове відшкодування, що отримується підприємством у 
разі настання страхового випадку (рис.). 

 

 

 

 

 
 

Рис. Ідентифікація об’єктів бухгалтерського обліку  
за договорами майнового страхування у сільському господарстві 

 
Проведена ідентифікація двох груп об’єктів обліку майно-

вого страхування у сільському господарстві дозволяє розмежува-
ти поняття  об’єктів страхування у сільському господарстві та 
об’єктів бухгалтерського обліку операцій сільськогосподарсько-
го страхування.  

Об’єкти майнового страхування у сільському господарстві 
визначені нами в попередніх дослідженнях чотирма групами:  

урожай сільськогосподарських культур і багаторічних наса-
джень плодоносного віку; 

– дерева і плодово-ягідні кущі, що зростають у садах, та ви-
ноградники; 

– сільськогосподарські тварини, ВРХ, птиця, кролі, хутрові 
звірі, сім’ї бджіл; 

Об’єкти бухгалтерського обліку 
 за операціями майнового страхування 

ВИТРАТИ ДОХОДИ 

Сума сплачених страхових плате-
жів страховим компаніям за дого-
ворами майнового страхування 

Суми страхового  відшкодування, 
отримані за договорами страху-
вання від страхової компанії 
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– будівлі, споруди, сільськогосподарська техніка, передава-
льні пристрої, силові, робочі та інші машини, транспортні засоби, 
сировина. 

Такі теоретико-методологічні узагальнення об’єктів бухгал-
терського обліку майнового страхування та їх порівняння з влас-
не самими об’єктами страхування дає змогу визначити пріорите-
тні напрями наукових досліджень, теоретичного обґрунтування 
та  розробки методичних рекомендації з бухгалтерського обліку 
та контролю операцій майнового страхування на сільськогоспо-
дарських підприємствах. 

 
УДК 657 

Я.В. БАХАРЄВА, 
Вінницький національний аграрний університет 

 
ДВІЙКОВИЙ ХАРАКТЕР МАРКЕТИНГОВИХ ВИТРАТ 
 
При задоволенні сучасних потреб підприємств в процесі 

планування та організації їх маркетингової діяльності згідно тео-
рії маркетингу варто оперувати різноманітними економічними 
прийомами, моделями, алгоритмами та методами. Проте, на прак-
тиці з усього цього арсеналу передового економічного інструмен-
тарію підприємствами використовується лише незначна частина. 
Дана проблема в більшості випадків пояснюється невисоким рів-
нем маркетингової кваліфікації керівників підприємств та обме-
женням ресурсів на розвиток інформативно-аналітичної бази мар-
кетингу. Зменшення дисбалансу між теоретичними напрацюван-
нями маркетингової теорії та практичним використанням марке-
тингового інструментарію можливе за допомогою нової маркетин-
гової категорії – потенціал маркетингу. 

Потенціал маркетингу  являє собою сукупність засобів та 
можливостей підприємства на шляху реалізації маркетингової 
діяльності. 

Введення даної категорії було обумовлене нагальною необ-
хідністю розробки апарату оцінки можливості застосування су-
часних економічних підходів  в практиці діяльності підприємств. 
Оперативна чисельна оцінка подібного потенціалу дасть можли-



 83

вість виявити приховані резерви розвитку підприємств, що в 
свою чергу збільшить позитивний економічний ефект від засто-
сування більш обґрунтованого економічного інструментарію. 

Маркетинг як функція управління, укріпилась в мисленні 
більшості керівників підприємств. Маркетингові витрати ж тра-
диційно відносяться до поточних витрат виробництва та вклю-
чаються до статті «Позавиробничі (комерційні) витрати». В тео-
рії маркетинга широко відома S-подібна крива залежності попиту 
на продукцію від витрат на маркетинг. Поряд з тим, поява такої 
категорії, як “потенціал маркетингу” та необхідність його наро-
щування на практиці вимагає певного коригування деяких поло-
жень теорії маркетингу, та, відповідно, їх відображення в обліку.   

Інформаційне забезпечення маркетингової діяльності знач-
но збільшить свій потенціал за умови застосування алгоритму 
розрахунку потенціалу маркетингу за різними рівнями деталізації 
при здійсненні моніторингу маркетингової діяльності підприємс-
тва та його конкурентів. Потенціал маркетингу, який характери-
зує можливість застосування різноманітних маркетингових ресу-
рсів перш за все є інтегральною характеристикою маркетингово-
го ресурсного забезпечення підприємства. Узагальнюючи понят-
тя маркетингового потенціалу можна визначити його як суму ме-
тодичних, людських, матеріальних та інформаційних ресурсів, 
що забезпечують маркетингову діяльність. Поряд з тим, бальна 
оцінка потенціалу маркетингу, що базується на експертних ви-
сновках та пріоритет нарощуванню нового потенціалу, нехай на-
віть, у зменшення ефективності використання вже існуючого, 
зменшує цінність даної методики. Тут варто відмітити, що не ва-
рто сприймати маркетингові витрати лише як поточні – це позба-
вляє потенціал маркетингу достовірної вартісної оцінки, що за-
перечує самій сутності даної категорії. Тобто маркетинговий по-
тенціал є складовою ділової репутації  підприємства (гудвілу), 
котра однозначно знайшла своє місце в складі нематеріальних 
активів підприємства. 

Таким чином ми підійшли до того, що необхідність наро-
щування маркетингового потенціалу має обумовлюватись вико-
нанням двох наступних умов: наявний маркетинговий потенціал 
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використаний повністю; економічна ефективність витрат на збі-
льшення маркетингового потенціалу або є очевидною, або підт-
верджена відповідними розрахунками. У будь-якому випадку, 
витрати на нарощування маркетингового потенціалу носять інве-
стиційний характер та впливають на вартість нематеріальних ак-
тивів підприємства. Наприклад, придбання підприємством бази 
даних по споживачах або конкурентах. В розрахунку на економі-
чні вигоди, які набуваються підприємством в результаті мікросе-
гментації ринку, підприємство в даному випадку замовляє марке-
тингове дослідження, здійснює оплату вартості бази даних та 
приймає її на баланс як інвентарний об’єкт з певним строком 
амортизації. 

Таким чином, маркетингові витрати підприємства мають 
подвійний характер. З одного боку маємо поточні витрати на ма-
ркетинг, що включаються до повної собівартості продукції за фа-
ктичними витратами (заробітна плата маркетингового персоналу 
з нарахуваннями, вартість створення та розміщення реклами, 
стимулювання постійних клієнтів тощо). З іншого боку, це інвес-
тиційні витрати на на окремі інвентарні об’єкти нематеріальних 
активів, що прийняті на баланс підприємства а також витрати на 
нарощування потенціалу маркетингу. Які варто вважати часткою 
ділової репутації (гудвілу) підприємства. Оскільки ці складові  є 
нематеріальними активами,  вони включаються у собівартість 
продукції в вигляді амортизаційних відрахувань, норма яких 
встановлюється під час прийняття даних об’єктів на баланс підп-
риємства. Отже, при аналізі ефективності маркетингових витрат 
підприємств варто зважати на цю двійковість їх характеру, і від-
повідно, використовувати різні методики. 
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В ринкових умовах функціонування економіки бюджетні 
надходження залежать від двох складових - результатів господа-
рювання бізнесу і системи оподаткування. 

При цьому система оподаткування може виправдати 
покладені на неї надії лише за певних умов, а саме: наявності 
системи обліку яка б адекватно відображала реальну економічну 
ситуацію і забезпечувала можливість контролю за справлянням 
податків. 

До об’єктів податкового обліку належать валові доходи та 
валові витрати, основні фонди і амортизація, оподаткований при-
буток, придбані виробничі запаси, податок на додану вартість і 
акцизний збір рентні збори і відрахування до державних цільових 
фондів, місцеві податки та збори. 

Облік операцій, пов’язаних з погашенням зобов’язань перед 
бюджетом з податків і платежів, завжди вважався досить містким 
і проблемним. Особливо гостро питання обліку розрахунків з 
бюджетом постають сьогодні, коли часто відбуваються зміни в 
нормативній базі. Становище посилюється ще й тим, що подат-
ковий облік не достатньо адаптований до реформованого бухгал-
терського обліку. 

Податковий облік організується відповідно до чинного за-
конодавства, яке регулює кожний вид податку та збору. Достові-
рність якого залежить від його організації, яка в свою чергу є ва-
жливою і не до кінця розв’язаною проблемою на підприємствах 
України.  
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Підприємства повинні самостійно визначити порядок орга-
нізації податкового обліку: встановити базу оподаткування за 
податками і зборами за системою записів на рахунках податково-
го обліку або без їх застосування. Щодо усіх об’єктів податково-
го обліку, крім прибутку до оподаткування, проблема застосу-
вання рахунків не виникає. Стосовно прибутку до оподаткування 
нормативними актами не передбачено використання рахунків для 
обліку валових доходів і валових витрат. Ця ситуація спонукає до 
того, що підприємства самостійно повинні у своєму Робочому 
плані рахунків передбачити субрахунки для обліку валових до-
ходів і валових витрат [1, с. 8]. 

Разом із тим організація податкового обліку на підприємст-
вах затрудняється, позаяк у Плані рахунків бухгалтерського об-
ліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій під-
приємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фі-
нансів України від 30.11.1999 р. № 291, не передбачено окремих 
синтетичних, чи принаймні субрахунків для обліку валових ви-
трат і валових доходів, які є визначальними при обчисленні опо-
датковуваного прибутку. Разом з тим це категорії, які використо-
вуються лише у податковому обліку, вони не ідентичні загально-
економічним категоріям «витрати», «валовий дохід», їх не можна 
відобразити у системі кореспонденції встановлених рахунків фі-
нансового обліку, а доведеться здійснювати копіткі вибірки да-
них, необхідних для складання додатків до декларації про прибу-
ток підприємства. 

Мотивація розробників Плану рахунків, що, мовляв облік 
має бути єдиним, тому спеціальних рахунків для податкового 
обліку не потрібно, непереконлива, бо як економічний зміст ва-
лових витрат, так і валових доходів не ідентичний категоріям ви-
трат діяльності чи доходів і результатів діяльності, а фінансові 
результати не співпадають, як правило, з оподатковуваним при-
бутком. Це, до речі, визнають і розробники Плану рахунків, а 
тому передбачили спеціальні синтетичні рахунки 17 «Відстроче-
ні податкові активи», 54 «Відстрочені податкові зобов’язання» 
для обліку різниць у сумі податку на прибуток, зумовлених не-
співпаданням оподатковуваного прибутку у податковому обліку, 
та результатів фінансового обліку. 
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Згідно з Планом рахунків облік валових витрат і валових 
доходів можна вести у системному порядку на окремих рахун-
ках. У правомірності такої постановки питання переконує як ми-
нулий, не такий вже і малий досвід застосування рахунків подат-
кового обліку валових витрат і валових доходів в Україні, так і 
зарубіжний досвід ведення податкового обліку. 

Необхідно підкреслити, що рахунки податкового обліку не 
можна розглядати ізольовано від загального Плану рахунків бух-
галтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарсь-
ких операцій. У ряді випадків у податковому обліку використо-
вується інформація, сформована на інших рахунках, які навіть не 
завжди пов’язані суто з податковими рахунками [2, 26]. 

З іншої точки зору [3, с. 11] у системі бухгалтерського обліку 
податковий облік може проводитись: 

1) на балансових рахунках, наприклад: 7011 «Дохід від реалі-
зації продукції, що є валовим», 7012 «Дохід від реалізації продукції, 
що не є валовим», 921 «Адміністративні витрати, що є валовими», 
922 «Адміністративні витрати, що не є валовими», або 841 «Інші 
операційні витрати, що є валовими витратами», 747 «Інші доходи, 
що належать до валових доходів»; 

2) на позабалансових рахунках, наприклад: 010 «Валові витра-
ти», 011 «Валові доходи». 

Позасистемний спосіб ведення податкового обліку полягає в 
тому, що на підприємстві ведуть окремо від бухгалтерського подат-
ковий облік. Для цього в бухгалтерії можуть бути відкриті відповід-
ні відомості, книги та інші аналітичні реєстри податкового обліку, 
на підставі яких складається податкова звітність. 

Автор навчального посібника [4, с. 23], також дотримується 
точки зору про можливість двох варіантів ведення податкового 
обліку: 1) з використанням рахунків «Валові доходи» й «Валові 
витрати»; 2) без використання цих рахунків. 

Отже, на підприємствах повинні працювати висококваліфі-
ковані спеціалісти, які добре знають особливості організації по-
даткового обліку, а у платників склався б податковий облік як 
самостійна інформаційна система, яка вирішує завдання зі збору 
та накопичення інформації для визначення, зокрема оподаткову-
ваного прибутку. 
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Початковою складовою власного капіталу підприємства, як 
і в цілому його господарської діяльності є статутний капітал, 
який формується засновниками при створенні підприємства, з 
метою забезпечення його активами для здійснення господарської 
діяльності. В процесі функціонування підприємства статутний 
капітал може бути збільшений або зменшений. Відповідно до 
статті 144 ЦКУ статутний капітал визначає мінімальний розмір 
майна господарського товариства, який гарантує інтереси його 
кредиторів.  

Зменшення статутного капіталу господарських товариств 
може здійснюватись в наслідок: 

1) викупу товариством часток (акцій) власної емісії з по-
дальшим їх анулюванням; 
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2) виходу учасника з товариства (крім акціонерних това-
риств); 

3) зменшення номінальної вартості акції (для акціонерних 
товариств). 

Зменшення розміру статутного капіталу відбувається одним 
з таких способів:  

1) пропорційне зменшення номінальної вартості вкладів 
усіх учасників. Цей спосіб полягає в тому, що збори спочатку 
визначають загальну суму, на яку слід зменшити статутний 
капітал, а потім пропорційно зменшується частка кожного учас-
ника. При цьому розмір частки кожного учасника у відсотках 
після зменшення капіталу залишається попереднім.  

2) непропорційне зменшення номінальної вартості вкладів 
усіх учасників. Цей спосіб близький до попереднього, оскільки у 
зменшенні капіталу беруть участь всі учасники. Різниця у тому, 
що частка кожного учасника змінюється непропорційно. 

3) зменшення номінальної вартості вкладів окремих 
учасників. Для цього способу характерним є те, що змінюється 
номінальна вартість часток одного чи кількох учасників, тоді як 
частки інших залишаються попередніми за номіналом. При цьо-
му відсоткове значення їх часток збільшується.  

Наприклад, п’ятеро учасників зробили вклади у розмірі 200 
тис. грн., що становить 20% статутного капіталу. Один із них 
бажає забрати частину свого вкладу у розмірі 100 тис. грн. Ста-
тутний капітал зменшується з 1 млн. до 900 тис. грн. При цьому 
частки учасників, вклади яких не зменшувалися, зростають з 20% 
до 22,22% (200 тис. / 900 тис. = 22,22), а частка учасника, який 
бажає забрати частину вкладу, зменшується з 20% до 11,12% 
(100 тис. / 900 тис. = 11,11);  

4) зменшення загальної кількості часток. Цей спосіб 
застосовується у разі вибуття учасників, зокрема у разі зменшен-
ня статутного капіталу внаслідок виключення учасника, звернен-
ня стягнення на його частку на вимогу кредиторів, викупу акцій 
для анулювання. У цьому разі номінальна вартість часток усіх 
учасників залишається попередньою, а їх відсоткове значення 
збільшується.  
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Спосіб і порядок зменшення статутного капіталу на 
підприємстві обирається в залежності від складеної ситуації, 
затверджується на загальних зборах і регламентується Положен-
ням про розкриття інформації емітентами цінних паперів 
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 19 грудня 2006 року N 1591. 

Згідно з даним положенням емітент розкриває інформацію 
про зменшення статутного капіталу, про придбання (викуп) 
власних акцій у порядку розкриття особливої інформації на фон-
довому ринку.  

У повідомленні розкривається наступна інформація: 
1. дата прийняття рішення про зменшення статутного 

капіталу та назва уповноваженого органу емітента, що 
його прийняв, а також вказуються причини прийняття та-
кого рішення (датою вчинення дії вважається дата прий-
няття відповідного рішення вищим органом емітента).  

2. зазначається інформація про розмір статутного капіталу 
на дату прийняття рішення про його зменшення, розмір 
статутного капіталу після зменшення; 

3. сума, на яку зменшився статутний капітал, та частка (у 
відсотках), на яку зменшується статутний капітал, а та-
кож спосіб зменшення статутного капіталу; 

4. кількість голосуючих акцій та їх частка у загальній 
кількості голосуючих акцій (у відсотках), щодо кожного з 
членів ради товариства, виконавчого органу, яким нале-
жать акції емітента, та акціонерів, які володіють 10 і 
більше відсотками голосуючих акцій станом до зменшен-
ня статутного капіталу. 

Розкриття особливої інформації здійснюватись шляхом оп-
рилюднення у таких засобах масової інформації, як стрічка но-
вин, опублікування в офіційному друкованому виданні та подан-
ня до Комісії. Розкриття даної інформації здійснюється у такі 
строки: 

У стрічці новин – протягом двох робочих днів з дати вчи-
нення дії, але не пізніше 10.00 години третього робочого дня, з 
дня вчинення дії; 
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В офіційному друкованому виданні – протягом п’яти робо-
чих днів з дати вчинення дії; 

Подання до Комісії – протягом десяти робочих днів з дати 
вчинення дії. 

Якщо емітентом розкрито недостовірну особливу 
інформацію, то він зобов’язаний вжити заходів щодо спросту-
вання розкритої недостовірної особливої інформації у той самий 
спосіб (способи), якими було розкрито таку недостовірну особ-
ливу інформацію. У разі наявності виправлена особлива 
інформація оприлюднюється емітентом у передбачений вище 
згаданим Положенням спосіб одночасно із спростуванням 
оприлюдненої недостовірної особливої інформації. 

А саме спростування у стрічці новин має бути здійснено 
протягом двох робочих днів з дати встановлення факту розкриття 
недостовірної інформації емітентом, у офіційному друкованому 
видані – протягом п’яти робочих днів, а у семиденний строк з 
дати встановлення факту розкриття недостовірної інформації 
емітент зобов’язаний повідомити комісію. 

За правопорушення на ринку цінних паперів, а саме згідно 
затвердження Змін до Правил розгляду справ про порушення ви-
мог законодавства на ринку цінних паперів та застосування 
санкцій від  20 жовтня 2009 року N 1196 у розділі XVII пункта 
1.5 не опублікування, опублікування не в повному обсязі 
інформації та/або опублікування недостовірної інформації – 
супроводжується штрафом у  розмірі до тисячі неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян. За  вчинення таких дій повтор-
но протягом року, - у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян. 
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АМОРТИЗАЦІЯ ЯК ФАКТОР ВІДТВОРЕННЯ  
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

 
Подальший розвиток сільськогосподарського виробництва, 

підвищення його ефективності та конкурентоспроможності в су-
часних умовах неможливі без системного оновлення 
матеріально-технічної бази аграрної сфери забезпечення 
технологічних потреб рослинництва, тваринництва, переробної й 
інших допоміжних галузей новітніми технічними засобами ви-
робництва, створення економічних і організаційних умов для 
здійснення необхідного відтворювального процесу в 
сільськогосподарських агроспрямуваннях. Переоснащення 
матеріально-технічної бази  сільськогосподарських підприємств є 
одним з найважливіших шляхів реалізації основних пріоритетів 
державної аграрної політики й обов’язковою умовою формуван-
ня сприятливого економічного середовища для ефективної 
діяльності суб’єктів аграрного сектору. 

Ступінь розвитку матеріально-технічної бази аграрних 
підприємств визначається засобами виробництва – знаряддями і 
предметами праці, які є складовим елементом продуктивних сил і 
беруть безпосередньо участь у створенні продукції та формують 
її вартість і собівартість. Саме тому велике значення для забезпе-
чення системного відтворення основного капіталу аграрних 
підприємств і створення реальних джерел фінансування даного 
процесу має амортизаційна політика, здійснювана конкретними 
суб’єктами господарювання в межах, встановлених державою. 

На сучасному етапі серед науковців ведеться багато 
дискусій з приводу багатьох питань щодо амортизаційної 
політики та її впливу на формування основних засобів. Серед них 
важливе місце займає проблема економічної та фінансової при-
роди амортизації, необхідності створення амортизаційного фон-
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ду, його обліку, доцільності контролю використання 
амортизаційних відрахувань. 

Амортизаційна політика є багатоплановою  і багатогранною 
категорією, що поєднує в собі широке коло взаємопов’язаних 
питань, які характеризують економічну сутність амортизації, 
відображають управління амортизаційними відрахуваннями, 
впливають на зростання інвестиційної діяльності підприємств на 
інноваційній основі. Їх основними складовими є визнання, 
класифікація, розподіл за групами, облік і вартісна оцінка основ-
них засобів; методи, норми та порядок нарахування 
амортизаційних відрахувань; створення реального ресурсу 
підприємств для відшкодування зносу їх основного капіталу і 
фінансування за рахунок амортизаційних відрахувань процесу 
відтворення. 

Амортизація є економічною основою відтворення засобів 
виробництва. Амортизація фіксує міру зношення основних 
засобів, виражає величину зменшення їхньої вартості й акумулює 
кошти для фінансування оновлення основних засобів.  

Як грошова форма відшкодування засобів праці 
амортизація служить, насамперед, відтворенню зношених засобів 
праці, тобто, амортизація виступає як: наслідок і вартісна форма 
фізичного і морального зносу засобів праці; джерело 
відшкодування вартості тієї частини споживної вартості й повно-
го оновлення основних засобів, які вибувають з виробництва. 

Слід зазначити, що особливість амортизації виявляється в 
тому, що вона використовує свої функції тільки за умови 
беззбитковості діяльності підприємства, тобто необхідне реальне 
надходження коштів підприємству в розмірі, не менше 
визначеної собівартості продукції, частина з яких буде джерелом 
створення амортизаційного фонду, що використовуватиметься на 
просте відтворення основних засобів.  

Аналіз показників роботи сільськогосподарських 
підприємств свідчить, що з кожним роком суми  амортизаційних 
відрахувань зменшуються, а відтак знижуються  можливості 
власних традиційних джерел оновлення основних засобів і в тому 
числі машинно-тракторного парку. Залишкова вартість 
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сільськогосподарської техніки така, що нарахованої на весь 
технічний парк амортизації не вистачить для придбання одного 
трактора. Тому амортизаційна політика підприємств потребує 
перегляду. 

Для підвищення економічної ролі амортизації у відтворенні 
основних засобів на якісно новій  техніко-технологічній основі 
активізації інвестиційної діяльності в аграрному секторі 
економіки необхідно: 

- провести повну інвентаризацію основних засобів 
сільгосппідприємств; 

- здійснити переоцінку вартості всіх основних засобів 
(індекс переоцінки має визначатися діленням вартості 
відтворення об’єкта, який переоцінюється, на його первісну 
вартість); 

- вибір економічного обґрунтованих методів нарахування 
амортизації, тощо. 

Вважаємо, що у ринкових умовах головна роль у 
відтворенні основних засобів належить власним джерелам 
фінансування, зокрема амортизаційним відрахуванням. Тому ве-
лике значення повинно приділятися амортизаційній політиці 
сільськогосподарських підприємств у частині їхньої облікової 
політики, де обов’язково потрібно фіксувати положення про те, 
яке джерело фінансування для забезпечення відтворення основ-
них засобів для суб’єкта господарювання є пріоритетним. 

 
УДК 657 

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

Луцький національний технічний університет 
 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО  
ОБЛІКУ В ДОПОМІЖНИХ ВИРОБНИЦТВАХ  
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Для прийняття ефективних  управлінських рішень керівни-

цтву підприємства необхідна своєчасна, точна та деталізована 
інформація про витрати, склад собівартості продукції, рентабе-
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льність та прогнозні показники з метою управління ними. Таку 
інформацію можна отримати лише за належної організації 
управлінського обліку.  

Одним із основних критеріїв організації управлінського об-
ліку на сільськогосподарських підприємствах є його результати-
вність, що передбачає ефективне використання фінансових  і ви-
робничих ресурсів, зниження собівартості продукції (робіт, пос-
луг), покращення якості продукції, підвищення її конкурентосп-
роможності, а також можливість здійснення контролю за діяльні-
стю підприємства в цілому та його окремих підрозділів.  

Управлінський облік є ефективним тоді, коли він дає змогу 
полегшити досягнення цілей діяльності підприємства з най-
меншими витратами на організацію і функціонування самого об-
ліку. 

Головним призначенням управлінського обліку на сільсько-
господарських підприємствах є його орієнтація на забезпечення 
ефективності діяльності підприємства, на контроль і оцінку раці-
ональності використання виробничих ресурсів, своєчасне вияв-
лення факторів, які знижують підвищення ефективності, опера-
тивне виявлення рентабельності виробництва, потреб ринку та 
прогнозування обсягів виробництва та  продажу. 

В діяльності сільськогосподарських підприємств важливу 
роль щодо ритмічності та стабільності їх роботи відіграють до-
поміжні виробництва. Досягнення фінансової стійкості сільсько-
господарського виробника можливе тільки при умові ефективної 
роботи основних та допоміжних структурних підрозділів. Необ-
хідність створення відповідної інформаційної системи, що забез-
печуватиме управлінський апарат достовірною і оперативною 
інформацією про діяльність допоміжних виробництв пояснюєть-
ся також тим, що, як показує практика,  спеціалісти сільськогос-
подарських підприємств недостатньо уваги приділяють пробле-
мам планування і контролю. В більшості випадків планові за-
вдання діяльності окремих структурних підрозділів відсутні вза-
галі, не проводиться аналіз виробничої діяльності структурних 
підрозділів та, відповідно, не приймаються своєчасні управлінсь-
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кі рішення щодо усунення негативних проявів у роботі допоміж-
них виробництв. 

В системі управлінського обліку одним з основних об’єктів 
є витрати на виробництво продукції, які групуються за видами, 
місцями їх виникнення, видами продукції, робіт та послуг і 
центрами відповідальності. 

Місцями виникнення витрат у допоміжних виробництвах 
пропонуємо вважати  їх структурні  підрозділи ( ремонтна майс-
терня, автогараж, електропостачання і ін.), а центрами відповіда-
льності – ці ж структурні підрозділи, які очолюють спеціалісти, 
що приймають участь в процесі управління та відповідають за 
ефективне використання ресурсів в процесі господарської даль-
ності. 

Основними об’єктами обліку допоміжних виробництв є: 
- витрати на виготовлення продукції, виконання  робіт та 

надання послуг; 
- об’єкти калькулювання, місця виникнення витрат та 

центри відповідальності; 
- результати господарської діяльності допоміжних вироб-

ництв. 
Впровадження управлінського обліку в допоміжних вироб-

ництвах сільськогосподарських підприємств, на нашу думку, пе-
редбачає виконання наступних завдань: 

- створення нормативної бази щодо розробки бюджетів ді-
яльності допоміжних виробництв; 

- розробка облікової політики сільськогосподарського пі-
дприємства щодо обліку діяльності допоміжних підрозділів (гру-
пування та методи розподілу витрат за видами основних та об-
слуговуючих виробництв, а також методика розподілу витрат 
між допоміжними виробництвами,  порядок розрахунку собівар-
тості продукції (робіт, послуг) допоміжних підрозділів і т.д.); 

- розробка внутрішньої звітності за структурними підроз-
ділами допоміжних виробництв (центрами відповідальності); 

- розробка переліку показників аналізу і контролю за дія-
льністю допоміжних виробництв; 
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- розробка системи матеріального стимулювання та мате-
ріальної відповідальності керівника і працівників структурних 
підрозділів допоміжних виробництв за досягнуті результати; 

- обґрунтування  і прийняття своєчасних управлінських 
рішень, направлених на зниження витрат і підвищення ефектив-
ності господарської діяльності. 

Тобто, за належної організації управлінського обліку в до-
поміжних виробництвах сільськогосподарських підприємств, їх 
керівники прийматимуть участь у плануванні діяльності структу-
рних підрозділів; забезпечуватимуть технологічні процеси необ-
хідними матеріальними ресурсами, роботами і послугами; конт-
ролюватимуть ефективне використання всіх видів ресурсів; ана-
лізуватимуть чи прийматимуть участь  у аналізі діяльності струк-
турних підрозділів; розроблятимуть пропозиції керівництву щодо 
матеріального стимулювання чи матеріальної відповідальності 
окремих робітників; прийматимуть управлінські рішення щодо 
усунення небажаних відхилень в діяльності структурних підроз-
ділів, які належать до їхньої компетенції. 

 
 
УДК 657:631 

Л.П. ГАСИЧ, м.н.с., 
ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААНУ 

 
СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ЦЕНТРІВ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У 

БДЖОЛОГОСПОДАРСТВАХ  
 

Сільськогосподарська галузь є однією з найважливіших у 
економіці країни: вона забезпечує продовольчі потреби нації та 
ефективне її функціонування, тобто вирішує першочергові за-
вдання будь-якої держави. Тому розвинуте сільське господарство 
- запорука продовольчої безпеки держави, його незалежності від 
зовнішніх постачальників сировини і продукції. Сільське госпо-
дарство є дуже капіталомісткою галуззю, з великим набором різ-
них витрат. Для ефективного господарювання керівництву сіль-
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ськогосподарських підприємств необхідна точна і своєчасна ін-
формація, яка спростить процес прийняття швидких і правильних 
управлінських рішень.  

Облік витрат і виходу продукції є інформаційною базою для 
прийняття і прогнозування управлінських рішень: яку продукцію 
і в яких кількостях виробляти, скільки і які виробничі запаси тре-
ба придбати, оптимальна ціна реалізації продукції, обсяги прибу-
тку і рентабельності виробництва. Незважаючи на існування чис-
ленних методів розподілу витрат і калькуляції, результат все од-
но буде приблизним, так як точно визначити витрати можливо 
тільки у найпростіших випадках. Загальні фактичні витрати і за-
гальна фактична кількість об'єктів витрат стають відомі тільки в 
кінці певного періоду, у той час як вартість об'єкта витрат має 
бути оцінена на початку періоду для встановлення цін реалізації. 
Витрати можуть бути співвіднесені з об'єктами витрат безпосе-
редньо або через процедуру розподілу витрат. Незалежно від то-
го, яка саме методика і наближені значення використовувалися 
для визначення витрат, всі витрати повинні бути відшкодовані в 
довгостроковій перспективі, інакше підприємство не зможе фун-
кціонувати. У даних умовах раціональне виділення об'єктів гру-
пування витрат є важливим завданням керівництва господарства.  

Як і для інших галузей сільськогосподарського виробницт-
ва, для бджільництва характерні спеціалізація, виробничі напря-
ми, які мають свої особливості у зв’язку зі специфікою галузі.  

У бджологосподарствах є своя специфіка обліку витрат і 
виходу продукції. Це залежить від виробничого напрямку діяль-
ності галузі, кожний напрям має свої відмінності. Але перспекти-
вний є напрям, пов’язаний з комплексним використанням бджіл: 
запилення сільськогосподарських культур, виробництво продук-
ції та розведення бджолосімей. 

На кругообіг коштів у бджільництві істотний вплив має се-
зонний характер виробництва, зокрема, розрив між періодами 
виробництва витрат і виходу продукції. У бджільництві вироб-
ничі витрати здійснюються протягом значного періоду, причому 
вкрай нерівномірно. Як і в інших галузях сільського господарст-
ва, госпрозрахунок у бджільництві забезпечує зіставлення в гро-
шовій формі затрат на виробництво продукції з результатами ро-
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боти, покриття витрат власними доходами та забезпечення при-
бутковості пасік. Дані особливості є важливими факторами при 
організації бухгалтерського та управлінського обліку.  

Основною специфікою виробничого процесу у бджільницт-
ві стало те, що є наявність витрат по незавершеному виробництву 
на початок і кінець звітного року.  

На нашу думку, з метою ефективного розподілу витрат, для 
подальшої можливості формування точних та інформативних 
звітів для керівництва, облік повинен забезпечити розмежування 
витрат у бджільництві по конкретним підрозділам господарства, 
причому з таким ступенем деталізації, яка забезпечить необхідну 
точність даних для формування необхідних звітів. Деталізація 
витрат по бригадах дозволить керівництву в будь-який момент 
мати інформацію про кількість витрат по кожній бригаді, ефек-
тивності їх роботи, оцінити доцільність виконання даних робіт 
власними підрозділами або залучення до даних робіт сторонніх 
організацій. 

У бджільництві виробничі витрати є неоднорідними. Вони 
включають різні матеріальні витрати (корми, біопрепарати, ме-
дикаменти, різні матеріали тощо), витрачену працу, амортизацію 
основних засобів та інші витрати. Управлінський облік у бджіль-
ництві може забезпечити строгий розподіл витрат за їх видами.  

По видах виробничих витрат, у бджільництві витрати сис-
тематизуються так само, як і витрати у рослинництві. Проте пов-
ної кореляції в методиках розподілу витрат між бджільництвом і 
рослинництвом немає, тому що обидві ці галузі мають різну га-
лузеву структуру.  

Пропонуємо формувати витрати у бджологосподарствах ві-
дповідно до напряму діяльності та місцях виникнення витрат. 
Вважаємо, що відповідно до особливостей виробничого процесу 
у галузі бджільництва, в рамках управлінського обліку доцільно 
проводити розподіл витрат та одержання відповідних підсумко-
вих даних по: основним видам виробництв і продукції, основним 
видам виконаних робіт, основним статтями та елементам витрат. 

Отже, на нашу думку, основним підходом до вибору об'єк-
тів обліку має бути розуміння того, що кінцевим результатом 
прийняття управлінських рішень може пошкодити як недостатня 
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ступінь деталізації обліку, так і надмірно деталізовані, перенаси-
чені аналітичними ознаками об'єкти обліку та статті витрат. Так, 
якщо недостатня деталізація шкодить тим, що керівництву буде 
недостатньо даних для прийняття правильних і оперативних рі-
шень, то зайва деталізація буде перевантажувати сприйняття ке-
рівників інформацією і відволікати від дійсно важливих даних у 
звітах. Тому питання раціонального і економічно обґрунтованого 
вибору об'єктів обліку є важливим етапом в системі формування 
та впровадження системи управлінського обліку за центрами ві-
дповідальності. 
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ОБЛІКОВІ ОЦІНКИ ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ 
 
Капітал підприємства за ринкових умов господарювання 

набирає надзвичайної ваги, оскільки він є одним із найважливі-
ших і найістотніших показників підприємства.  

Термін «капітал» (від лат. capitalis - головний) є досить ба-
гатозначним і використовується в різних сферах людської діяль-
ності. У повсякденному житті під капіталом розуміють суму за-
ощаджень, достатньої для ведення комерційної діяльності. 

У літературі вітчизняних та зарубіжних авторів можна 
знайти значну кількість (часто досить взаємо протилежних) під-
ходів до визначення сутності капіталу. Першу спробу дати нау-
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ковий аналіз капіталу зробив Аристотель. Він увів поняття «хра-
мастика» (храма- майно, володіння). Під храмастикою Аристо-
тель розумів мистецтво забезпечення достатку, або діяльність, 
спрямовану на накопичення багатства, на отримання прибутку, 
на вкладення і накопичення капіталу. Оскільки в античному світі 
важливу роль відіграв торгівельний та грошовий капітал, основ-
ною метою торговельної діяльності було безмежне накопичення 
багатства, постійне збільшення капіталу.  

Сучасне трактування сутності капіталу більшість економіс-
тів-фінансистів України розглядають, як синонім фінансових ре-
сурсів; науковці вважають, що це власність відповідної фізичної 
або юридичної особи на активи: майно і об’єкти (ресурси), які є 
на підприємстві. 

У бухгалтерському обліку відсутнє єдине трактування цьо-
го терміну. Під капіталом розуміють: 

1) сукупність різноманітних економічних, тобто грошових 
коштів і майнових засобів, які знаходяться в обороті на даному 
підприємстві; 

2) вартість активів юридичної особи або чисту вартість ак-
тивів за мінусом суми боргових зобов’язань; 

3) сукупність всіх цінностей, вкладених в підприємство. 
Гарантією захищеності прав власників підприємства висту-

пає власний капітал, зокрема зареєстрована його частина – стату-
тний капітал. В Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 2 
«Баланс» власний капітал визначається як частина в активах під-
приємства, що залишається після вирахування його зобов’язань 
[4]. В зв’язку з таким визначенням власного капіталу можна 
стверджувати, що в момент створення підприємства власний ка-
пітал втілюється в активах, інвестованих засновниками і оціню-
ється за вартістю майна підприємства. 

Законодавством України передбачено особливості форму-
вання статутного капіталу на підприємствах різних форм власно-
сті: 

визначено мінімальний розмір статутного капіталу для різ-
них організаційно-правових форм; 
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встановлено певні обмеження щодо визначення видів вкла-
дів, за рахунок яких можливе формування статутного капіталу. 

Внесками до статутного капіталу є: 
1) кошти: у національній та іноземній валюті; 
2) цінні папери - акції, облігації ощадні та інвестиційні сер-

тифікати і т.д.; 
3) рухоме майно – верстати, обладнання, транспортні засо-

би, тварини, техніка, оргтехніка, інвентар, інші об’єкти, які мож-
на вільно переміщувати в просторі і киї не обмежені для обігу на 
території нашої країни; 

4) нерухоме майно – будівлі, споруди, квартири, земельні 
ділянки, інші об’єкти, переміщення яких неможливе без їх знеці-
нення та зміни їх призначення; 

5) майнові права: 
5.1. корпоративні права – частка в статутному капіталі ін-

шого суб’єкта; 
5.2. права на об’єкти інтелектуальної власності – 

комп’ютерні програми та бази даних, майнові права на торгові 
марки, винаходи, корисні моделі, інші об’єкти визначені зако-
ном; 

5.3. речові права – право на користування транспортними 
засобами, спорудами, будинками, природними ресурсами; 

5.4. зобов’язальні права – право вимоги учасника до іншого 
суб’єкта (призводить до складної процедури зміни кредитора у 
зобов’язаннях до якого переходить право вимоги). 

Будь-який вклад до статутного капіталу має бути оцінений. 
Грошову оцінку вкладу проводять зі згоди інших учасників у по-
рядку, визначеному установчими документами. На практиці уча-
сники товариства по-різному підходять до оцінки своїх вкладів. 
Одні - чітко продумують цю процедуру, інші - закривають на це 
очі. При створенні товариства учасник, що вносить не грошовий 
вклад, просто називає свою ціну, яку фіксують в акті приймання-
передачі майна. Підписаний акт і свідчить про те, що оцінка 
вкладу узгоджена. Однак, свобода оцінки вкладу не безмежна. 
Ціна майна, що вноситься в рахунок оплати акцій АТ, повинна 
відповідати ринковій вартості, яка визначається на засадах неза-
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лежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцін-
ку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність [2]. 

Даною оцінкою займаються так звані суб’єкти оціночної ді-
яльності: фізособи-СПД, а також юридичної особи незалежно від 
їх організаційно-правової форми і форми власності, у складі яких 
працює хоча б один оцінювач. І першим, і другим право на оцін-
ку дає наявність сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, вида-
ного Фондом держмайна України. 

Висновки про вартість оціненого майна фіксують у звіті про 
оцінку майна (акті оцінки), форма, порядок складання, затвер-
дження і строк дії якого встановлений Методикою оцінки. 

Для цілей бухгалтерського обліку важливе значення має 
порядок формування вартості активів отриманих, як внесок до 
статутного капіталу.  

Відповідно до П(С)БО первісною вартістю активів (основ-
них засобів, нематеріальних активів, запасів), внесених до стату-
тного капіталу підприємства, визнається погоджена засновника-
ми (учасниками) підприємства їх справедлива вартість з ураху-
ванням витрат, що включаються до первісної вартості таких ак-
тивів. Справедлива вартість – сума, за якою може бути здійснено 
обмін активу, або оплата зобов'язання в результаті операції між 
обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами [6]. Фак-
тично справедлива вартість тотожна ринковій вартості. Деякі 
особливості матиме облік внесків в іноземній валюті. Відповідно 
до п. 5 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 «Вплив 
змін валютних курсів», операції в іноземній валюті при первин-
ному визнанні відображають у валюті звітності шляхом перера-
хунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу 
на дату здійснення операції (дату визнання активів, зобов'язань, 
власного капіталу, доходів і видатків). Таким чином, на дату ре-
єстрації статуту треба відобразити формування статутного капі-
талу за валютним курсом Нацбанку України на цю дату – Дт 46 – 
Кт 40.  

Оскільки заборгованість на рахунку 46 є монетарною, її 
слід перераховувати на кожну дату балансу та на дату здійснення 
розрахунків із визначенням курсової різниці. Курсові різниці від 
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перерахунку монетарних статей за інвестиційною та фінансовою 
діяльністю відображають у складі інших доходів (субрахунок 744 
– при зростанні курсу) або витрат (субрахунок 974 – при знижен-
ні курсу) в кореспонденції з рахунком 46. 

Список використаних джерел 
 

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. 
2. Закон України «Про оцінку майна, майнових прав і професійну 

оціночну діяльність в Україні» від 12.07.01 р. № 2658-ІІІ. 
3. Лісовицький В. М. Історія економічних вчень: Навч. посібн. - 

К.: ЦУЛ, 2004. - 220 с. 
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», за-

тверджене наказом Мінфіну України від 31.03.99р. №87. 
5. Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання 

підприємств», затвердженого наказом Мінфіну України від 07.07.99 р. 
№ 163 (зі змінами та доповненнями). 

 
 
УДК 657 

В.А. ЗАМЛИНСЬКИЙ, асистент, 
 кафедра бухгалтерського обліку і аудиту, 

 Одеський державний аграрний університет 

 
МОДЕЛЬ РОЗШИРЕННЯ ЗМІСТОВНОСТІ ТА ОПЕРАТИВНОС-
ТІ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ 

ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 
 

Як засвідчують дослідження стану обліку основних засобів 
на підприємствах існує необхідність в розробці системи форму-
вання та використання інформації про стан основних засобів з 
розподілом відповідальності в межах підприємства за її повноту, 
збереження та достовірність. Така система може буди узагальне-
на у вигляді Моделі розширення змістовності та оперативності 
інформації про використання та відтворення основних засобів 
(табл.). 

Необхідність розробки моделі базується на потребі узагаль-
нення  існуючого інформаційного забезпечення всіх стадій вико-
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ристання основних засобів в господарській системі та встанов-
лення центрів відповідальності за формування інформації на то-
му чи іншому етапі використання.  

 
Таблиця 

Модель розширення змістовності та оперативності 
інформації про використання та відтворення  основних 

засобів   
№ 
п/п Зміст інформації 

Центри опе-
ративного 
управління 

Система бухга-
лтерського 
обліку 

1 2 3 4 

1. Інформація щодо наявності та стану 
основних засобів 

+ 
Виробничі 
структурні 
підрозділи  

 

2. Інформація для обґрунтування  
потреби в основних засобах  

+ 
Економічний 

відділ 
 

3. Інформація щодо джерел та варіан-
тів придбання, у т.ч.:   

 
- Трансакційний сегмент 

поповнення основних за-
собів  

+ 
Відділ матеріа-

льно-
технічного 
забезпечення  

 

 - Розрахунки з постачаль-
никами   + 

Бухгалтерія 

 
- Сегмент введення в екс-

плуатацію   основних за-
собів 

+ 
Інженерний 
відділ 

 

4. 
Інформація щодо рівня та ефектив-
ності використання основних засо-
бів, у т.ч.: 

  

 - Потреба виробництва в 
необхідних засобах праці 

+ 
Економічний 

відділ 
Виробничі 
структурні 
підрозділи  

 

 - Умови експлуатації засо-
бів праці 

+ 
Виробничі  
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структурні 
підрозділи  

 
- Показники фондовіддачі  

сільськогосподарського 
виробництва  

+ 
Економічний 

відділ 
 

Продовження таблиці 
1 2 3 4 

 
- Показники фондомісткості 

сільськогосподарської про-
дукції 

+ 
Економічний 

відділ 
 

5. Облікова політика підприємства що-
до основних засобів  + 

Бухгалтерія 

6. Морально-функціональний стан ос-
новних засобів, у т.ч.:     

 - Залишкова вартість основ-
них засобів  + 

Бухгалтерія 

 - Справедлива вартість осно-
вних засобів 

+ 
Відділ матеріа-

льно-
технічного за-
безпечення  

+ 
Бухгалтерія 

7. Амортизаційна політика підприємст-
ва, у т.ч.:   

 - терміни корисного викорис-
тання основних засобів 

+ 
Економічний 

відділ 
 

 - норми нарахування аморти-
зації   + 

Бухгалтерія 

 - суми нарахованої амортиза-
ції  + 

Бухгалтерія 

 - рівень зношення основних 
засобів  + 

Бухгалтерія 

8. Інформація щодо відновлення основ-
них засобів, у т.ч.:   

 
- періодичність та вартість 

поточних ремонтів основних 
засобів 

 + 
Бухгалтерія 

 
- склад виконаних робіт з по-

точного ремонту основних 
засобів 

+ 
Виробничі 

структурні під-
розділи  

 

 - періодичність та вартість 
капітальних ремонтів осно-  + 

Бухгалтерія 
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вних засобів 

 
- склад виконаних робіт з ка-

пітального  ремонту основ-
них засобів 

+ 
Виробничі 

структурні під-
розділи  

 

В розробленій з цією метою моделі передбачено розподіл 
інформаційних потоків про вартість та стан використання основ-
них засобів між структурними підрозділами підприємства за 
умов комбінування централізованої та децентралізованої систем 
управління підприємством. В самій моделі наведено розмежу-
вання функцій окремих структурних підрозділів підприємства у 
формуванні інформації про основні засоби, а, відповідно, і у за-
безпеченні безперервного і систематичного їх обліку. На рис. на-
ведено узагальнену структуру розробленої моделі, яка в цілому 
показує найбільш оптимальні рівні взаємозв’язків  між її струк-
турними елементами в процесі використання основних засобів. 
Структурними елементами  в моделі визначено: 

1. Центри відповідальності за формування інформації про 
основні засоби 

2. Зміст інформації про основні засоби 
3. Можливості (шляхи, користувачі) використання інфор-

мації про основні засоби в управлінні сільськогосподарським пі-
дприємством. 

Метою розробки даної моделі стало прагнення сформувати 
певний базис (основу) для подальшого удосконалення системи 
бухгалтерського обліку використання основних засобів. Звісно, 
дана модель не є вичерпною в плані всієї наявної на підприємстві 
інформації про основні засоби. Нами досліджений сегмент саме 
використання основних засобів підприємством та зроблено спро-
бу оптимізації інформаційного забезпечення даної ділянки 
управління основними засобами.    

 Модель формування інформації з запропонованими 
центрами відповідальності за її збір та узагальнення, визначає 
місце бухгалтерського обліку в загальній системі інформаційного 
забезпечення управління. Вона слугує орієнтиром для розробки 
напрямів удосконалення бухгалтерського обліку відповідно до 
напрямів використання основних засобів та відповідає міжнаро-
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дним стандартам фінансової звітності [1] і національним прави-
лам [2].    

Головною ознакою функціонування моделі на рівні підпри-
ємства є чіткий розподіл відповідальності за формування інфор-
мації про основні засоби. Відповідальними відділами в моделі 
зокрема виділено: відділ матеріально-технічного забезпечення; 
виробничі структурні підрозділи; бухгалтерія; адміністрація; 
економічний відділ; відділ збуту 

Наведений розподіл центрів відповідальності за формуван-
ня інформації щодо основних засобів дає можливість визначити 
задачі кожної служби, кожного виробничого підрозділу в галузі 
управління основними засобами, а тому призначений здебільшо-
го для великих та середніх сільськогосподарських підприємств. 

Розроблена модель формування інформації про викорис-
тання основних  засобів в управлінні великих та середніх сільсь-
когосподарських підприємств, обґрунтування якої наведено в 
даній публікації, дозволить систематизувати інформацію про ос-
новні засоби за центрами відповідальності за її формування. Та-
кими центрами відповідальності виділені окремі структурні під-
розділи сільськогосподарського підприємства, пов’язані з вико-
ристанням основних засобів. Запропонована модель дозволить 
систематизувати наявну інформацію про основні засоби підпри-
ємства та визначить межі відповідальності  за її повноту, збере-
ження і достовірність, що в результаті оптимізує інформаційне 
забезпечення управління даними активами. 
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ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ЗІ СТРАХУВАННЯ ОРЕНДОВАНОГО ТА 
ЗАСТАВНОГО МАЙНА 

 
Інформацію про наявне майно підприємства, його капітал, 

зобов’язання, результати господарських процесів надають дані 
бухгалтерського обліку. На особливу увагу заслуговує облікова 
інформація щодо орендованого майна. 

Згідно Закону України «Про оренду державного та кому-
нального майна» [1] орендоване майно страхується орендарем на 
користь того учасника договору оренди, який бере на себе ризик 
випадкової загибелі чи пошкодження об'єкта оренди. Тобто, до-
говором оренди передбачається обов’язкове страхування оренда-
рем майна, яке взяте ним у оренду (п.1 ст.10 вищезгаданого За-
кону).  

При фінансовому лізингу з часом орендоване майно пере-
ходить у власність орендаря. Тобто фактично фінансовий лізинг 
є купівлею майна орендарем у розстрочку. При цьому договір 
оренди укладається на переважну частину терміну корисного ви-
користання орендованого об’єкта. Враховуючи вищесказане, 
витрати, які здійснює орендар зі страхування орендованого ним 
майна відносяться до його валових витрат. Так як зазначені вит-
рати підприємства відображаються у складі валових за правилом 
«першої події» ( на дату списання коштів з рахунку орендаря для 
сплати страхових платежів або на дату отримання послуг страху-
вання), то суму страхового платежу слід віднести до складу вало-
вих витрат одразу, на дату її сплати. 

У бухгалтерському обліку витрати зі страхування об’єкта 
оренди відносяться до складу витрат майбутніх періодів (рахунок 
39 «Витрати майбутніх періодів») та списуються рівномірно про-
тягом звітного періоду на відповідні витрати. 

Що стосується оперативного лізингу, то тут склалася дещо 
інша ситуація. При передачі майна в оперативну оренду балансо-
ва вартість орендованого майна не зменшується і залишається на 
балансі орендодавця. 
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Тобто, орендоване майно залишається у власності орендо-
давця, але надається в оренду на певний термін для використання 
орендарем. Так як згідно Закону про прибуток, до валових витрат 
включаються будь-які витрати зі страхування ризиків, зокрема 
майна платника податку (пп. 5.4.6), то витрати на страхування 
об’єкту оперативного лізингу не належать до валових витрат 
орендаря. 

Не слід забувати і про іншу умову договору оренди. Якщо 
орендар орендує застраховане майно, то при цьому існуючий 
договір страхування не припиняє дії. З іншого боку, істотною 
умовою договору оренди є страхування орендарем орендованого 
ним майна.  

Постають питання: чи потрібно орендарю страхувати за-
страховане орендодавцем майно? Яка сторона отримає страхове 
відшкодування в разі настання страхового випадку? Яким чином 
дані операції відображатимуться в обліку орендаря та орендо-
давця? 

Як уже зазначалось, при оренді застрахованого майна стра-
ховий договір не припиняє дії, при цьому орендар сплачує орен-
додавцю орендну плату, яка включає в себе вартість страховки. 
На нашу думку, немає необхідності страхувати майно ще раз, 
тим паче що даний нюанс законодавчо не врегульований. 

Так як орендна плата у орендаря входить до складу його ва-
лових витрат, то і вартість страховки (на яку збільшена орендна 
плата) автоматично відноситься також до валових витрат.  

Якщо об’єкт оренди попередньо не був застрахований 
орендодавцем, то орендар повинен його застрахувати. Взявши до 
уваги вищевикладене, орендар має право включити до складу 
валових витрат у розмірі не більше 5% загальних валових витрат 
звітного періоду витрати за видами страхування, які не належать 
до обов’язкових (не зазначені у ст..7 Закону про страхування) та 
інших витрат, пов’язаних зі страхуванням орендованого майна. 

У зв’язку з цим необхідно в договорі оренди зазначити, що 
в разі настання страхового випадку, саме орендар має право на 
страхове відшкодування,  яке він повинен відобразити у складі 
валового доходу.  
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При заставі майна заставодавець зобов’язаний здійснити 
його страхування. Якщо предмет застави не підлягає 
обов'язковому страхуванню, він  може бути застрахований за 
згодою сторін на погоджену суму, але не більшу за його ринкову 
вартість. Згідно законодавства України [2], будь-які витрати зі 
страхування кредитних та інших ризиків платника податку, 
пов'язаних із здійсненням ним господарської діяльності, у межах 
звичайної ціни страхового тарифу відповідного виду страхуван-
ня, відносяться до його валових витрат.  Поряд з цим п.1.32 ст.1 
Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» 
визначає господарську діяльність - як будь-яку діяльність особи, 
направлену на отримання доходу в грошовій, матеріальній або 
нематеріальній формах, у разі коли безпосередня участь такої 
особи в організації такої   діяльності є регулярною, постійною та 
суттєвою.  

Оскільки застава майна не відповідає вимогам вищезазна-
ченого закону, то витрати на страхування заставодавця не 
відносяться до його валових витрат. 
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 кафедра організації обліку та звітності, 

Вінницький національний аграрний університет 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  
НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
 
Система бухгалтерського обліку не з’явиться і не буде фун-

кціонувати на окремому підприємстві без організації, яка висту-
пає ефективним інструментом побудови та здійснення облікового 
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процесу, управління майном і розвитку підприємства. Організа-
ція бухгалтерського обліку – це цілеспрямована діяльність керів-
ників підприємства по створенню, постійному впорядкуванню та 
удосконаленню системи бухгалтерського обліку з метою забезпечен-
ня інформацією внутрішніх та зовнішніх користувачів. 

Організація бухгалтерського обліку супроводжує створення 
підприємства, та забезпечує його підготовку до ефективної 
діяльності. Без організованого бухгалтерського обліку неможли-
ва діяльність суб’єктів господарювання, оскільки це суперечить 
чинному законодавству України. 

Побудова організації обліку передбачає поділ на певні час-
тини (етапи) завдання з розподілом повноважень та відповідаль-
ності. 

Етап 1. Становлення. Характеризується тим, що насамперед 
необхідно визначити, хто здійснюватиме ведення обліку. 

Законом України „Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні” передбачено 4 самостійні форми організації 
бухгалтерського обліку. Введення до штату підприємства посади 
бухгалтера або створення бухгалтерської служби сьогодні зали-
шається найпоширенішою формою організації бухгалтерського 
обліку, оскільки вона має значні переваги. 

Етап 2. Підготовчий. На цьому етапі здійснюють розподіл 
обов'язків, проводять технічну організацію робочих місць, вста-
новлюють взаємозв'язки бухгалтерії з іншими підрозділами підп-
риємства. 

Обліковий підрозділ підприємства тісно пов’язаний з усіма 
іншими підрозділами підприємства (адміністративна служба, 
відділ кадрів, комерційний відділ, плановий відділ, відділ праці 
та заробітної плати, цехи, склади, відділ головного механіка), 
отримує від них необхідну для ведення бухгалтерського обліку 
та здійснення контролю документацію і надає їм економічну ін-
формацію, здійснюючи безпосередній вплив на виконання плану 
постачання, виробництва та збуту продукції, рентабельність й 
інші економічні показники діяльності підприємства. 

Етап 3. Організаційно-аналітичний. Визначається тим, що 
головний бухгалтер обирає оптимальну (на його погляд) форму 
ведення бухгалтерського обліку, а також спосіб обробки інформа-
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ції (паперовий чи комп’ютерний). Можна не тільки використову-
вати рекомендовані форми, але й розробляти власні, оригінальні, 
включаючи форми облікових регістрів, програми реєстрації та 
обробки інформації. Разом з тим, необхідно дотримуватись зага-
льних методологічних принципів, які встановлені в централізо-
ваному порядку. 

До цього етапу слід віднести також організацію внутріш-
нього контролю (оскільки контроль виконує управлінську функ-
цію, то ефективна побудова його безпосередньо при організації 
обліку має важливе значення), порядок організації архіву, вжиття 
заходів, спрямованих на захист облікової інформації. 

Етап 4. Методологічний. Цей етап ґрунтується на основних 
елементах методу бухгалтерського обліку (документування, ін-
вентаризація, оцінка, калькулювання, бухгалтерські рахунки, по-
двійний запис, баланс та звітність). Визначають порядок здійс-
нення записів у бухгалтерські документи, відбувається форму-
вання робочого плану рахунків, залежно від виду діяльності ви-
значають структуру витрат, формують форми внутрішньої звіт-
ності. 

Робочий план рахунків повинен гарантувати таку 
організацію бухгалтерського обліку, щоб облікові регістри ве-
лись систематизованим способом, дані рахунків гарантували в 
повній мірі складання фінансових звітів, а також щоб ці дані 
можна було використовувати для управлінських потреб 
підприємства. 

Етап 5. Документальний. Цей етап є завершальним і його 
основою є формування документа, в якому були б відображені 
всі попередні етапи організації бухгалтерського обліку. Таким 
документом виступає Положення про облікову політику 
підприємства. 

Місце облікової політики в системі бухгалтерського обліку 
та її використання як інструменту організації бухгалтерського 
обліку на підприємстві викликає ряд проблем практичного ха-
рактеру: як формується облікова політика підприємства, ким 
формується; яка послідовність цього процесу, хто несе 
відповідальність за формування і дотримання облікової політики, 
як це відображається документально; в які терміни новостворене 
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підприємство повинно формувати облікову політику. Відповіді 
на ці питання дозволять власнику використовувати облікову 
політику як реальний інструмент організації бухгалтерського 
обліку на підприємстві. 

У процесі побудови організації бухгалтерського обліку слід 
керуватися такими правилами: 

− схема організації обліку має бути прийнятною (зрозумі-
лою) для всіх працівників; 

− потік облікової інформації має надходити як у прямому 
напряму – від керівництва до виконавців (надання управлінських 
розпоряджень), так і в зворотному – від виконавців до керівницт-
ва з метою контролю виконання розпоряджень; 

− чітко визначені межі щодо підпорядкованості та відпові-
дальності, недопущення подвійної підпорядкованості; 

− для всіх підрозділів і працівників мають бути розроблені 
організаційні регламенти з чітко визначеними функціями. 

Організаційні регламенти – це документи, що регламенту-
ють функціонування облікового апарату і здійснення облікового 
процесу. До них відносяться положення про відділи (управління, 
підрозділи), посадові інструкції, стандарти, графіки, операційні 
інструкції, програми, регламенти робочого дня тощо. 

Перспективним напрямком удосконалення бухгалтерського 
обліку та його організації є впровадження стратегічної системи 
обліку, заснованої на інтеграції обліку з маркетингом і визначен-
ням фінансових результатів діяльності підприємства за географі-
чними зонами, групами населення і іншими параметрами. Одним 
з основних призначень цієї системи є також визначення фінансо-
вого становища підприємства у перспективі. 

При складанні планів перспективного розвитку бухгалтер-
ського обліку та його організації на підприємстві слід враховува-
ти загальні перспективи розвитку підприємства, його спеціаліза-
цію, застосовувані техніку і технологію. 

Отже, організація обліку – це взаємодія всіх структурних 
підрозділів підприємства, що характеризується насамперед від-
ношенням між фактичним результатом дії певних норм і тією 
соціальною метою, для досягнення якої ці норми були призначе-
ні. 
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Від того, як організовано бухгалтерський облік на підпри-
ємстві та які контрольні функції він виконує, значною мірою за-
лежить рівень економічної роботи й діяльності господарюючого 
суб’єкта. 

 
УДК 631.145:334.55:63:334.758.4(477) 

 
О.О. МАРИНЧЕНКО, аспірант,  

ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААНУ 
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ  
АГРОХОЛДИНГІВ В УКРАЇНІ 

 
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 особливо 
можна виділити групи підприємств, які ідентифікуються як еко-
номічне об’єднання юридично самостійних підприємств – хол-
динги. Ці об’єднання характеризуються наявністю оптимальної 
системи реагування на зміни ринкової кон’юнктури, можливістю 
здійснення діяльності в різних напрямах, ефективною організаці-
єю внутрішніх взаємовідносин тощо.  

Однією з основних економічних передумов створення хол-
дингових компаній в Україні стали процеси акціонування і при-
ватизації великих державних підприємств і об'єднань. Законода-
вчою основою заснування та діяльності холдингових компаній в 
Україні став Указ Президента України № 224 від 11 травня 1994 
р. “Про холдингові компанії, що створюються в процесі корпора-
тизації та приватизації ”. Згодом був прийнятий Закон України 
„Про холдингові компанії в Україні”, № 3528- IV від 15 березня 
2006 року який визначив порядок створення і діяльність холдинго-
вих компаній в Україні. 

Відповідно до згаданого Указу передбачалося створення 
холдингової компанії у формі відкритого акціонерного товарист-
ва шляхом об’єднання в статутному капіталі контрольних пакетів 
акцій дочірніх підприємств та інших активів у результаті: 
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1) заснування їх органами, уповноваженими управляти 
державним майном, державними органами приватизації самос-
тійно або разом з іншими засновниками; 

2) поглинання одного господарського суб’єкта іншим (при-
дбання контрольного пакету акцій) у процесі приватизації. При 
цьому господарюючий суб’єкт, що поглинає, визнавався холдин-
говою компанією, а поглинутий – дочірнім підприємством. 

Прийнятий Закон України від 15 березня 2006 року № 3528- 
IV „ Про холдингові компанії в Україні” визначив загальні засади 
функціонування холдингових компаній в Україні, а також особ-
ливості їх утворення, діяльності та ліквідації. Законом прописано 
обмеження та особливості щодо діяльності державних холдинго-
вих компаній, особливості управління холдинговим корпоратив-
ним пакетом акцій (часток, паїв), переданим до статутного фонду 
державних холдингових компаній. 

Слід зазначити, що Закон „Про холдингові компанії в Укра-
їні” обмежив коло суб’єктів господарювання, які вважаються хо-
лдинговими компаніями згідно інших нормативно-правових ак-
тів, зокрема Господарського кодексу України. 

Зокрема, згідно Закону холдинговою компанією може бути 
тільки відкрите акціонерне товариство, на відміну від норм Гос-
подарського кодексу, які дозволяли будь-яким суб’єктам госпо-
дарювання бути холдинговою компанією. Крім того, Законом 
передбачено, що холдингова компанія має володіти, користува-
тися та розпоряджатися лише холдинговими корпоративними 
пакетами акцій (часток, паїв), причому одночасно двох і більше 
корпоративних підприємств. При цьому Кодекс не дає навіть ви-
значення холдингової компанії. 

Закон „Про холдингові компанії в Україні”, на відміну від 
попереднього Указу Президента України від 11 травня 1994 р. № 
224 „Про холдингові компанії, що створюються в процесі корпо-
ратизації та приватизації”, окреслив межу контрольного пакету 
акцій в розмірі 50%. Зокрема під холдинговим корпоративним 
пакетом акцій (часток, паїв) розуміють пакет акцій (часток, паїв) 
корпоративного підприємства, що перевищує 50% (тобто конт-
рольний пакет) чи становить величину, яка забезпечує право ви-
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рішального впливу на господарську діяльність корпоративного 
підприємства.  

Щодо видів холдингів, Закон визначив три види суб’єктів 
господарювання: державна холдингова компанія, корпоративне 
підприємство, холдингова компанія (рис.) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Рис. Види холдингових формувань передбачені Законом України «Про 

холдингові компанії в Україні» 
 
Відповідно до діючого законодавства холдингові компанії 

можуть утворюватися: 
а) органами, уповноваженими управляти державним май-

ном, державними органами приватизації самостійно або разом з 
іншими засновниками шляхом об'єднання у статутному фонді 
холдингових корпоративних пакетів акцій (часток, паїв);  

б) іншими суб'єктами на договірних засадах. 
Особливістю утворення та діяльності холдингових 

компаній є те, що статутний фонд холдингової компанії 
формується за рахунок вкладів засновників у формі холдингових 
корпоративних пакетів акцій (часток, паїв), а також додаткових 
вкладів у формі майна, коштів та нематеріальних активів, 
необхідних для забезпечення діяльності холдингової компанії. 
Частка у формі майна, коштів та нематеріальних активів, 

Холдинги 

Державна холди-
нгова компанія 

Корпоративне 
підприємство 

Холдингова  
компанія 

Холдингова компанія, 
утворена у формі акці-
онерного товариства, 
не менш як 100 відсо-
тків акцій, якого нале-

жить державі. 

Господарське товарист-
во, холдинговим корпо-
ративним пакетом акцій 

(часток, паїв) якого 
володіє, користується та 
розпоряджається хол-
дингова компанія 

Акціонерне товариство, 
яке володіє, користу-
ється та розпоряджаєть-
ся холдинговими кор-
поративними пакетами 
акцій (часток, паїв) двох 
або більше корпоратив-

них підприємств 
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необхідних для забезпечення діяльності холдингової компанії, не 
повинна перевищувати 20 відсотків статутного фонду 
холдингової компанії.  

Важливою нормативною вимогою діяльності агрохолдингів 
є необхідність щорічної аудиторської перевірки їх діяльності. 
Згідно Закону України «Про холдингові компанії в Україні» ау-
диторська перевірка холдингової компанії та її корпоративних 
підприємств здійснюється щорічно. Також холдингова компанія 
здійснює проведення внутрішнього аудиту (контролю) своїх кор-
поративних підприємств. 

Важливим аспектом діяльності холдингів є також те, що на 
відміну від інших форм господарювання холдингові формування 
зобов’язані оприлюднювати інформацію про свою діяльність у 
засобах масової інформації. Зокрема протягом місяця з дня 
державної реєстрації холдингова компанія має оприлюднити 
інформацію про напрями своєї  діяльності в офіційному друкова-
ному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку. Крім того, холдингова компанія протягом усього періоду 
своєї діяльності повинна не рідше одного разу на рік оприлюд-
нювати свою консолідовану фінансову звітність та фінансову 
звітність своїх корпоративних підприємств.  

У зв’язку з цим, важливим теоретико-методологічним зав-
данням з точки зору наукового забезпечення діяльності 
агрохолдингів є розробка їх облікового забезпечення. Актуаль-
ним напрямом подальших досліджень є організація і методика 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності холдингових 
формувань АПК, зокрема дослідження сучасного стану 
організації обліку в холдингових формуваннях, розгляд методич-
них підходів до обліку специфічних операцій при об’єднанні 
підприємств, механізм побудови звітності в холдингових 
компаніях. Розробка методології бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності в холдингах в перспективі дозволить сфор-
мувати дієвий механізм інформаційного забезпечення інвестицій 
та використання прибутку при об’єднанні підприємств, облікове 
забезпечення внутрішньогрупових операцій в холдингах та ство-
рить відповідні умови для консолідації звітності в холдингах. 
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МЕТОДИ ОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ  
ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ У ЗВІТНОСТІ 

 
Для здійснення господарської діяльності підприємствам не-

обхідні основні засоби, які функціонують в натуральній формі 
протягом ряду років у сфері матеріального виробництва або в 
невиробничій сфері. 

Методологічні засади формування в бухгалтерському облі-
ку інформації про основні засоби визначає П(С)БО 7 «Основні 
засоби», відповідно до якого основні засоби – матеріальні акти-
ви, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі 
виробництва, або постачання товарів, надання послуг, здавання в 
оренду іншим особам, або для здійснення адміністративних і со-
ціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного вико-
ристання (експлуатації) яких більше одного року (або операцій-
ного циклу, якщо він триваліший за рік), вартість яких повинна 
бути не менше 1000 грн. і яка поступово зменшується у зв’язку з 
фізичним або моральним зносом [5]. 

В залежності від каналів надходження основних засобів в 
бухгалтерському обліку формується визначення їх первісної вар-
тості. 

Основними джерелами надходження основних засобів на 
підприємство є: придбання за грошові кошти; самостійне вигото-
влення; безоплатне отримання; внесок до статутного капіталу; 
переведення з оборотних активів; обмін на подібний чи неподіб-
ний об’єкт. 

На баланс підприємства основні засоби зараховуються за 
первісною вартістю, сформованою залежно від умов їх придбан-
ня (отримання, створення). 

Первісна вартість безоплатно отриманого об’єкта основних 
засобів включає його справедливу вартість на дату отримання та 
обов’язкові платежі та витрати, пов’язані з доведенням об’єкта 
до працездатного стану, визначені п. 8 П(С)БО 7. При цьому 
справедливою вартістю необхідно вважати суму, за якою може 
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бути здійснено обміну активу або оплату зобов’язання в резуль-
таті операцій між поінформованими, зацікавленими та незалеж-
ними сторонами [5]. 

Отримані основні засоби як внесок до статутного капіталу 
зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. 
Така вартість повинна бути погоджена засновниками (учасника-
ми) підприємства та включати його справедлива вартість з ура-
хуванням додаткових витрат понесених підприємством під час 
придбання основних засобів [п. 8; 5]. 

При прийнятті рішення про переведення матеріального ак-
тиву зі складу оборотних активів до складу необоротних активів 
– основних засобів необхідно сформувати первісну вартість тако-
го об’єкта основних засобів. Згідно П(С)БО 7 первісна вартість 
об’єктів, переведених до основних засобів з оборотних активів, 
товарів, готової продукції дорівнює її собівартості, яка визнача-
ється згідно П(С)БО 9 «Запаси» та П(С)БО 16 «Витрати». 

Згідно П(С)БО 7 первісна вартість об’єкта основних засо-
бів, отриманого в обмін на подібний об’єкт, дорівнює залишковій 
вартості переданого об’єкта основних засобів. Якщо залишкова 
вартість переданого об’єкта перевищує його справедливу вар-
тість, то первісною вартістю об’єкта основних засобів, отримано-
го в обмін на подібний об’єкт, є справедлива вартість переданого 
об’єкта з включенням різниці до витрат звітного періоду. При 
обміні подібними об’єктами основних засобів дохід від таких 
операцій у бухгалтерському обліку не виникає [п. 9; 6]. 

Первісна вартість об’єкта основних засобів, придбаного в 
обмін (або частковий обмін) на неподібний об’єкт, дорівнює 
справедливій вартості переданого об’єкта основних засобів збі-
льшений (зменшений) на суму грошових коштів чи їх еквівалентів 
що була передана (отримана) під час обміну. Також справедливою 
вартістю переданого неподібного активу може бути справедлива 
вартість, зазначена в договорі, тобто договірна вартість [5]. 

Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс 
підприємства за первісною вартістю. Із введенням в дію П(С)БО 
31 «Фінансові витрати» в бухгалтерському обліку з’являється таке 
поняття як первісні вартість кваліфікаційних активів. Відповідно 
до П(С)БО 31 кваліфікаційний актив - це актив, який обов’язково 
потребує суттєвого часу для його створення [8]. 
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Згідно з п. 16 П(С)БО 7 підприємство може переоцінювати 
об’єкти основних засобів, якщо залишкова вартість цього об’єкту 
суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату ба-
лансу [5]. 

Критерії суттєвості та порядок їх застосування щодо перео-
цінки основних засобів роз’яснено у Листі Міністерства фінансів 
України від 29.07.2003 р. № 04230-04108. Зокрема порогом сут-
тєвості з метою відображення переоцінки або зменшення корис-
ності об’єкта обліку може прийматися величина, що дорівнює 
відсотку чистого прибутку (збитку) підприємства, або величина, 
що дорівнює 10 – відсотковому відхиленню залишкової вартості 
об’єктів обліку від їх справедливої вартості [3]. При переоцінці 
основних засобів в процесі використання важливо враховувати, 
що об’єкти основних засобів тієї групи яку вже було переоцінено 
обов’язково надалі повинна проводитися  їх переоцінка  з такою 
регулярністю, щоб їх залишкова вартість на дату балансу суттєво 
не відрізнялася від справедливої вартості [абзац 2 п. 16; 5]. 
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ОБЛІК ПРАВ ВЛАСНОСТІ НА АКЦІЇ БЕЗДОКУМЕНТАРНОЇ 

ФОРМИ ІСНУВАННЯ 
 

Донедавна, іменні акції переважної більшості акціонерних 
товариств в Україні  традиційно існували в документарній формі. 
Права власності на такі цінні папери підтверджує сертифікат 
іменних акцій, облік власників іменних акцій та права власності 
на них здійснює емітент самостійно або реєстратор, що має від-
повідну ліцензію.  

На початковому етапі розвитку ринку цінних паперів, істо-
рично сформований обіг документарних цінних паперів цілком 
задовольняв потреби його учасників. Проте, згодом, наявність 
значних витрат та ризиків при виконанні угод з цінними папера-
ми документарної форми існування стала стимулом випуску та 
обігу цінних паперів у бездокументарній формі.  

Зі вступом в дію 29 квітня 2009 року Закону України «Про 
акціонерні товариства» розпочався новий єтап розвитку україн-
ського ринку цінних паперів. Передусім, це стосується обліку 
власників іменних акцій та прав власності на них. З 30  жовтня 
2010 року згідно Закону України «Про акціонерні товариства» 
акції мають існувати виключно в бездокументарній формі, що 
робить особливо актуальним  на сьогоднішній день питання об-
ліку прав власності на цінні папери у бездокументарній формі. 

Що ж означає бездокументарна форма існування? Нижче 
коротко зупинимось на основних моментах, що стосуються ви-
пуску цінних паперів у бездокументарній формі. 

Згідно ст. 1 розділу І Закону України “Про Національну де-
позитарну систему та особливості електронного обігу цінних 
паперів в Україн”, бездокументарна форма цінного паперу – це 
здійснений зберігачем обліковий запис, який є підтвердженням 
права власності на цінний папір. 
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Зберігання цінних паперів в бездокументарній формі та об-
лік прав власності на них здійснюється на підставі договору про 
відкриття рахунку у цінних паперах, який укладається власником 
цінних паперів з обраним ним зберігачем; депозитарного догово-
ру, який укладається між зберігачем і депозитарієм, або договору 
про обслуговування емісії цінних паперів, який укладається між 
емітентом та обраним ним депозитарієм. 

Так, для обслуговування операцій емітента щодо випуще-
них ним цінних паперів в бездокументарній формі (крім 
приватизаційних паперів), емітенту необхідно здійснити вибір 
депозитарію та підписати з ним договір про обслуговування 
емісії цінних паперів.  

У разі емісії цінних паперів в бездокументарній формі, 
емітент оформляє глобальний сертифікат, що відповідає загаль-
ному обсягу зареєстрованого випуску, і передає його на 
зберігання в обраний ним депозитарій. Глобальний сертифікат, 
оформлений після державної реєстрації та визнання випуску та-
ким, що відбувся, зберігається в депозитарії протягом усього 
періоду існування цінних паперів в бездокументарній формі. 

Усі права на участь в управлінні, одержанні доходу тощо, 
які випливають із цінних паперів у бездокументарній формі, 
обліковуються в облікових реєстрах, котрі ведуть зберігачі 
цінних паперів. Перелік усіх власників цінних паперів можна от-
римати шляхом консолідації усіх облікових рієстрів. 

Таким чином, для забезпечення обліку цінних паперів ви-
пущених в бездокументарній формі та обліку прав власності на 
них, власникам таких цінних паперів потрібно укласти договір з 
обраним ними зберігачем - договір про відкриття рахунку у 
цінних паперах. Згідно з договором про відкриття рахунку у 
цінних паперах, для обліку цінних паперів, депонованих власни-
ком, зберігач відкриває на його ім'я рахунок у цінних паперах, на 
якому і обліковуються права власності на належні йому цінні па-
пери. 

Кожен зберігач повинен мати договірні відносини хоча б з 
одним депозитарієм. На підставі депозитарного договору для 
обліку цінних паперів зберігач передає їх депозитарію, який 
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відкриває на ім'я зберігача рахунок у цінних паперах, на якому 
здійснює облік депонованих цінних паперів. Цінні папери, 
депоновані емітентом на підставі договорів про обслуговування 
емісії цінних паперів, зараховуються на його рахунок у цінних 
паперах. 

Отже, під час випуску цінних паперів в бездокументарній 
формі емітент зобов’язаний оформити й депонувати в депозитарії 
глобальний сертифікат випуску, а власники цінних паперів зо-
бов’язані відкрити рахунки у цінних паперах та переказати 
належні їм цінні папери на рахунок у цінних паперах. 

Підтвердженням права власності на цінні папери випущені 
в бездокументарній формі є виписка з рахунку у цінних паперах, 
яку зберігач зобов'язаний надавати власнику цінних паперів. Ви-
писка з рахунку у цінних паперах не може бути предметом угод, 
що тягнуть за собою перехід права власності на цінні папери. 
Право власності на цінні папери, випущені в бездокументарній 
формі, переходить до нового власника з моменту зарахування 
цінних паперів на рахунок власника у зберігача.  

На підставі вищенаведеного можна зробити наступні ви-
сновки: 

Бездокументарна форма забезпечує просту, швидку та 
надійну перереєстрацію прав власності на цінні папери. Бездоку-
ментарна форма існування підвищує ліквідність і, відповідно, 
інвестиційну привабливість цінних паперів емітента, створює 
сприятливі умови для здійснення наступних емісій цінних 
паперів, що дозволить залучати додаткові ресурси. 

На відміну від обліку прав власності на акції в документар-
ній формі існування, що здійснює реєстроутримувач на підставі 
договору з емітентом,  права власності на акції у бездокументар-
ній формі обліковуються на рахунках у цінних паперів депозита-
ріїв та зберігачів, яких обирає сам власник.  

Умови і порядок взаємодії власника цінних паперів у бездо-
кументарній формі та зберігача регулюється договором про відк-
риття рахунку у цінних паперах. Якщо ж цінні папери існують у 
документарній формі порядок надання, терміни і вартість послуг 
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не можуть бути предметом угоди між власником таких цінних 
паперів та реєстратором.  

Отже, якщо власник документарних цінних паперів мусить 
погоджуватись з визначеними реєстратором умовами (лише ре-
єстратор, з яким уклав договір емітент  може надати послуги), то 
власник бездокументарних цінних паперів самостійно обирає 
собі зберігача, враховуючи вартість та якість його послуг та у 
будь-який момент може його змінити.  

Крім того, якщо ви є власником цінних паперів бездокумен-
тарної форми існування різних емітентів, вам достатньо відкрити 
рахунок у одного зберігача і не потрібно витрачати час на спіл-
кування з різними реєстраторами. 

Єдиним недоліком, на нашу думку, щодо володіння цінни-
ми паперами у бездокументарній формі існування є те, що плати-
ти повинен сам власник, тоді як реєстратору у разі володіння 
цінними паперами у документарній формі, платить емітент.   

 
 
УДК 336.717.6: 338.435 

Н.В. НАКОНЕЧНА, економіст, 
 відділ методології обліку і аудиту 

ННЦ “Інститут аграрної економіки” НААНУ 
 

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ “ДОХІД” ТА ЙОГО  
МІСЦЕ В ОБЛІКОВІЙ СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Визначення сутності доходу є одним з найбільш актуальних 

та дискусійних питань у працях українських економістів. Однак, 
сучасні потреби управління вимагають проведення подальшого 
вивчення та аналізу в напрямку удосконалення підходів щодо 
визначення економічного змісту доходу.  

Спостерігаються різноманітні  підходи  до визначення 
сутності даної категорії. Зокрема, В.В. Сопко та В.П. Завгородній 
розглядають доходи як валовий прилив (надходження) 
економічної вигоди протягом звітного періоду, який виникає в 
процесі діяльності підприємства. Мається на увазі звичайна 
операційна діяльність. Ці припливи мають сприяти збільшенню 
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власного капіталу, але не повинні бути внесками власників 
(акціонерів). 

Дане трактування не суперечить п. 3 П(С)БО 4 “Звіт про 
фінансові результати”, відповідно до якого “доходи – це 
збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів 
або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного  
капіталу  (крім  зростання  капіталу  за рахунок внесків власників) 
за звітний період”. Схоже визначення надано також в п. 7 
М(С)БО 18 “Дохід”, за яким “дохід – валове надходження 
економічних вигід протягом певного періоду, що виникає в ході 
звичайної діяльності підприємства, коли власний капітал зростає в 
результаті цього надходження, а не в результаті внесків учасників 
капіталу”. В українській практиці аналогом міжнародного стан-
дарту бухгалтерського обліку 18 “Дохід” є стандарт 15 “Дохід”. 
Даний стандарт в багатьох випадках повторює міжнародний, од-
нак має деякі особливості щодо порядку та критеріїв визнання, а 
також класифікації доходів за видами діяльності. 

Відповідно до П(С)БО 15 дохід визнається під час збіль-
шення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зрос-
тання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за ра-
хунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка до-
ходу може бути достовірно визначена. 

Дещо схожим є визначення відомого вітчизняного вченого 
Ф.Ф. Бутинця. Він теж розглядає дохід як надходження 
економічних вигод, однак, уточнює джерела їх виникнення: 
“…які виникають у результаті діяльності підприємства у вигляді 
виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), 
гонорарів, відсотків, дивідендів тощо”. 

Визначення запропоноване В.В. Полянко, на нашу думку є 
досить вдалим, однак дещо громіздким, науковець визначає до-
ход як надходження, одержані в результаті господарської діяль-
ності підприємства за певний період часу у вигляді конкретних 
економічних вигод, отриманих внаслідок використання в госпо-
дарському процесі залучених для цього економічних ресурсів в 
умовах прийнятного рівня підприємницького ризику, досягнуто-
го рівня конкурентних переваг внаслідок інноваційної активності 
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та відповідного конкурентного (монопольного) становища на пе-
вному сегменті ринку. 

Павелко П.О. уточнює законодавче визначення категорії, 
зазначаючи, що дохід – це надходження економічних вигод у ви-
гляді грошових коштів або матеріальних цінностей за одиницю 
часу, що одержані внаслідок реалізації продукції чи продажу то-
варів, виконання робіт або надання послуг. 

Досить часто спостерігається у працях вчених ототожнення 
понять “дохід” та “виручка”, що, на нашу думку, є економічно 
невірним. Щодо застосування терміну “виручка” як синоніму до 
поняття  “дохід”, слід погодитись з П.О. Павелко. Автор вважає 
таке ототожнення не зовсім виправданим, оскільки виручка не 
завжди являє собою дохід. Пояснюється це тим, що дохід напра-
цьовується протягом всього операційного циклу, а виручка вини-
кає в момент перетворення доходу з немонетарного активу в мо-
нетарний.  

Виручка є вартісною оцінкою доходу, однак не у всіх випа-
дках. За умови відвантаження продукції, що не є оплаченою, вар-
тісна оцінка доходу більша за розмір виручки. У зворотному ви-
падку – навпаки, виручка перевищує дохід. Виручка дорівнює 
доходу лише тоді, коли відвантаження продукції й одержання 
виручки від покупця відбуваються одночасно.  

Разом з тим, під доходом розуміють фінансовий показник, 
що визначається як різниця між виручкою, отриманою від підп-
риємницької діяльності, та матеріальними і прирівняними до них 
витратами. Таке визначення доходу підпадає під загальнодержа-
вне, макроекономічне тлумачення, але для окремого підприємст-
ва воно може викликати суперечки. 

Враховуючи вищенаведене, слід зазначити, що дохід в нау-
ковій та нормативній літературі розглядають з трьох позицій : 

По-перше, дохід – це грошова виручка від реалізації. Однак, 
як зазначалося раніше, виручка є вартісною оцінкою доходу не 
завжди. Лише у тому випадку коли відвантаження продукції й 
отримання виручки від покупця відбуваються одночасно виручка 
дорівнює доходу. В інших випадках їх розмір не є однаковим: в 
тому випадку, коли відвантаження продукції відбувається перед 
оплатою, тобто продукція, що відвантажується є неоплаченою, 
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вартісна оцінка доходу більша за розмір виручки, у зворотному 
випадку – навпаки, виручка перевищує дохід.  

По-друге, дохід – фінансовий показник, що визначається як 
різниця між виручкою, отриманою від підприємницької діяльно-
сті, та матеріальними і прирівняними до них витратами. Проте, 
на нашу думку, дане трактування є не зовсім вдалим, оскільки 
відповідає поняттю прибуток. А, як відомо, поняття "дохід" є 
ширше поняття ніж "прибуток", прибуток підприємства є лише 
складовою частиною доходу підприємства.  

По-третє, це законодавче розуміння поняття доходу як збі-
льшення економічних вигод у вигляді надходження активів або 
зменшення  зобов'язань, які призводять до зростання власного  
капіталу. Ми вважаємо, що саме це визначення є найбільш вдале 
в порівнянні з багатьма іншими трактуваннями даної категорії, 
оскільки відповідає економічній сутності поняття.  

Підсумовуючи зауважене вище, можна сформувати висно-
вок про те, що незважаючи на велику кількість економічної літе-
ратури, публікацій та нормативних документів, поняття “дохід” у 
цих джерелах трактується неоднозначно, що потребує подальших 
досліджень. Це зумовлено необхідністю прийти до єдино прави-
льного розуміння категорії, що особливо важливо для організації 
обліку доходів сільськогосподарськими підприємствами, а також 
для удосконалення обліку та контролю визначення фінансових 
результатів сільськогосподарської діяльності. Це  у свою чергу 
забезпечить отримання достовірних даних про фінансові резуль-
тати діяльності підприємства, які є важливими та необхідними як 
для внутрішніх так і для зовнішніх користувачів. 

 
УДК 657.422.1 

Н.Є. НАТУРКАЧ, економіст, 
 відділу методології обліку і аудиту 

ННЦ «Інститут ограрної економіки» НААНУ 
 

ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦІЙ НА РАХУНКАХ У БАНКАХ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА 

 
В системі розвитку ринкової економіки  є необхідність 

освоєння нових форм і методів господарського управління підп-
риємств. Насамперед необхідна раціональна організація та мето-
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дика бухгалтерського обліку, що здійснює одну з найважливіших 
функцій управління. 

Особливо важливою ділянкою є облік грошових коштів. 
Дану проблему досліджували такі вчені як Ф.Ф.Бутинець, 

С.Ф. Голов, М.Т.Білуха, Є.В.Калюга, З.В.Гуцайлюк, 
В.І.Єфіменко, Г.Г. Кірейцев, В.В.Ковальов, В.Г. Линник та інші. 

Більшість операцій, що відбуваються на підприємстві, 
пов’язані з придбанням, виробництвом і продажем товарів та по-
слуг, і, у зв’язку з цим оплатою та одержанням готівки. Оскільки 
готівка має здатність обертатись, ступінь ризику розкрадань дуже 
великий. Тому контроль операцій з грошовими коштами є дуже 
важливим. 

Грошові кошти займають провідне місце в господарський 
діяльності, так як є засобом розрахунку і вимірювання як витрат-
них статей, так і виробленої продукції. Грошові надходження 
підприємства відіграють значну роль у процесі господарювання. 
Відшкодовуючи авансовані у виробництво вкладення, формуючи 
доходи і фонди грошових коштів, вони створюють економічні 
умови для нового циклу виробництва і реалізації продукції, вдос-
коналення та розширення виробництва. 

Своєчасність надходжень коштів від продажу продукції ва-
жливий момент у господарській діяльності підприємства. По-
перше, грошові надходження є основним регулярним джерелом 
коштів підприємства. По-друге, процес кругообороту коштів під-
приємства закінчується продажем продукції, що означає віднов-
лення витрачених на виробництво грошових коштів і створення 
необхідних умов для відновлення наступного кругообороту. 

Від грошових надходжень залежить фінансова стійкість пі-
дприємства, стан обігових коштів, розмір прибутку, своєчасність 
розрахунків з державними цільовими фондами, кредитними 
установами. 

У процесі виробничо-фінансової діяльності підприємство  
найчастіше використовує такі форми грошових розрахунків як 
платіжні доручення, платіжні вимогами-доручення, заявами на 
акредитиви, зобов'язаннями на одержання позик банку. 

При безготівкових розрахунках необхідно слідкувати за до-
триманням Інструкції Національного банку України про ведення 
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безготівкових розрахунків, так як недотримання цієї інструкції 
веде до застосування штрафних санкцій. 

Розвиток господарських зв’язків в умовах ринку значно ро-
зширює кількість користувачів обліковою і звітною інформацією. 
Ними є не тільки працівники управління, безпосередньо пов'язані 
з підприємництвом, але і зовнішні користувачі інформації, що 
мають прямий фінансовий інтерес: банки – при ухваленні рішен-
ня про надання кредитів; постачальники – при укладанні догово-
рів на постачання товарно-матеріальних цінностей; інвестори, 
засновники, акціонери, яких цікавить рентабельність вкладеного 
капіталу і можливість одержання прибутків (дивідендів). Основ-
ним джерелом інформації для аналізу забезпеченості господарст-
ва грошовими коштами є Звіт про рух грошових коштів.  Кошти 
необхідні для забезпечення єдності виробництва й обігу, опосе-
редковують зміну форм руху авансованого капіталу з грошової в 
товарну, і з товарної в грошову. Готівка в касі фірми (підприємс-
тва) утворюється з надходжень готівковими грошовими коштами 
за надані послуги, продані товари або з інших законних джерел і 
наявних коштів отриманих у банку на заробітну плату соціально-
го характеру й інші потреби, у встановлених законом випадках.  

В умовах розвитку ринкової економіки в Україні зростає 
роль бухгалтерського обліку й економічного аналізу господарсь-
кої дальності підприємств усіх форм власності як складової час-
тини системи економічної інформації й управління. Управління 
підприємством вимагає систематичної інформації про здійсню-
вані господарські процеси, їх характері й обсязі, про наявність 
матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, їхньому викорис-
танні, власному капіталі, зобов'язаннях і фінансових результатах 
діяльності.  

В даний час в зв’язку  з економічною кризою в сільськогос-
подарських підприємствах існує дефіцит грошових коштів, тому 
збільшується кредиторська заборгованість, що негативно впливає 
на фінансовий стан як самого підприємства окремо, так і сільсь-
кого господарства в цілому.  

Отже, облік грошових коштів займає провідне місце в робо-
ті підприємства. Від поставленого обліку грошових коштів зале-
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жить їх збереження і цільове використання. Удосконалення бух-
галтерського обліку безготівкових розрахунків шляхом запрова-
дження повної амортизації цієї ділянки обліку повинно проводи-
тись разом з автоматизацією решти ділянок обліку, і всі вони 
мають бути об’єднані в одну систему. 

Справжня ефективна автоматизація має на меті не скоро-
чення чисельності кадрів. Основне її завдання – підвищення ефе-
ктивності функціонування економічного об’єкта і отримання ма-
ксимального прибутку при мінімальних затратах. 

АРМ бухгалтера є засобом автоматизації праці персоналу, 
зайнятого обліком і представляє собою функціональну спеціалі-
зовану людино-машинну систему, що  включає програмно-
технічний комплекс, інформаційне і додаткове інструктивно-
методичне і організаційно-технологічне забезпечення. Вона за-
безпечує обліковому працівнику автоматизоване виконання опе-
рацій безготівкових розрахунків. При цьому зберігається суттє-
вий підхід до розподілу зобов’язань між персоналом бухгалтерії 
по функціональній ознаці з врахуванням раціоналізації і підви-
щення продуктивності праці облікових працівників на базі засто-
сування ресурсів АРМ. 

Успішне виконання інформаційної і контрольної функції 
бухгалтерського обліку залежить передусім від постановки пер-
винної документації. Тому, важливим напрямком удосконалення 
організації бухгалтерського обліку взагалі і обліку безготівкових 
рахунків зокрема є автоматизація роботи з первинними докумен-
тами. Кожний первинний документ містить  відомості про госпо-
дарську операцію і є доказом її здійснення, тобто свідчить про 
збільшення або зменшення прав вимог і зобов’язань підприємст-
ва. Переходячи на машинний облік, ми робимо більш ефектив-
ною працю облікового працівника і отримуємо адекватний меха-
нізм контролю за поточним станом господарських операцій і ру-
хом матеріальних цінностей. 
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ В АГРОФОРМУВАННЯХ  
ТА НАПРЯМКИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ 

 
Ефективність управління економікою залежить передусім 

від якості отриманої інформації, цінність якої визначається при-
датністю комплексно характеризувати діяльність складних за 
своєю структурою об'єктів, зокрема сучасних підприємств. Пока-
зники, що кількісно характеризують зміни на підприємстві, фор-
муються у звітності, яка узагальнює первісний масив даних про 
їх господарську діяльність. Ключове місце серед видів звітності 
посідає фінансова, яка, виходячи з даних бухгалтерського обліку, 
повинна повно і всебічно характеризувати фінансовий стан та 
кінцеві результати діяльності підприємства. 

Інформація про діяльність підприємств повинна відповідати 
тим вимогам, які склались на світовому ринку. У зв’язку з цим 
ще 22 травня 1992 року був прийнятий Указ Президента України 
«Про перехід України на загальноприйняту в міжнародній прак-
тиці систему обліку і статистики». 

Реформування бухгалтерської звітності в цілому є можли-
вим і реальним лише при використанні інформації яка формуєть-
ся в обліку. 

Звітність є джерелом інформації про результати фінансово-
господарської діяльності підприємств; за певними показниками 
керівництво аналізує діяльність, одержує певну інформацію для 
подальшого її планування. Тому, досить важливим елементом 
досягнення стабільності та незалежності на зовнішньому ринку є 
найбільш повне розуміння даного поняття. 

Серед провідних науковців і практиків прослідковуються 
різні погляди на поняття і сутність фінансової звітності.  

Б.Ф. Усач пропонує таке визначення фінансової звітності: 
«фінансова звітність підприємства — це система узагальнених 
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показників, що характеризують підсумки фінансово-
господарської діяльності підприємства за минулий період (мі-
сяць, квартал, рік)» [5]. 

С.Ф Голов трактує поняття фінансової звітності як бухгал-
терську звітність, що містить інформацію про фінансове стано-
вище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємст-
ва за звітний період [2]. 

В.П. Завгородній стверджує, що фінансова звітність являє 
собою представлення користувачам для прийняття рішень пов-
ної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, 
результати діяльності та рух грошових коштів підприємства [3]. 

В. І. Стражев, вважає, що фінансова звітність - це сукуп-
ність форм звітності, складених на основі даних фінансового об-
ліку з метою подання користувачам узагальненої інформації про 
фінансове становище й діяльність підприємства, а також змін у 
його фінансовому становищі за звітний період у встановленій 
формі для прийняття цими користувачами певних ділових рішень 
[4].  

Фінансову звітність підприємства часто називають звітніс-
тю загального призначення, зазначає К.В. Бурко, оскільки її мета 
полягає в забезпеченні інформаційних потреб різних груп корис-
тувачів: менеджерів, кредиторів, інвесторів, працівників підпри-
ємства тощо. Проте, в сучасних умовах, дані бухгалтерського 
обліку та звітності стали незіставними не тільки на державному 
рівні, але й в окремих галузях. Більше того, трансформація облі-
ку  та переведення його на міжнародні принципи співпала в часі з 
реформуванням економіки, перерозподілом власності та капіта-
лу, що зумовлює підвищену потребу в інформації про фактичний 
стан справ у підприємствах на різних рівнях запитів економічної 
інформації. 

Особливості аграрної економіки, зазначає П.Я. Хомин, зу-
мовлюють потребу специфічних звітних показників, які достові-
рно відображають результати діяльності сільськогосподарських 
підприємств і дають можливість забезпечувати на основі їх ана-
літичної інтерпретації вироблення обґрунтованих управлінських 
рішень щодо економічного регулювання виробництва. Існуюча ж 
система вітчизняної фінансової звітності, яка реформована з ме-
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тою її гармонізації до міжнародних вимог, надто уніфікована і не 
забезпечує необхідної для цього інформації про виробничу й фі-
нансову діяльність таких підприємств. Так само надто скорочена 
й спрощена статистична звітність насамперед про структуру ви-
трат виробництва у сільському господарстві, а наявна в ній інфо-
рмація не узгоджується за підприємствами різних форм: фермер-
ськими господарствами та іншими. Все це ускладнює аналітичну 
і економічну роботу, не сприяє формуванню виважених управ-
лінських рішень в аграрному виробництві. [6] 

В.М. Жук вказує на те, що в сучасній Україні спостерігаєть-
ся розбалансованість в питаннях звітності та інформаційної полі-
тики на рівні органів державного управління: Мінфіну, Держко-
мстату, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
України. Різні форми звітності підлягають зведенню різними 
державними відомствами. У зв’язку з цим на рівні окремих підп-
риємств спостерігається відсутність єдиного уніфікованого меха-
нізму та безсистемність розкриття інформації про їхню діяль-
ність. Звітні форми, як правило, знаходяться в різних структур-
них підрозділах підприємства, систематизовані за різними озна-
ками, тому не забезпечують централізованого доступу до них та 
унеможливлюють їх ефективне використання для оцінки фінан-
сово-майнового стану підприємства не тільки інвестором, а та-
кож і його управлінським персоналом. [1]    

Форми фінансової звітності, розроблені в Україні за прин-
ципами Міжнародних стандартів фінансової звітності, розкрива-
ють інформацію про склад активів, структуру зобов’язань та вла-
сного капіталу, отримані доходи і понесені витрати, фінансові 
результати, рух грошових коштів тощо. Проте науковий аналіз 
змісту та структури фінансової звітності свідчить про необхід-
ність вирішення ряду питань, пов’язаних із недосконалістю ме-
тодичних підходів до формування окремих показників, їх неузго-
дженістю та відсутністю даних аналітичного характеру, що приз-
водить до необ’єктивності звітної інформації й ускладнює при-
йняття управлінських рішень внутрішніми і зовнішніми користу-
вачами. 
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ЗАСІБ ІНФОРМАЦІЙНОГО  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ РАЦІОНАЛЬНОГО  

ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ 

 
Земля, безсумнівно, – основний засіб виробництва у сільсь-

кому господарстві. Утримання Україною передових позицій у 
світовому аграрному виробництві, залежить від ефективності ви-
користання сільськогосподарських угідь, які виконують роль 
операційного базису, та предмета праці й одночасно виступають 
засобом і предметом праці з продуктивністю, яку їм надає спе-
цифічна властивість – родючість ґрунту. 

За весь час земельних перетворень в Україні простежується 
"негативна тенденція до погіршення стану земель з причин 
безконтрольності та послаблення відповідальності суб’єктів гос-
подарювання за ефективне використання цього активу. Це також 
посилює роль бухгалтерського обліку як одного із засобів інфор-
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маційного забезпечення та контролю, створення передумов ус-
пішного досягнення цілей (кадастрового обліку) земельної рефо-
рми" [1] 

Питання ефективного землекористування і землеволодіння 
переросло в проблему пріоритетної соціально-економічної зна-
чущості, що ґрунтовно досліджується в працях провідних вчених 
економістів П.Т. Саблука, Ю.Д. Білика, П.І. Гайдуцького, О.І. 
Драпіковського, М.Г. Лихогруда, В.Я. Мессель-Веселяка, М.М. 
Федорова, О.М. Шпичака та ін. Проблеми правової бази грошо-
вої оцінки земельних ділянок, їх відображення в бухгалтерському 
обліку розглядали М.Я. Дем’яненко А.М. Третяк, В.М. Жук, 
В. Дерій та ін. 

Відзначено низьку результативність розробленого 
економічного механізму регулювання ефективності використан-
ня земель та збереження їх родючості, а відтак, ця наукова про-
блема вимагає детальнішого дослідження та розв’язання, як 
необхідний елемент та підґрунтя для завершення земельної ре-
форми в Україні. 

Вважаємо, що виклики практичної діяльності ставлять пе-
ред науковцями завдання щодо обґрунтування розробки та впро-
вадження правового, організаційного та методичного забезпе-
чення бухгалтерського обліку земель сільськогосподарського 
призначення, як дієвого механізму інформаційного забезпечення, 
контролю їх раціонального використання та підвищення якісного 
стану. 

Відповідно до норм П(С)БО 7, Плану рахунків бухгалтерсь-
кого обліку та Інструкції до нього земельні ділянки, що належать 
аграрним формуванням на правах власності, постійного користу-
вання або отримані на умовах фінансового лізингу, відобража-
ються у складі основних засобів на субрахунку 101 "Земельні 
ділянки" [2]. Наявність окремого синтетичного рахунку для облі-
ку земельних угідь має важливе значення для подальшого отри-
мання та обробки інформації щодо визначення ефективності їх 
використання. Однак здійснення поглибленого аналізу викорис-
тання земельних ділянок можливе за умови введення управлінсь-
кого обліку в розрізі окремих аналітичних рахунків, які б врахову-
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вали не лише види угідь, а й особливості господарювання на окре-
мих земельних ділянках. Більшість науковців для вирішення пи-
тання детального обліку земель, пропонують додатково викорис-
товувати  план рахунків другого та третього порядку за рахунком 
101 "Земельні ділянки". 

Для обліку орендованих земель слід застосовувати позаба-
лансовий рахунок 01 "Орендовані необоротні активи, " на якому 
здійснюється запис про одержання в операційну оренду земель-
ної частки або паю із зазначенням вартості та інших характерис-
тик. Взяття орендованої земельної ділянки на облік проводиться 
на основі договору оренди землі із власником ділянки. 

Застосування позабалансових рахунків для обліку орендо-
ваних земельних ділянок є логічним та виправданим, адже їх ва-
ртість не включається до загальної групи основних засобів, а от-
же і не збільшує валюту балансу. Правові засади застосування 
такої схеми обліку визначає діючий план рахунків та П(С)БО 14 
"Оренда". Відсутність суворої регламентації ведення позабалан-
сового обліку та деталізованої звітності по відношенню до орен-
дованих земельних ділянок, які використовують суб’єкти аграр-
ного виробництва, призводить до того, що позабалансовий облік 
не ведеться. 

Вважаємо, для відповідного інформаційного позиціонуван-
ня бухгалтерського обліку земель сільськогосподарського приз-
начення у вітчизняній обліковій системі, слід розробити галузе-
вий національний стандарт з обліку земель сільськогосподарсь-
кого призначення, який би закріпив у нормативно-правовому по-
лі та врегульовував облік сільськогосподарських земель на пра-
вах оренди. Передумовою розроблення та прийняття такого ста-
ндарту є обґрунтування та розробка галузевою наукою з бухгал-
терського обліку методологічних підходів постановки на баланс 
саме орендованих земель. 

При формуванні теоретико-методологічного підґрунтя та 
організаційно-методичного забезпечення обліку землі слід враху-
вати зміни інституціонального середовища. Для адекватного відо-
браження галузевої специфіки виробничої діяльності агропромис-
лового сектору економіки у системі бухгалтерського обліку, слід 
розвивати галузевий сегмент облікової теорії, базуючись на осно-
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воположних ідеях теорії фізичної економії. Адже пріоритетність 
землеробства та “живої” економіки в суспільному розвитку, вла-
стива фізіократичній доктрині, посилює значимість бухгалтерсь-
кого обліку в аграрному секторі економіки. 

Метою такого обліку повинно бути забезпечення раціона-
льного використання та підвищення якісного стану земель сіль-
ськогосподарського призначення – як національного багатства.  

Діяльність у даному напрямі має “супроводжуватися зміна-
ми в правовому режимі земель різних категорій і нормотворчою 
діяльністю з їхнього забезпечення” [3]. Чинне законодавство по-
винно забезпечити постановку на баланс землекористувачів усіх 
без виключення (власних та орендованих) земель сільськогоспо-
дарського призначення. 

З’ясовано, що при використанні орендованих земель у ви-
робничому процесі відбувається протиріччя між ефективним та 
екологічно обґрунтованим і раціональним використанням зе-
мельних ділянок, що перебувають у короткостроковій оренді. 
Селяни, які стали власниками земельних паїв не в змозі 
самостійно здійснювати господарювання на своїх ділянках.  Це 
призвело до того, що власником сільськогосподарських угідь є, 
як правило, фізичні особи, а розпорядниками – юридичні. Орен-
дар на відміну від власника не зацікавлений здійснювати 
капітальні вкладення на поліпшення земель.. 

Погіршення якісного стану сільськогосподарських земель 
пов’язано із ігнорування потреб землі в отриманні на своє 
відновлення та поліпшення частини створюваної, в тому числі за 
її участю, доданої вартості у формі органічних добрив та приро-
доохоронних поліпшень.  

Виникає необхідність налагодження бухгалтерського обліку 
сільськогосподарських земель суб’єктами аграрного землекорис-
тування та формування системи звітності і контролю щодо їх ра-
ціонального та ефективного використання. 

Облік повинен забезпечувати суспільний контроль за вико-
ристанням та поліпшенням земель сільськогосподарського при-
значення. Для цього слід забезпечити балансове узагальнення 
усіх без винятку сільськогосподарських земель та виокремити як 
об’єкти обліку, в доповненні до системного обліку витрат на ви-
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рощування сільськогосподарських культур, мінеральні добрива, 
іригацію, меліорацію тощо.  

Подальших досліджень потребують питання визначення 
відповідальності за організацію обліку земель, показників 
раціонального використання та підвищення якісного стану 
сільськогосподарських угідь та розробки форм галузевої 
звітності. 
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ЕВОЛЮЦІЯ ОБЛІКУ ЗА ЦЕНТРАМИ  ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
 

Перша спроба створення прототипу системи обліку за 
центрами відповідальності датується кінцем XVI ст. коли італій-
ський купець Анжело ді Пієтро, розвиваючи ідеї виробничого 
обліку, вимагав, щоб на всіх виробничих ділянках відповідальні 
особи обов’язково вели спеціальні прибутково-видаткові книги, 
які по закінченню місяця повинні були передаватися в бухгалте-
рію. 

В середині ХІХ ст. німецький вчений Ріхард Фішер розділяє 
поняття «місця виникнення витрат» і «центри відповідальності». 
Перші відносяться до непрямих витрат, інші їх ліквідують, перші 
ідуть від об’єкта – виробу, інші від суб’єкта – людини. Згідно 
Р. Фішера, місця виникнення витрат – це накладні витрати, утво-
рені в певному місці чи для певної цілі. 
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Термін «місця виникнення витрат» часто зустрічався в ні-
мецькій літературі, але він був не конкретизований. До нього 
включали і виробничі приміщення, і функціональні обов’язки, і 
групи певних виробів, і замовлення, і навіть все підприємство як 
єдине місце витрат. Все це мало відношення до калькуляції і зо-
всім не пов’язувалось з особою, відповідальною за роботу.  

На початку ХХ ст. значний внесок у вдосконалення даної 
системи обліку вніс німецький вчений П. Рібель. Він висловив 
думку, що непрямі витрати взагалі не треба розподіляти, бо всі 
результати господарської діяльності (витрати і доходи) повинні 
враховуватись там, де вони виникли. 

Концепція центрів та обліку відповідальності вперше була 
сформульована Джоном А. Хігінсом, яка вже на початку 50-х 
років набула значного поширення в зарубіжних країнах. Центри 
відповідальності (ресібл-центри) призначені для контролю діяль-
ності осіб, які мають право розпоряджатися фінансовими ресур-
сами підприємства., тобто в основі даної системи покладена кла-
сифікація витрат на контрольовані і неконтрольовані. Нове трак-
тування обліку спрямоване на організацію поведінки керівників, 
його мета - не скільки контроль, скільки допомога керівникам в 
організації самоконтролю. За правилом Дж. А. Хіггінса, до кож-
ної структурної одиниці підприємства включаються ті і тільки ті 
витрати або доходи, за які вона може відповідати і які контро-
лює. 

В середині ХХ ст. у Франції увагу на центри відповідально-
сті звернув Жорж Перрен, який розв’язував проблему переходу 
обліку від реальних вартостей до планових. Він рахував, що ана-
ліз діяльності і рентабельності треба проводити за центрами від-
повідальності (діяльності). Кожний центр визначений специфі-
кою  господарської діяльності, людськими і матеріальними ресу-
рсами, нормами виробітку, відповідальністю; основна проблема 
полягає в визначенні межі накладних витрат, що відносяться до 
кожного центру. 

У Радянському Союзі зародки обліку за центрами відпові-
дальності з’явилися в кінці 40-х років ХХ ст., коли неможливість 
калькуляції окремих видів продукції стала очевидною. Було ви-
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сунуто ідею обліку витрат за окремими виробничими ділянками. 
На деяких підприємствах почали відкриватись особисті рахунки 
економії, вони і стали попередниками  центрів відповідальності. 

В США визначення центру відповідальності дав Роберт Ен-
тоні, який далі в 70-80-х роках ХХ ст. створив сучасну форму 
управлінського обліку. На його думку, центри відповідальності є 
розділом управлінського обліку, які виконують функцію опера-
тивного контролю і оцінки результатів діяльності. Згідно Р. Ен-
тоні центр відповідальності – це організаційна одиниця, яка несе 
певну відповідальність і має свого керівника. 

В Радянському, Союзі на початку 70-х років, облік витрат 
за центрами відповідальності сформулював В.Б. Івашкевич, що 
пов’язане із необхідністю покращення управління в середині пі-
дприємства. 

Значний внесок у розвиток обліку за центрами  відповіда-
льності вніс Е. Купфернагель (НДР), який зазначив, що облік ви-
трат необхідно вести за оперативними одиницями, при чому не-
обхідно забезпечити  співставлення фактичних витрат з нормати-
вними чи плановими. 
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ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ  
ЩОДО РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКАМИ  

 
Всі економічні зміни, які відбуваються в аграрному ком-

плексі України мають на меті підвищення рівня діяльності підп-
риємства, ефективності виробництва задля отримання прибутку в 
кінці звітного періоду.  

Цей показник прямо залежить від рівня податкового наван-
таження платника податків. Тому на підприємстві виникає необ-
хідність у формуванні податкової політики, яка б в свою чергу 
забезпечувала правильність ведення податкового обліку в відпо-
відності з принципами, методами та процедурами бухгалтерсько-
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го обліку в цілому. Знання законодавства з питань оподаткування 
є вагомим чинником у правильності вибору системи оподатку-
вання і обліку податків.  

Дослідженню питання формування облікової політики під-
приємства присвячені роботи таких вітчизняних науковців і 
практиків, як Садовської І.Б., Сардачук І.І., Лучко М.Р., Бень-
ко І.Д. Поряд з цим залишаються невирішеним питання організа-
ції обліку податків в бухгалтерському та податковому обліку.  

Основною метою розкриття питання облікової політики пі-
дприємства є дослідження процесу її формування стосовно таких 
питань: вибір системи оподаткування та організацію процесу об-
ліку і складання податкової звітності підприємства, що призведе 
до зниження необґрунтованих витоків грошових потоків. Все це 
вирішується через правильно сформовану облікову політику під-
приємства та методично грамотно викладену в Наказі про облі-
кову політику підприємства.  

Основою формування облікової політики окремого підпри-
ємства є створення Плану рахунків. Система рахунків бухгалтер-
ського обліку подається за типовим планом. Планом рахунків 
бухгалтерського обліку називають їх групування за економічним 
змістом, призначенням і структурою в систематизованому пере-
ліку. [2; с.44]. 

Облікова політика формується на принципах, методах та 
процедурах визначених законодавством про облік, при дотри-
манні яких підприємство у майбутньому уникатиме усіх проблем 
пов’язаних із неправильним веденням обліку. 

В міжнародній практиці виділяють три Плани рахунків бух-
галтерського обліку: План рахунків Європейського Союзу, План 
рахунків Англосаксонської облікової системи та План рахунків 
Африканського Союзу. В зв’язку з тим, що Україна обрала Євро-
пейський напрямок розвитку за основу взято План рахунків Єв-
ропейського Союзу який базується на міжнародних стандартах та 
національних стандартах та законах. Основним принципом побу-
дови – є виділення класів рахунків за економічним змістом. При 
формуванні Плану рахунків за Англосаксонською обліковою си-
стемою основною ознакою є самостійність бухгалтерії фінансо-
вої та управлінської.  
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Відповідно до діючого законодавства бухгалтерський облік 
поділяється на фінансовий, управлінський та податковий. Прит-
римуючись зазначеного принципу в Україні потрібно затвердити 
План рахунків податкового обліку, наслідком чого є складання 
Наказу про облікову політику податкового обліку підприємства, 
де одним із пунктів було б виділення питання формування пода-
ткової політики та визначення правил ведення обліку податків. 
На рис.1 наведено приклад зазначеного варіанту ведення обліку 
за Англосаксонською обліковою системою.  
 

 

 

 

 

 

   
Рис. 1. Схематичне зображення побудови обліку за Англосаксонською 

обліковою системою 
 
Особливістю Плану рахунків Африканського Союзу є чітке 

визначення класів рахунків у двох розділах: «Рахунки фінансової 
бухгалтерії» та «Рахунки управлінської бухгалтерії». Виходячи з 
основної мети нашого дослідження, яка полягає у правильності 
відображення на практиці нарахованих сум податку за податко-
вим законодавством, необхідно виділити третій розділ «Рахунки 
податкової бухгалтерії», оскільки однією із складових бухгалтер-
ського обліку в Україні є податковий. Приклад формування стру-
ктурних частин Плану рахунків та Наказу про облікову політику 
подано на рис.2. 
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ку фінансового обліку     

План рахунків управлінсь-
кого обліку 

Наказ про облікову політи-
ку управлінського обліку 

План рахунків податкового 
обліку      

Наказ про облікову політи-
ку податкового обліку 
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Рис.2. Схематичне зображення побудови обліку за обліковою системою 

Африканського Союзу 
 
Утворення та запровадження Плану рахунків бухгалтерсь-

кого обліку потребує багато уваги. Адже облік з використанням 
Плану рахунків має забезпечувати достовірність облікових да-
них, сприяти підвищенню їх управлінських функцій, а також на 
їх основі запроваджувати дієві системи оподаткування. З зазна-
ченого слідує, що при створенні Плану рахунків необхідно вра-
ховувати особливості діючих систем бухгалтерського обліку.  

Важливий елемент німецького бухгалтерського законодав-
ства – принцип обов’язковості, що має забезпечити подання бух-
галтерських документів відповідно до податкового законодавст-
ва. Є також зворотній зв’язок.  [2; С.185]. 

Діючий План рахунків повністю розкриває суть фінансово-
го обліку, а податковий та управлінський не розкриває як такі. 
Тому пропонуємо вдосконалити діючий План рахунків та на його 
основі створити Наказ про облікову політику, призначення якого 
полягає у висвітлені повної інформації щодо принципів ведення 
обліку на підприємстві, та повністю усунути проблему обліку 
податків, за допомогою відокремлення цього об’єкту від фінан-
сового обліку.  

Пропонуємо внести зміни в План рахунків з поділом його 
на такі структурні компоненти: І. Рахунки бухгалтерського облі-
ку, ІІ. Рахунки податкового обліку, ІІІ. Рахунки управлінського 
обліку. відповідно до цих змін  облікову політику підприємства 
розділити на 3 частини в відповідності до поділу обліку на зако-

План рахунків бухгалтерського обліку Наказ про облікову політику 

Розділ. І «Рахунки фінансової бухгал-
терії»            

Розділ. І «Рахунки управлінської бух-
галтерії»            

Розділ. І «Рахунки податкової бухгал-
терії»            

Розділ. І Фінансовий облік 

Розділ. ІІ Управлінський облік 

Розділ ІІІ. Податковий облік 
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нодавчому рівні, а саме: І.Фінансовий облік, ІІ. Податковий об-
лік, ІІІ. Управлінський облік – в залежності від необхідності.  

З урахуванням запропонованого варіанту ведення податко-
вого обліку на сільськогосподарських підприємствах буде розро-
блено окремий розділ наказу „Про облікову політику” з чітко ви-
значеними окремими пунктами стосовно кожного питання, яке 
виникає при веденні податкового обліку на підприємстві.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО 
ПРОДУКЦІЇ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА 

 
На сьогодні дуже важливим є обґрунтування та вирішення 

основних проблем, що стосуються виробництва продукції моло-
чного скотарства, зокрема: підвищення продуктивності тварин, 
зміцнення кормової бази та раціональне використання кормів, 
запровадження системи бюджетування витрат за центрами відпо-
відальності, запровадження системи матеріального стимулюван-
ня на підприємствах та ін. Реалізація цих заходів залежить, перш 
за все, від належної організації обліку витрат і виходу продукції 
великої рогатої худоби.  

Вивченню питання організації обліку витрат на виробницт-
во продукції присвячено праці І. Бєлоусової, С. Голова, Т. Маре-
нич, О. Мачулки, В. Моссаковського та ін. Однак при цьому і 
досі залишається невирішеним питання щодо організації обліку 
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витрат на виробництво продукції в сільськогосподарських підп-
риємствах з врахуванням особливостей галузі. 

Важливим питанням є класифікація витрат в системі управ-
ління витратами для бюджетування і прийняття рішень. З огляду 
на це, слід детально розглянути поділ витрат за ступенем їх реа-
гування на зміни обсягів виробництва продукції. Так, у відповід-
ності до П(С)БО 16 витрати виробництва за цією ознакою поді-
ляються на змінні та постійні. Типовим прикладом змінних ви-
трат є, як правило, витрати виробничих запасів. До постійних ви-
трат можна віднести  орендну плату, заробітну плату керівників і 
спеціалістів та ін. Такі витрати можуть зрости з часом, але вони не 
змінюються прямо пропорційно зміні обсягу виробництва. 

На нашу думку, для прийняття управлінських рішень щодо 
виробництва продукції молочного скотарства, витрати слід поді-
ляти не на дві групи, а на три: змінні, які безпосередньо визнача-
ються виходом продукції; умовно-змінні, які залежать від кілько-
сті голів худоби; постійні. Так, наприклад, оплата праці буде 
входити до складу трьох груп, причому цей поділ залежить від 
діючої на підприємстві системи оплати, адже, якщо оплата праці 
сторожа чи інших працівників нараховується за відпрацьований 
час, то такі витрати мають бути віднесені до постійних витрат, а 
якщо розрахунок роблять за вихід продукції – до змінних, по до-
гляду за худобою – до умовно-змінних.  

Аналогічне положення спостерігається по кормах. При па-
совищному утриманні тварин вартість кормів визначається ви-
тратами на утримання пасовища, тобто такі витрати тваринницт-
ва будуть постійними. Витрати на роботи і послуги, вартість па-
льного і мастильних матеріалів можуть відноситися до умовно-
змінних, якщо ці витрати пов’язані з обслуговуванням поголів’я, 
наприклад, підвезення та приготування кормів. Крім названих 
сум до умовно-змінних слід віднести вартість підстилки, яка 
планується на голову тварин. За нормальних умов виробництва 
суми таких витрат можуть зростати при збільшені кількості по-
голів’я, що обслуговуються. Запропонований поділ витрат на 
групи має важливе значення при здійсненні контролю та має бу-
ти врахований при бюджетуванні витрат і формуванні внутріш-
ньої управлінської звітності. 
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Зважаючи на це, пропонуємо облік витрат на виробництво 
продукції скотарства здійснювати за номенклатурою калькуля-
ційних статей, з врахуванням поділу витрат на постійні, змінні та 
умовно-змінні витрати, а саме, що стосується відображення витрат 
на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи і корми. 

Вивчення практики ведення обліку показало, що більшість 
господарств області замість виробничого звіту використовують  
Книгу обліку витрат і виходу продукції. В даній книзі відобра-
жаються, з одного боку, витрати в кількісному і вартісному вира-
зі (наприклад, для оплати праці кількість відпрацьованих люди-
но-годин і сума нарахованої оплати праці; для кормів - кількість 
згодованого корму в кормових одиницях та їх вартість), з іншого 
боку – кількість і вартість одержаної продукції. На нашу думку, 
при відображенні витрат в такому порядку не враховуються осо-
бливості ведення обліку в тваринництві, зокрема, щодо поділу 
витрат на три групи (постійні, змінні та умовно-змінні), що зни-
жує ефективність здійснення контролю за правильністю та доці-
льністю понесених витрат. З огляду на це пропонуємо для обліку 
витрат і виходу продукції молочного скотарства застосовувати 
виробничий звіт, в якому в першій частині витрати на оплату 
праці і корми будуть відображатися окремо на основне стадо і 
окремо на утримання телят на випоюванні, що в подальшому 
спрощує можливість визначення змінних та умовно-змінних ви-
трат для визначення бази розподілу загальновиробничих витрат, 
а також визначення суми прямих витрат.  

Одночасно слід відмітити, що облік наявності і руху худоби 
здійснюють в розрізі статево-вікових груп тварин (за роками на-
родження), а облік витрат на виробництво продукції скотарства, 
як правило, в цілому по основному стаду та молодняку тварин на 
вирощуванні та відгодівлі. Вивчення цього питання на практиці 
засвідчує, що при такому підході складно проконтролювати ряд 
показників, які визначають рівень витрат, а саме: 1) використан-
ня кормів, адже їх склад і раціони істотно змінюються у процесі 
вирощування і відгодівлі (випоювання молоком, вирощування 
молодняку та відгодівля тварин); 2) спостерігаються відмінності 
у продуктивності тварин; 3) застосовується різний порядок опла-
ти праці тваринників. 
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Враховуючи, що рівень оплати праці і вартість кормів ста-
новлять в межах 70% всіх витрат, спостерігаються істотні від-
мінності у собівартості продукції молочного скотарства. З огляду 
на це, вважаємо за доцільне перебудувати облік поголів’я у пов-
ній відповідності до технології і організації виробництва, що ви-
кликає необхідність узгодження обліку поголів’я з обліком ви-
трат на виробництво продукції великої рогатої худоби молочного 
напрямку. Виходячи з цього на субрахунку 232.1 «Утримання 
молочного скотарства» доцільно відкривати наступні аналітичні 
рахунки: 232.1.1 «Утримання худоби основного молочного ста-
да»; 232.1.2 «Вирощування молодняку в молочному віці»; 232.1.3 
«Дорощування молодняку»; 232.1.4 «Вирощування ремонтного 
поголів'я»; 232.1.5 «Відгодівля молодняку і дорослої худоби». 
Таким чином облік витрат буде здійснюватися за ідентичними 
аналітичними рахунками обліку поголів’я тварин. 

Обліку витрат на виробництво продукції молочного скотар-
ства доцільно вести з врахуванням поділу витрат на три групи 
(постійні, змінні, умовно-змінні) і застосовувати ідентичні аналі-
тичні рахунки для обліку поголів’я тварин і витрат на виробниц-
тво продукції, що дасть можливість здійснювати щомісячний 
оперативний контроль за витратами, підвищити його ефектив-
ність та визначати вплив кожного виду витрат на формування 
собівартості продукції скотарства. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТІВ ВИТРАТ У  
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
У нинішніх економічних умовах функціонування сільсько-

господарських підприємств особливо важливого значення набу-
ває бюджетування в розрізі запровадження сучасної системи фі-
нансового управління, невід’ємним елементом якої воно висту-
пає. Бюджетування – це технологія фінансового планування, об-
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ліку і контролю доходів і витрат, одержуваних від господарської 
діяльності на всіх рівнях управління, що дозволяє аналізувати 
прогнозовані та отримані фінансові показники. 

Найбільш ефективним бюджетування стає тоді, коли основ-
на увага приділяється внутрішньогосподарському бюджетуванню 
і воно проводиться на основі виділення центрів відповідальності. 

Бюджет в сільському господарстві, враховуючи особливості 
діяльності підприємств, повинен складатись не на початок року, 
а перед початком виробничого циклу, тому що кінець року не 
співпадає з отриманням кінцевих результатів діяльності – виходу 
продукції тваринництва і, особливо, рослинництва. Формування 
бюджетів на сільськогосподарських підприємствах, на відміну 
від інших галузей, необхідно проводити не лише силами плано-
во-економічного відділу і бухгалтерії, а й з залученням головного 
агронома і головного зоотехніка. 

Розглядаючи створення системи центрів відповідальності 
на сільськогосподарських підприємствах варто звернути увагу на 
такий елемент даної системи як центр витрат. 

Згідно класичного визначення «центр витрат – це підрозділ 
підприємства керівник якого несе відповідальність лише за поне-
сені ним витрати». 

Особливістю рослинництва є те, що поле, на якому здійс-
нюється виробничий процес, виступає водночас як місцем виро-
бництва, так і засобом виробництва. Також, воно є місцем поне-
сення фактичних витрат. Тобто, поле є центром акумуляції всіх 
витрат виробництва і виступає власне центром витрат, а керівник 
рослинницької бригади, що обробляє дане поле – центром відпо-
відальності. Крім того, одна сільськогосподарська культура може 
вирощуватись на кількох полях. Тому, загальний бюджет витрат 
в рослинництві доцільно деталізувати склавши окремі бюджети 
витрат не на культуру, а на поле. Даний процес можна поділити 
на наступні етапи: 

визначення культури, яка буде вирощуватись на полі; 
визначення необхідної кількості насіння даної культури і 

його вартість; 
складання переліку меліоративних робіт із зазначенням те-

рмінів їх виконання і вартості; 
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визначення видів мінеральних і органічних добрив, що ма-
ють бути внесені, терміни внесення, кількість, вартість проведе-
них робіт; 

визначення видів засобів захисту рослин, терміни обробки, 
вартість проведення робіт; 

визначення вартості і термінів проведення інших допоміж-
них робіт (наприклад, створення вітрозахисної смуги); 

визначення вартості робіт по збиранню і транспортуванню 
врожаю; 

визначення переліку запасів, що будуть використані при 
проведенні різних видів робіт, щодо вирощування даної культури 
(мішки, допоміжне знаряддя тощо). 

Бюджет витрат на поле доцільно формувати з двох частин: 
в першій витрати зазначаються в розрізі статей витрат (насіння, 
добрива, оплата праці, нарахування тощо), в другій – у розрізі 
технологічних операцій (переорювання грунту, внесення добрив, 
сівба, підживлення рослин тощо). Складання бюджетів витрат на 
поле таким чином дає змогу на їх основі формувати бюджети ви-
трат центрів відповідальності в рослинництві, а також деталізує 
процес накопичення витрат в розрізі різних елементів, що полег-
шує процедуру аналізу і визначення відхилень. 

Аналогічно до бюджету витрат на поле в рослинництві до-
цільно складати бюджет витрат на ферму в тваринництві. Підхід 
до формування даного бюджету залишається аналогічний лише 
змінюються деякі статті витрат і технологічні операції. Відповід-
но, на основі бюджетів витрат ферм необхідно формувати бю-
джети центрів відповідальності в тваринництві. 
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ДО ПИТАННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ І ВИЗНАЧЕННЯ 
СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ РІПАКУ 

 
Витрати і собівартість є важливим факторами діяльності 

будь-якого суб’єкта господарювання, навколо яких зосереджена 
чи не основна увага власників, керівників різних рівнів управлін-
ня, контролюючих органів та  інших зацікавлених осіб. Тому 
наукові дослідження економічної сутності вищезгаданих понять, 
їх обліково-аналітичного забезпечення мають велику 
актуальність. 

Різні аспекти обліку витрат та калькулювання собівартості 
продукції досліджувалися багатьма вченими, науковцями, прак-
тикуючими бухгалтерами і аудиторами. Водночас окремі наукові 
положення потребують уточнення і доопрацювання. 

Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку 
витрат і калькулювання собівартості продукції представлене та-
кими законодавчими актами: Законом України «Про бухгал-
терський облік та фінансову звітність в Україні», Планом 
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 
господарських операцій підприємств і організацій  та  
Інструкцією  по  його  застосуванню,  П(С)БО  1   «Загальні ви-
моги до фінансової звітності» та П(С)БО 16 «Витрати», Мето-
дичними рекомендаціями з обліку витрат та калькулювання 
собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських 
підприємств. 

Витрати – це загальноекономічне поняття, що характеризує 
вартісний вимір використаних засобів у процесі господарювання 

                                                
* Науковий керівник – М.І. Беленкова, кандидат економічних наук, професор 
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для авансування і здійснення процесу виробництва. У П(С)БО 1 
подано наступне їх визначення: «Витрати – це зменшення 
економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зо-
бов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу 
підприємства … ». 

Завданнями обліку витрат є своєчасне, повне і достовірне 
відображення використаних ресурсів, що входять до складу вит-
рат; групування витрат з метою обчислення собівартості 
продукції; обчислення витрат для визначення фінансових 
результатів; групування та формування даних про витрати для 
складання звітності різних рівнів. 

Об’єктом обліку витрат у рослинництві, зокрема при 
вирощуванні ріпаку, крім самої культури, є: роботи, виконані в 
поточному році під урожай майбутнього року (посів озимого 
ріпаку, лущення стерні, внесення добрив та ін.); витрати, які 
підлягають розподілу (амортизаційні відрахування та витрати на 
ремонт за основними засобами). При цьому слід розрізняти ще 
одне поняття – об’єкт калькулювання собівартості. Ним в нашо-
му випадку є 1 ц насіння ріпаку та незавершене виробництво при 
вирощуванні озимого ріпаку. 

В процесі виробництва формуються витрати на виробниц-
тво продукції і її виробнича собівартість. Остання є якісним по-
казником ефективності виробництва та його управління, що 
визначає суму понесених витрат у грошовій формі на виготов-
лення конкретного виду продукції. До виробничої собівартості 
продукції включаються: прямі матеріальні витрати, прямі витра-
ти на оплату праці, інші прямі витрати, загальновиробничі витра-
ти. 

Наведемо статистичні дані щодо структури виробничої 
собівартості ріпаку в одному з досліджуваних підприємств 
Запорізької області. 

Аналіз даних таблиці свідчить, що в загальній структурі 
витрат на вирощування ріпаку найбільшу питому вагу займають 
прямі матеріальні витрати (79,5 %), а найменшу – витрати на оп-
лату праці (5,9 %).  
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Таблиця - Структура виробничої собівартості ріпаку в ТОВ «Ма-

ла Токмачка» у 2009 році 
 

 
Стаття витрат 

ТОВ «Мала Токмач-
ка» 

тис. грн. % 
Прямі матеріальні витрати, в т.ч. 602,9 79,5 
насіння і посадковий матеріал 79,6 10,5 
мінеральні добрива 148,0 19,5 
нафтопродукти 46,0 6,1 
оплата послуг і робіт сторонніх організацій 76,2 10,0 
решта матеріальних витрат (засоби захисту, вартість 
послуг допоміжних виробництв і МТП) 

253,1 33,4 

Прямі витрати на оплату праці 44,7 5,9 
Інші прямі витрати та загальновиробничі, в т.ч. 110,5 14,6 
амортизація необоротних активів 15,2 2,0 
відрахування на соціальні заходи 19,2 2,5 
решта інших прямих витрат (плата за оренду паїв)  та 
загальновиробничі витрати 

76,1 10,1 

Всього витрат 758,1 100,0 
 
Якщо порівнювати структуру виробничої собівартості дос-

ліджуваного підприємства з відповідними світовими значеннями, 
то можна спостерігати значні відхилення. Так, за кордоном на 
прямі матеріальні витрати припадає близько 43 %, а на нашому 
підприємстві цей показник становить майже 80 %, тобто в два 
рази перевищує світовий аналог. Показник питомої ваги 
заробітної плати з відрахуваннями  у структурі витрат 
підприємств світу знаходиться в межах 30 – 35 %, а в ТОВ «Мала 
Токмачка»  це значення складає лише 8,4 % (5,9 % + 2,5 %), що 
говорить про низький рівень матеріального стимулювання праці 
та є негативним явищем. Ще одним показником питомої ваги, що 
заслуговує на увагу, є частка амортизації в структурі виробничої 
собівартості. Даний показник на досліджуваному підприємстві 
склав 2%, для порівняння в світі аналогічний показник складає 7 
– 8 %. Це свідчить про незначний рівень відтворення необорот-
них активів в сільському господарстві. 
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Розрахунок собівартості окремих видів продукції є одним з 
найважливіших напрямків бухгалтерської діяльності на 
підприємстві. Калькуляцію собівартості використовують для 
оцінки рентабельності виробництва, обґрунтування рішень про 
обсяги виробництва, для визначення нижньої межі цін тощо. 

Для здійснення розрахунку собівартості необхідно два по-
казники: величина виробничих витрат та обсяг продукції упро-
довж певного періоду. Звідси, собівартість 1 ц насіння ріпаку  
обчислюється як відношення суми витрат на вирощування і зби-
рання ріпаку на його фізичну масу. 

Маючи вищезгадані дані нами було розраховане значення 
цього показника в 2009 році стосовно того ж об’єкту 
дослідження. Його розмір становив – 215,0 грн./ц (758,1 тис. грн. 
/ 3526 ц). 

Отже, витрати та собівартість, як економічні категорії та 
об’єкти обліку, виправдано завоювали одне з ключових місць в 
системі бухгалтерського обліку. При цьому їх значення в нашій 
державі поступаються світовим аналогам, що є однією з причин 
по якій вітчизняне сільське господарство знаходиться в скрутно-
му становищі. 
 
УДК 657 
 

Л.А. СКАКУН, аспірантка, 
 ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААНУ 

 
СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ 
ЗВІТНОСТІ У ВЗАЄМОДІЇ З КЛАСТЕРАМИ СУСПІЛЬНОЇ  
СИСТЕМИ, ЯК ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ЇЇ РОЗВИТОК 
 
Удосконалення фінансового обліку національної системи у 

перспективі пов'язується з вирішенням ряду методологічних 
проблем: 

- орієнтація не тільки на зовнішніх, а й на внутрішніх ко-
ристувачів; 

- уточнення Плану рахунків з метою його уніфікації; 
- розробка економічних показників, що характеризують 
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явища і процеси господарської діяльності, резерви раціонального 
використання ресурсів; 

- отримання інформації про недоліки, втрати, непро-
дуктивні витрати; 

- розробка нових прогресивних форм обліку. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ошибка! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Схема сучасного бухгалтерського обліку та відображення опера-
цій в системах обліку та звітності 

 
Облікові Концепції досить невизначені, і вважається, що 

ними можна знехтувати за особливих обставин чи для того, щоб 
відобразити точну і неупереджену інформацію. Тому нині зага-
льним надбанням методології обліку є визнання того, що будь-
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який варіант бухгалтерського обліку пов'язаний з певиними 
принципами, що використовують при побудові його методу ве-
лику кількість передумов, методологічних засад і вже сформова-
них історично постулатів. 

Лука Пачолі (1494) — розглядав бухгалтерський облік як 
універсальну методологічну науку. У сучасних умовах облік об-
слуговує інтереси вищих органів, формує інформацію для різних 
груп користувачів. Тобто, пройшовши певну еволюцію за останні 
десятиліття, суть фінансового обліку проявилась не у вивченні та 
розкритті методик обліку, а в отриманні інформації про рішення, 
які забезпечують досягнення поставленої мети. 

Особливого значення для формування, а в подальшому і 
використання фінансової звітності в управлінні підприємством, 
заслуговують фактори впливу на процес формування системи 
бухгалтерського обліку та фінансової  звітності,  враховуючи  
основні кластери суспільної системи (держава, бізнес, суспільні 
організації, ЗМІ), взаємозалежність яких наводить табл. 1. 

Отже, основні протиріччя і тенденції розвитку сучасних 
світових концепцій фінансового обліку зазнали певних змін. До-
сліджуючи зарубіжні облікові концепції слід визнати, що "в роз-
винутих країнах немає певної одностайності як з точки зору по-
будови методології та методики обліку, так і з боку повноважень 
керівних органів щодо їх затвердження і використання". 

Водночас „глобальна система обліку та звітності” – як 
більш широке поняття - можлива; але, враховуючи, що економі-
чна наука за умов розвитку інвестиційних процесів, не знає уні-
версальності, а кожна окрема держава має ряд індивідуальних 
особливостей, що є безпосередніми факторами впливу на систе-
му обліку, притаманну конкретно їй – це: політичне, економічне, 
соціальне становище і, навіть природно-географічне її розташу-
вання, забезпечуючи множинність галузевих особливостей – то-
му й облік, попри загальні правила не тотожний, отже неможливе 
створення досконалої універсальної звітності у глобальному сві-
товому форматі. Існують вагомі відмінності у трактуванні видів 
економічної діяльності (такі як злиття, пенсії, оренда устаткуван-
ня та обладнання, зміна вартості фінансових інструментів), що 
виключає ідентичність облікових систем у різних країнах, та 
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впливає на постійну його модернізацію, з метою уніфікації, 
упрощення економічних зв’язків. 



 10

Таблиця 1 
Система чинників (факторів), які впливають на формування системи бухгалтерського обліку і 

фінансової звітності 
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Система бухгалтерського обліку та фінансової звітності 
Основні кластери суспільної системи 
Держава Бізнес Суспільні організації Засоби масової інформації 
Форми організації господарської діяльності 

Зміни демографії, мен-
талітету та світогляду 

Доступ до інформації фінан-
сового та не фінансового 
характеру про діяльність 
сільськогосподарських підп-
риємств  в ринковому сере-
довищі 

Географічне розташування, 
як основний фактор форму-
вання галузевих особливос-
тей 

Структурні та галузеві зміни рин-
ку, постійна ринкова конкуренція 

Законодавче регулювання 
питань обліку Користувачі та їх мета 

Економічні наслідки від 
прийняття конкретної систе-
ми 

Технології та джерела фінансу-
вання 

Соціально-економічний прогрес та розвиток теорії і практики 
обліку (рівень життя країни Загальна економічна ситуація) 
Міжнародні соціально-економічні відносини  
Ступінь співпраці з міжнародним бізнесом 

Провідні теорії та профе-
сійні організації 

Ступінь розвитку ринку та бірж цінних паперів 
Інформаційні зв’язки аграрних підприємств з інвесторами 
Участь інвесторів в управлінні бізнесом 

Система оподаткування Ступінь розкриття фінансової та 
нефінансової інформації 

Вплив інфляційних процесів 
на методику та систему об-
ліку 

Невідомий фактор, який видо-
змінюватиметься в процесі рин-
кових перетворень 
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Таким чином, випливає необхідність інституційної перебу-
дови системи регулювання бухгалтерського обліку та звітності, в 
тому числі освідченість органу, здатного швидко реагувати на 
запити практики та надавати певні оперативні роз’яснення щодо 
аспектів використання стандартів. Варто створити наглядову ра-
ду, з метою контролю якості бухгалтерської звітності. 

 
УДК 657 

Н.А. ТКАЧЕНКО, н.с., 
 ННЦ “Інститут аграрної економіки” НААНУ 

 
ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ ОБЛІКУ ПРАЦІ В АГРАРНИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ 
 
У відповідності до статті 9 п. 1 Закону України “Про бухга-

лтерський облік та фінансову звітність в Україні” підставою для 
бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні до-
кументи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. 
Первинні документи повинні бути складені під час здійснення 
господарської операції, а якщо це неможливо – безпосередньо 
після її закінчення. 

Наказом Держкомстату України від 5 грудня 2008 року № 
489 затверджено і введено в дію з 1 січня 2009 року нові форми 
первинної облікової документації з питань обліку особового 
складу, використання робочого часу, розрахунків по заробітній 
платі.  

Нові типові форми первинного обліку розроблені з метою 
систематизації та визначення стандартного уніфікованого пере-
ліку показників, необхідних для складання форм державних ста-
тистичних спостережень з праці, а також удосконалення їх з точ-
ки зору дизайну, полегшення заповнення та ведення респонден-
тами, зокрема в електронному вигляді. 

Форми первинного обліку приведені у відповідність до 
норм чинного законодавства і враховують зміни, передбачені в 
проекті нового трудового кодексу України. Під час розроблення 
системи показників зазначених типових форм були враховані 
міжнародні рекомендації та стандарти системи показників зі ста-
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тистики зайнятості й оплати праці, а також пропозиції як респон-
дентів, так і користувачів статистичної інформації з питань ста-
тистики праці. 

З 1 січня 2009 року відміняються типові форми первинного 
обліку, які були затверджені наказом Міністерства статистики 
України: 

1. «Про затвердження типових форм первинного обліку» від 
9 жовтня 1995 р. № 253; 

2. «Про затвердження типових форм первинного обліку 
особового складу» від 27 жовтня 1995 р. № 277 (у частині типо-
вої форми № П-2 «Особова картка працівника»); 

3. «Про затвердження типових форм первинного обліку по 
розрахунках з працівниками і службовцями по заробітній платі» 
від 22 травня 1996 р. № 144. 

Форми первинного обліку П-9, П-10, П-11, затверджені на-
казом Міністерства статистики України від 27 жовтня 1995 року 
№ 277 – залишились без змін. 

Облік особового складу рекомендується вести за типовими 
формами, затвердженими наказом № 489: 

№ П-1 «Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу»; 
№ П-3 ««Наказ (розпорядження) про надання відпустки»; 
№ П-4 «Наказ (розпорядження) про припинення трудового 

договору (контракту)». 
За потреби підприємство може доповнювати накази, скла-

дені за типовими формами, іншими показниками, вносити зміни 
до форматів типових договорів. 

Щодо питань складання наказів за формою, відмінною від 
типової, у відповідному наказі мають бути зазначені всі показники 
(відомості), передбачені типовою формою. Наприклад, у наказі 
про прийняття на роботу, мають міститися: найменування підпри-
ємства; номер та дата наказу; дата прийняття на роботу; дата за-
кінчення трудового договору (у разі укладення строкового трудо-
вого договору (контракту)); назва структурного підрозділу, до яко-
го приймається працівник; назва професії (посади), кваліфікація; 
умови прийняття на роботу; умови роботи; оклад (тарифна став-
ка); відомості щодо встановлення надбавок (у разі їх встановлен-
ня); підпис керівника підприємства; відмітка про ознайомлення. 
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Відповідно до наказу № 489 втратила чинність типова фор-
ма № П-5 «Наказ (розпорядження) про переведення на іншу ро-
боту», затверджена наказом Мінстату № 253. Вимоги щодо вико-
ристання зазначеної типової форми після 1 січня 2009 р. не пе-
редбачаються законодавством. Підприємство може складати від-
повідні накази у довільній формі з урахуванням вимог ДСТУ-
4163-2003.  

Облік використання робочого часу здійснюється за допомо-
гою табелів, які ведуться щомісячно на працівників підприємст-
ва, установи, організації. 

Облік робочого часу здійснюється методом суцільної ре-
єстрації явок і неявок працівників на роботу, або шляхом реєст-
рації тільки неявок. 

Оскільки заробітна плата виплачується працівникам регу-
лярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором, 
але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не пе-
ревищує 16 днів, табель обліку робочого часу заповнюється двічі. 
За першу половину місяця – для нарахування авансових платежів 
та за весь місяць – для розрахунку заробітної плати за місяць. 
Наприкінці місяця у табелі підраховується загальна кількість від-
працьованих днів (годин) і днів (годин) неявок на роботу.  

Нову форму обліку табелю робочого часу П-5 «Табель об-
ліку використання робочого часу» введено в дію з 1 січня 2009 
року наказом № 489. Цим же наказом скасовано Наказ Мінстату 
№ 253, а також втратили чинність всі затверджені ним типові 
форми. Зокрема: П-12 “Табель обліку використання робочого 
часу та розрахунку заробітної плати”, П-13 “Табель обліку вико-
ристання робочого часу”, П-14 “Табель обліку використання ро-
бочого часу”, П-15 “Список осіб, які працювали в надурочний 
час”, П-16 “Листок обліку простоїв”. 

До 1 січня 2009 р. облік робочого часу здійснювався за ти-
повими формами, затвердженими наказом Міністерства статис-
тики України від 9 жовтня 1995 р. № 253. 

Нова форма табелю надається як рекомендована для засто-
сування і використовується як формалізований набір показників 
у складі первинного обліку підприємства щодо використання ро-
бочого часу, необхідного для заповнення форм державних стати-
стичних спостережень. 
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На практиці табель використовується також для слідуючих 
цілей: облік використання робочого часу всіх категорій праців-
ників, що уклали трудовий договір; контроль за дотриманням 
працівниками встановленого режиму робочого часу; розрахунок 
заробітної плати.  

Для вирішення цих завдань підприємство за необхідності 
має право застосувати й іншу форму табелю. При цьому 
обов’язковою для респондентів є наявність первинного обліку 
показників щодо явок та неявок працівників, які визначено фор-
мами державних статистичних спостережень з питань праці. 

Наказом Держкомстату України від 5 грудня 2008 р. № 489 
затверджено нові форми з оплати праці: № 6 - «Розрахунок пла-
тіжних відомостей працівника»; № 7 - «Розрахунок платіжних 
відомостей працівника (зведена). 

Цим же наказом скасовані форми П-49 “Розрахунково-
платіжна відомість”; П-50 “Розрахункова відомість”; П-51 “Роз-
рахункова відомість”; П-52 “Розрахунок заробітної плати”; П-53 
“Платіжна відомість”; П-54 “Особовий рахунок”; П-54а “Особо-
вий рахунок”; П-55 “Накопичувальна картка виробітку і заробіт-
ної плати”; П-56 “Накопичувальна картка обліку заробітної пла-
ти”, затверджені наказом від 22.05.1996 р. № 144. 

У формі «Розрахунково-платіжна відомість» усі види нара-
хувань розподілено за складовими фонду оплати праці, які ви-
значаються згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати, 
затвердженої наказом Держкомстату від 13 січня 2004 р. № 5 та 
зареєстрованої в Мінюсті 27 січня 2004 р. за № 114/8713. 

Наказом від 5 грудня 2008 р. № 489 введено в дію типову 
форму первинного обліку № П-2 «Особова картка працівника». 
Цим же наказом скасована попередня форма «Особової картки» 
(Наказ Міністерства статистики України від 27 жовтня 1995 року 
277  "Про затвердження типових форм первинного обліку особо-
вого складу" в частині затвердження типової форми первинного 
обліку № П-2 "Особова картка").  

Форми первинного обліку П-9, П-10, П-11, затверджені на-
казом Мінстату від 27.10.95 р. № 277 залишились без змін. 
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Протягом 2009 р. Міноборони України було внесено пропо-
зиції щодо вдосконалення форм первинної облікової звітності № 
П-2 «Особова картка працівника» в частині удосконалення сис-
теми військового обліку військовозобов’язаних і призовників на 
підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності. 

З урахуванням пропозицій Міноборони України щодо вдос-
коналення типової форми № П-2, Держкомстатом України вида-
но наказ від 25 грудня 2009 р. № 496, яким внесено зміни до на-
казу № 489. Відповідно до зазначених змін відомості про типову 
форму № П-2 виключено з Наказу № 489. 

Держкомстатом та Міноборони видано спільний наказ «Про 
затвердження типової форми первинного обліку № П-2 «Особова 
картка працівника» від 25.12.2009р. № 495/656. Зазначеним нака-
зом затверджено типову форму первинних облікових документів 
№ П-2 у новій редакції, яка набула чинності 1 січня 2010 р. 

Основні зміни полягають у доповненні типової форми № П-
2 розділом 2 «Відомості про військовий облік», що передбачає 
показники, які велися раніше відповідно до наказу Мінстату 
України від 27 жовтня 1995 р. № 277 (в частині типової форми П-
2 «Особова картка працівника»). Також до форми П-2 включа-
ються додаткові показники, які поряд з місцем реєстрації праців-
ника відображають адресу його фактичного проживання. 

Наприкінці можна сказати, що система документування 
оплати праці розвинута на високому рівні, але потребують роз-
робок галузеві форми обліку заробітної плати, що враховують 
особливості її нарахування і виплати в сільському господарстві. 
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УДК 657.1:338.435:336.225.674 

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

 
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ ВІДОБРА-

ЖЕННЯ ДОХОДІВ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

В період застосування ринкових методів господарювання 
досить актуальною є проблема формування та реалізації обліко-
вої політики. Кожне підприємство має прийняти правила та ме-
тоди, які надавали б найбільш об’єктивну, корисну та своєчасну 
інформацію про його діяльність з метою внутрішнього управлін-
ського використання та публічного представлення. 

Останнім часом серед вчених-економістів виникла наукова 
дискусія щодо ролі управлінського аспекту в організації обліко-
вої політики. Специфічною рисою, якої набула облікова політика 
підприємств в Україні, є її поширення не тільки на методику 
складання звітності, але й на процеси організації обліку та його 
ведення [1, с. 46]. 
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Питання формування облікової політики розглянуті в пра-
цях вчених-економістів Білоусова Л.І., Сопка В.В., Соколова 
Є.В., Огійчука М.Ф., Кірейцева Г.Г. та ін. Однак, на сьогодні фо-
рмуванню облікової політики на сільськогосподарських підпри-
ємствах приділяється недостатня увага, що й визначило актуаль-
ність дослідження даного питання. 

Згідно з Законом України “Про бухгалтерський облік та фі-
нансову звітність в Україні”, № 996 – IV (зі змінами і доповнення-
ми) та згідно з П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” 
зазначено: “…облікова політика – сукупність принципів, методів, 
процедур, що використовуються підприємством для складання та 
подання фінансової звітності” [4, 3, с. 3-5]. 

Найбільш адекватно відповідає сутності дослідженого явища 
точка зору тих вчених, які вважать, що облікова політика покликана 
втілювати інформаційне моделювання виробничих систем і вико-
нує не тільки власне функції обліку та формування звітності, а й 
інші функції управління: планування, економічний аналіз, конт-
роль та прогнозування. Закономірність формування облікової 
політики конкретним підприємством визначена наявністю альте-
рнативних методів ведення обліку, форм обліку, методів оцінки 
активів, методів нарахування амортизації та інших. 

Зміст облікової політики щодо обліку доходів наведено на 
рис. 1. 

Доцільно говорити про два основних аспекти облікової полі-
тики підприємств: облікова політика стосовно фінансового обліку 
та облікова політика стосовно управлінського обліку. Формування 
облікової політики, яка визначає організаційні та методичні підхо-
ди до фінансового обліку та її документальне оформлення, є 
обов’язковим для всіх підприємств, що визначено на законодав-
чому рівні. При розробці облікової політики особливу увагу слід 
звертати на недопущення порушення принципу послідовності, 
який передбачає постійне (із року в рік) застосування обраної об-
лікової політики. 

Зміни в обліковій політиці повинні бути обґрунтовані і розк-
риті у примітках до фінансової звітності. Ця вимога передбачає 
необхідність кваліфікованого підходу до розробки складових еле-
ментів облікової політики підприємств. 
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Рис. 1. Зміст облікової політики щодо обліку доходів підприємств 

П(С)БО 30 “Біологічні активи” зважає на суттєві особливо-
сті сільськогосподарської діяльності. Стандартом запроваджу-
ються нові об’єкти обліку, рахунки для відображення сільського-
сподарської діяльності, оцінки активів та сільськогосподарської 
продукції за справедливою вартістю, нарахування зносу, визна-
чення фінансового результату від сільськогосподарської діяльно-
сті, зміни до фінансової та статистичної звітності. До цього слід 
додати, що запровадження П(С)БО 30 значною мірою спричи-
нене фактом надання сільському господарству державних грантів 
в умовах вступу до СОТ. 

Зміни торкаються практично всіх елементів бухгалтерського 
обліку, що повинно бути предметом облікової політики підпри-
ємства, яке займається сільськогосподарською діяльністю. 

Зміст облікової політики щодо обліку доходів 
сільськогосподарських підприємств 

Особливості виробничо-
господарської діяльності сільсь-
когосподарських підприємств 

Діюче нормативне законодавство з 
питань бухгалтерського обліку 

доходів 

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА 

Метод оцінки доходів та умови визнання 

Класифікація доходів та розмежування за кожною класифікаційною гру-
пою 

Порядок відображення доходів на рахунках бухгалтерського обліку 

Порядок документального оформлення та відображення в реєстрах обліку 
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До методологічних складових облікової політики слід від-
нести методи та процедури організації ведення бухгалтерського 
обліку на окремих його ділянках, обрані підприємством [2, с. 32]. 

Таким чином, з вище викладеного, можна зробити висно-
вок, що формування облікової політики, а також правильна орга-
нізація бухгалтерського обліку є досить важливим етапом роботи 
підприємства. Від того, яка буде прийнята облікова політика, за-
лежить система бухгалтерського обліку. Від останньої, в свою 
чергу, залежить обґрунтованість управлінських рішень. Одним з 
основних принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітно-
сті в сучасних умовах є послідовність, тобто постійне з року в рік 
застосування підприємством обраної облікової політики. На нашу 
думку, саме формування облікової політики є важливим етапом у 
діяльності підприємства, оскільки від прийнятих облікових мето-
дик залежить фінансовий результат підприємства. 

Важливим критерієм при виборі того чи іншого методу об-
ліку за елементами облікової політики для кожного підприємства 
є виключно економічна ефективність. Оскільки від установлених 
методів обліку залежить не тільки об’єктивність і точність розк-
риття інформації у фінансовій звітності, але й величина чистого 
прибутку. Тому, належним чином сформована облікова політика 
– це вміло організований облік на підприємстві, що має управлін-
ську спрямованість, а роль бухгалтера, як реєстратора господар-
ських операцій, зводиться до безпосереднього керівника процесів, 
які відбуваються на підприємстві, що активно впливає на форму-
вання фінансових результатів. 

Тільки прийняття до уваги всієї сукупності впливових фак-
торів допоможе правильно підійти до вибору та обґрунтування 
облікової політики, яка, в свою чергу, сприятиме успішному фун-
кціонуванню підприємства. 
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ПРОБЛЕМИ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 
І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 
В умовах формування ринкової економіки зростає потреба в 

реєстрації й формуванні облікової інформації, необхідної для ко-
нтролю за діяльністю підприємства, і, зокрема, за економічною 
ефективністю використання основних засобів. Для аналізу еко-
номічної ефективності використання основних засобів важливою 
інформацією є дані про надходження й вибуття їх, сума нарахо-
ваного зносу (амортизації), результати реалізації та ліквідації ос-
новних засобів, їх переоцінки, обсяги витрат на ремонт і поліп-
шення основних засобів. Таку інформацію одержують за допомо-
гою даних бухгалтерського обліку. 

Факти здійснення господарських операцій відображають на 
підставі первинних документів, які є письмовим свідоцтвом, що 
фіксують та підтверджують господарські операції. Документи 
повинні складатися у момент проведення кожної господарської 
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операції, а якщо це неможливо, то безпосередньо після її завер-
шення. 

Первинні документи щодо обліку основних засобів повинні 
містити інформацію про їх надходження й вибуття, місцезнахо-
дження, вартісні показники, класифікаційну групу, суму зносу 
(амортизації), переоцінку, зменшення (відновлення) корисності. 

Первинна документація про наявність, склад, рух та інші 
операції, які здійснюються з основними засобами в сільськогос-
подарських підприємствах, затверджені наказом Міністерства 
аграрної політики України від 27.09.2007 р. № 701 «Про затвер-
дження спеціалізованих форм первинних документів з обліку ос-
новних засобів і інших необоротних активів сільськогосподарсь-
ких підприємств та Методичних рекомендацій щодо їх застосу-
вання». 

Для відображення господарських операцій з обліку основ-
них засобів рекомендовано використовувати такі первинні доку-
менти: «Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) 
основних засобів» (ф. № ОЗСГ-1); «Акт приймання-здачі відре-
монтованих і реконструйованих (модернізованих) об’єктів» (ф. 
№ ОЗСГ-2); «Акт списання основних засобів» (ф. № ОЗСГ-3); 
«Акт на списання автотранспортних засобів» (ф. № ОЗСГ-4); 
«Розрахунок нарахування амортизації основних засобів та інших 
необоротних активів» (ф. № ОЗСГ-5); «Відомість нарахування 
амортизації основних засобів та інших необоротних активів, які 
надійшли або вибули» (ф. № ОЗСГ-6); «Зведена відомість нара-
хування амортизації основних засобів та інших необоротних ак-
тивів, які надійшли або вибули» (ф. № ОЗСГ-7); «Відомість на-
рахування амортизації основних засобів за методом, передбаче-
ним податковим законодавством» (ф. № ОЗСГ-8); «Відомість ро-
зподілу витрат з утримання й експлуатації машинно-тракторного 
парку» (ф. № ОЗСГ-9). 

У зв’язку зі змінами та доповненнями щодо удосконалення 
обліку основних засобів ми пропонуємо деякі показники первин-
них документів, які не використовуються, вилучити, а окремі по-
казники додатково внести. 



 168

Так, вважаємо за потрібне із Акта приймання-передачі ос-
новних засобів (ф. № ОЗСГ-1) вилучити графу поправочний кое-
фіцієнт, а внести такі додаткові графи, як класифікаційна група 
основних засобів, строк корисного використання та метод нара-
хування амортизації. Наведеними вище показниками слід допов-
нити і форми № ОЗСГ-3 та ОЗСГ-4, а також вказати інформацію 
про ліквідаційну вартість основного засобу. 

Аналітичний  облік основних засобів ведуть в інвентарних 
картках, типова форма яких затверджена наказом Мінстату Укра-
їни «Про затвердження типових форм первинного обліку». Згідно 
з наказом були прийняті такі форми інвентарних карток: «Інвен-
тарна картка обліку основних засобів» (ф.№ ОЗ-6); «Опис інвен-
тарних карток з обліку основних засобів» (ф.№ ОЗ-7); «Картка 
обліку руху основних засобів»  (ф.№ ОЗ-8); «Інвентарний опис 
основних засобів» (ф.№ ОЗ-9). 

Форми інвентарних карток були затверджені в 1995 р., тоб-
то до реформування бухгалтерського обліку. Інформація, яка мі-
ститься в інвентарних картках, застаріла і не може застосовува-
тися. 

Ми пропонуємо вдосконалити форми інвентарних карток 
шляхом заміни застарілих показників новими. А саме, в Інвента-
рній картці обліку основних засобів (ф.№ ОЗ-6) слід вилучити 
графи: код норми амортизаційних відрахувань, норма амортиза-
ційних відрахувань, поправочний коефіцієнт, дата початку опла-
ти за основні засоби. А додатково ввести графи: класифікаційна 
група основних засобів; ліквідаційна вартість, строк корисного 
використання, метод нарахування амортизації, зменшення (від-
новлення) корисності та переоцінка основних засобів (дооцінка/ 
уцінка). 

У картці обліку руху основних засобів  (ф.№ ОЗ-8) необхід-
но вилучити графи 7,8 (амортизація на повне відновлення,  амор-
тизація на капітальний ремонт), і замінити на показники: витрати 
на поліпшення основних засобів, витрати на підтримку основних 
засобів у робочому стані. 

Підприємства, згідно з П(С)БО №7 «Основні засоби», ма-
ють право переоцінювати об’єкти основних засобів, якщо їх за-
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лишкова вартість відрізняється від справедливої вартості на дату 
балансу. Частота проведення переоцінки основних засобів зале-
жить від коливань справедливої вартості основних засобів. У разі 
переоцінки об’єкта основних засобів на ту саму дату переоціню-
ються всі об’єкти групи основних засобів, до якої належить цей 
об’єкт. Переоцінку основних засобів необхідно підтверджувати 
документально. 

Пропонуємо ввести типову форму первинного обліку «Роз-
рахунок переоцінки основних засобів, в якій передбачити такі 
показники: справедлива вартість, первісна вартість, сума зносу 
до переоцінки, їх залишкова вартість, індекс переоцінки, первіс-
на вартість і сума зносу після переоцінки, результат переоцінки 
(дооцінка, уцінка), кореспонденція  рахунків. Результати про 
зміни первісної вартості й суми зносу основних засобів відобра-
жати в інвентарних картках та відповідних відомостях нараху-
вання амортизації. 

Потребує чіткого розмежування нарахування амортизації по 
основних засобах виробничого та невиробничого призначення. 
При цьому нарахування амортизації по основних засобах вироб-
ничого та невиробничого призначення слід здійснювати в окре-
мих відомостях ф.№ ОЗСГ-5, ф.№ ОЗСГ-6, ф.№ ОЗСГ-7. 

У податковому обліку невиробничих основних засобів амо-
ртизація не нараховується і не включається до складу валових 
витрат. Тому досить актуальним є виділення в робочому плані 
рахунків субрахунків другого порядку 1311 «Знос основних за-
собів виробничого призначення» та 1312 «Знос основних засобів 
невиробничого призначення».  

Удосконалення форм первинних документів, регістрів ана-
літичного обліку з обліку основних засобів забезпечить операти-
вною інформацією управлінський апарат та підготовчу інформа-
цію для складання фінансової і бухгалтерської звітності. 
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СЕКЦІЯ 2. РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ  
ГАЛУЗЕВИХ СТАНДАРТІВ ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ 
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ГАЛУЗЕВИХ СТАНДАРТІВ 
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ 

 
Наукові дискусії з приводу доцільності існування та перс-

пектив розвитку галузевих систем бухгалтерського обліку мають 
неабияку актуальність для України, враховуючи світові тенденції 
у міжнародній системі регулювання та регламентування бухгал-
терського обліку. 

В системі Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 
та фінансової звітності існує кілька стандартів, які з великою мі-
рою впевненості можна віднести до галузевих: 

МСФЗ 4 «Договори страхування»; 
МСФЗ 11 «Договори будівельного підряду»; 
МСФЗ 30 «Розкриття інформації банками і фінансовими 

установами»;  
МСФЗ 41 «Сільське господарство» . 
Метою МСФЗ 4 «Договори страхування» (IFRS 4 

«Insurance Contracts») є визначення складу та методології запов-
нення фінансової звітності по відношенню до страхових контрак-
тів суб’єкта господарювання, який надає такі контракти (страхо-
вик). 

Специфікою стандарту є те, що він вимагає розкриття ін-
формації, яка визначає та пояснює суми в фінансовій звітності 
страховика, що походять від страхових контрактів, та допомагає 
користувачам цих фінансових звітів зрозуміти суму, строки та 
невизначеність майбутніх рухів грошових коштів від страхових 
контрактів. 
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Ця норма по суті формує специфічні вимоги до фінансової 
звітності страхових компаній, відмінні від стандартизованої фі-
нансової звітності основного масиву підприємств.  Саме це дає 
привід класифікувати його як галузевий стандарт бухгалтерсько-
го обліку.  

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

страхових контрактів (включаючи договори перестраху-
вання), які він надає, та договорів перестрахування, які він утри-
мує; 

фінансових інструментів з умовою дискреційної участі, які 
він емітує.  

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

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

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



 172

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

У своїй фінансовій звітності в цілях визнання і оцінки ста-
тей кредитні організації використовують різні методи. Хоча уні-
фікація цих методів бажана, це виходить за рамки вимог МСФЗ 
30. Проте для того, щоб відповідати вимогам МСФЗ 1 "Предста-
влення фінансової звітності" і таким чином забезпечувати розу-
міння користувачами методу, на основі якого складається звіт-
ність банка, у їх звітності необхідне розкриття специфічних аспе-
ктів облікової політики щодо: 

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

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

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

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

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

Специфікою його застосування є визначений порядок облі-
ку таких особливих статей як: 

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

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

льності та обліковується відповідно до МСБО 16 “Основні засо-
би” та МСБО 40 “Інвестиційна нерухомість”; 
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б) нематеріальних активів, пов’язаних із сільськогосподар-
ською діяльністю, які обліковуються згідно МСБО 38 «Нематері-
альні активи». 

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

В.М. Жук, вперше досліджуючи питання доцільності за-
провадження галузевих стандартів бухгалтерського обліку від-
значав, що у згаданих документах, йдеться про специфічний об-
лік окремих об’єктів, тоді як галузеві стандарти мають встанов-
лювати методичні засади загальної організації бухгалтерського 
обліку на підприємствах окремих галузей. 

Неактивно відбувається процес адаптації даних специфіч-
них стандартів у вітчизняну облікову практику. Так,  лише, один 
з чотирьох описаних стандартів адаптований в Україні у вигляді 
національного Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 
«Біологічні активи». При цьому більшість дослідників проблем 
його адаптації відмічають невідповідність цього процесу націо-
нальним галузевим особливостям та реаліям вітчизняної еконо-
міки.  

Разом з тим, не дивлячись на ряд негативних тенденцій в 
розвитку вітчизняного бухгалтерського обліку (необдумане за-
провадження міжнародних стандартів, повністю уніфікована для 
усіх підприємств система фінансової звітності, неспроможність 
інформації бухгалтерського обліку задовольняти інформаційні 
потреби управління, формальний підхід до ведення бухгалтерсь-
кого обліку на більшості підприємств, пріоритетність податково-
го обліку перед бухгалтерським тощо), необхідність наукового 
обґрунтування запровадження галузевих стандартів обліку та зві-
тності в Україні – питання важливе,  вкрай актуальне та потребує 
фундаментальних досліджень.   
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СУТНІСТЬ ПОНЯТЬ “ПРИБУТОК” І “ЗБИТОК”  
В КОНТЕКСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ   

 
Нинішня практика формування інформації свідчить про ві-

дсутність цілісної системи відображення і визначення фінансо-
вих результатів, що не дає змоги об’єктивно їх оцінювати й пе-
редбачати.  

Однією з основних проблем, що постають сьогодні, є про-
блема термінології, яка не розв’язана. Автори застосовують до-
сить широкий спектр варіантів термінів, під якими часто розумі-
ють одне й те саме поняття. 

Дослідженню проблеми обліку фінансових результатів зна-
чну увагу приділяють провідні вчені, які зосередили свою увагу, 
зокрема, на таких поняттях, як “прибуток” та „збиток”. Так, су-
часні українські вчені у галузі бухгалтерського обліку, такі як 
Ф.Ф. Бутинець [1, с. 325], С.Ф. Голов [2, с. 9], Н.М. Ткаченко [7, 
с. 524] трактують прибуток та збиток відповідно до П(С)БО 3 
“Звіт про фінансові результати” [6].  

О.В. Лишиленко та В.Г. Швець під прибутком розуміють 
джерело господарських засобів і відповідних резервів, збільшен-
ня капіталу в результаті діяльності та фінансовий результат.  

Метою дослідження є обґрунтування й удосконалення тео-
ретико-методичних засад і розробка рекомендацій з поліпшення 
обліково-аналітичного забезпечення аграрних підприємств.  

Однією з головних проблем сучасного бухгалтерського об-
ліку, як в практичному, так і в науковому аспектах, стає тракту-
вання та визначення фінансового результату діяльності підпри-
ємства, зокрема таких понять, як прибуток та збиток. 

Велика кількість визначень і підходів до дефініції суті фі-
нансових результатів вимагає чіткого законодавчого формулю-
вання та обґрунтування сутності вищезазначених категорій.  
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Так, згідно з Законом України «Про оподаткування прибут-
ку підприємств» [3], прибутком вважається сума валових дохо-
дів, тобто по суті доходів від усіх видів діяльності, скорегована 
певним чином для цілей оподаткування, зменшена на суму вало-
вих витрат підприємства та вартості зносу (амортизації) основ-
них засобів і нематеріальних активів.  

Прибуток - це частина отриманого на вкладений капітал чи-
стого доходу підприємства, що характеризує його винагороду за 
ризик підприємницької діяльності [3, ст. 3; 6, п. 4]. 

Зміст категорій “прибуток” та “збиток” також розкритий у 
П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати” [6], згідно якого при-
буток – це сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними 
витрати; збиток – перевищення суми витрат над сумою доходу, 
для отримання якого були здійснені ці витрати.  

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку визначають 
прибуток як залишкову суму після вирахування витрат з доходу, 
а також як будь-яку величину, що перевищує суму, необхідну 
для збереження капіталу на початок періоду [4, с. 58].  

Прибуток з бухгалтерської точки зору – це позитивний фі-
нансовий результат підприємницької діяльності, який визнача-
ється на мікроекономічному рівні за звітний період, характеризу-
ється приростом власного капіталу за рахунок перевищення до-
ходів над понесеними витратами. 

Збиток є зворотною стороною прибутку. Як зазначено в Ве-
ликому тлумачному словнику, збиток можна охарактеризувати 
як негативну різницю доходу і витрат, втрати в результаті певно-
го роду діяльності. 

Під збитком у М(С)БО  розуміють зменшення економічних 
вигод, що за своєю суттю не відрізняється від інших витрат [4, 
с. 49]. 

С.В. Мочерний визначав збитки, як кошти, які безповорот-
но витрачені суб’єктами господарювання. До них належать, на-
самперед, збитки в процесі виробництва, виконання робіт, на-
дання послуг, реалізації продукції та ін. [5, с.368].  

Є.Д. Чацкіс [8, с.259] вважає, що збитки – це фінансовий ре-
зультат діяльності підприємств і організацій, який є при переви-
щенні витрат над доходами.  
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На нашу думку, збитки – це перевищення витрат, понесених 
підприємством у процесі господарської діяльності над отрима-
ними доходами, які відображаються в пасиві балансу підприємс-
тва і зменшують його власний капітал. 

Прибуток та збиток, як економічні та бухгалтерські катего-
рії є найважливішим показником фінансового стану суб’єктів 
підприємницької діяльності. У загальному вигляді прибуток – це 
різниця між доходами від певної діяльності й витратами на її 
здійснення та є визначальним критерієм ефективності діяльності. 

Кінцевою метою господарської діяльності будь – якого під-
приємства є фінансовий результат (прибуток або збиток). Прибу-
тком є перевищення суми доходів від господарської діяльності 
над сумою витрат, понесених підприємством на створення цих 
доходів, а збиток – це перевищення сум витрат, понесених підп-
риємством над доходами. Не дивлячись на законодавче вирішен-
ня цього питання та значні науково – практичні напрацювання, 
полеміка щодо фінансових результатів є актуальною.  
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УДК 657.1 

В.М. МЕТЕЛИЦЯ, к.е.н., с.н.с., 
 ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААНУ 

 
НАЦІОНАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКУ В ДЕРЖАВНОМУ  

СЕКТОРІ 
 
Формування нової системи обліку в державному секторі, 

яка базується на єдиних методологічних засадах бухгалтерського 
обліку і звітності, враховує міжнародний досвід організаційно-
інформаційного забезпечення цієї системи, спрямоване на 
інтеграцію вітчизняної економіки в світовий економічний 
простір. 

Інтеграційний напрям розвитку системи обліку в держав-
ному секторі схвалений Стратегією модернізації цієї системи на 
2007–2015 роки. Відповідно до Плану-графіку розробки поло-
жень (стандартів) бухгалтерського обліку та фінансової звітності 
в державному секторі України, затвердженого наказом 
Міністерства фінансів України від 19.04.2007 р. №504, протягом 
2007-2010 рр. необхідно було розробити і затвердити 12 стандартів 
обліку: «Основні засоби», «Запаси», «Нематеріальні активи», «По-
дання фінансових звітів», «Звіт про рух грошових коштів», «Чис-
тий залишок або дефіцит за період, суттєві помилки і зміни в 
обліковій політиці», «Консолідовані фінансові звіти та облік кон-
трольованих суб'єктів господарювання», «Події після дати 
звітності», «Звітність за сегментами», «Затрати щодо позичок», 
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«Оренда», «Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін». Плану-
валось, що ці стандарти обліку будуть упроваджені протягом 
2009-2011 рр. 

Аналіз змін нормативно-правового законодавства з питань 
бухгалтерського обліку в державному секторі за останні 4 роки 
показує, що фактично проведена робота суттєво відрізняється від 
запланованої. В рамках реалізації Стратегії було внесено зміни в 
чотири національні стандарти обліку та один стандарт було за-
твержено. 

Відповідно до наказу від 30.11.2009 р. № 1396 Мінфін 
України вніс зміни до деяких П(С)БО. Зміни поширюють поря-
док ведення обліку основних засобів, нематеріальних активів, 
запасів на бюджетні установи та фонди державного страхування 
(далі – установи (табл. 1). Крім того, Мінфін України затвердив 
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному 
секторі 101 «Подання фінансової звітності» (наказ від 28.12.2009 
р. № 1541). Вказані нововведення набирають чинності з 1 січня 
2013 року. 

 
Таблиця 1 

Зміни до деяких П(С)БО 

П(С)БО Зміни 

1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності» 

Норми стандарту поширюватимуться на 
фінансову звітність бюджетних установ 
та фондів державного страхування 
Облікова політика установ повинна бути 
погодженою головним розпорядником 
бюджетних коштів або органом, до сфе-
ри управління якого належить установа 

7 «Основні засоби» 

З’явились поняття залишкової та 
справедливої вартості 
Встановлена межа зарахування до складу 
малоцінних необоротних матеріальних 
активів (МНМА) 
Встановлено порядок визнання первісної 
вартості основних засобів, які одержані 
установами безоплатно 
Визначено методику переоцінки основ-
них засобів та МНМА 
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Продовження табл. 1 

 

Врегульовано питання нарахування ус-
тановами амортизації основних засобів 
(крім інших необоротних матеріальних 
активів) 

8 «Нематеріальні активи» 

Встановлено порядок визнання первісної 
вартості нематеріальних активів, які 
одержані установами безоплатно 
Визначено методику переоцінки 
нематеріальних активів 
Дано визначення поняття «немонетарні 
активи» 

9 «Запаси» 

Введено поняття «відновлювальна 
вартість» 
Встановлено порядок визнання первісної 
вартості запасів, які одержані установа-
ми безоплатно 
Визначено методичні підходи до оцінки 
запасів на дату балансу 
Розкрито методи вибуття запасів 

 
Зміст та форми фінансової звітності в державному секторі, 

загальні вимоги до визнання і розкриття її елементів визначені 
П(С)БО 101. 

Стандартом 101 затверджено п’ять форм фінансової 
звітності в державному секторі (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Рис. 1 Форми фінансової звітності в держаному секторі 
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Згідно стандарту 101 фінансова звітність в державному 
секторі повинна надати інформацію, корисну для прогнозування 
рівня ресурсів, потрібних для продовження діяльності, ресурсів, 
які можуть виникнути внаслідок продовження діяльності, а та-
кож відповідних ризиків та невизначеностей. 

Інформація, відображена у фінансових звітах, повинна 
висвітлювати: 

§ джерела надходження коштів та напрями їх викори-
стання; 

§ рівень фінансового забезпечення діяльності установи; 
§ стан виконання усіх зобов'язань установи та здатність 

установи виконувати їх у майбутньому; 
§ фінансовий стан установи та змін у ньому; 
§ результати діяльності установи з погляду ефективності 

та досягнень мети діяльності; 
§ дотримання фінансової дисципліни установою; 
§ цільове використання бюджетних коштів; 
§ ступінь отримання та використання ресурсів відповідно 

до затвердженого кошторису. 
Таким чином, формування нової системи обліку в держав-

ному секторі розпочалося із поширення національних положень 
обліку на державний сектор. Затвердження нових стандартів 
обліку в державному секторі базується на підходах, визначених 
національними стандартами обліку і потребує практичної 
адаптації в інститутах обліку державного сектору. Своє місце в 
процесі розробки, затвердження та введення в дію стандартів 
обліку в державному секторі повинні зайняти професійні 
бухгалтерські об’єднання. Їхні зусилля мають бути спрямовані на 
відстоювання національних інтересів в світовій інформаційній 
системі. 

 

Список використаних джерел 
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.01.2007 р. № 34 

«Про затвердження Стратегії модернізації системи бухгал-
терського обліку в державному секторі на 2007 – 2015 роки». 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: ЛІГА:ЗАКОН. 



 181

2. Бухгалтерський облік та внутрішній аудит у державному 
секторі [Текст] : частина 3. Бухгалтерський облік та звітність у 
бюджетній сфері України. Навчальний посібник / Н. І. Сушко, 
Л. В. Гізатуліна, О. П. Куценко ; ред.: М. В. Кужельний, Л. 
Демчук ; рец.: Г. М. Давидов, Є. В. Калюга, В. Г. Швець. – К.: 
Аграрна наука, 2009. – 336 с. 

 
 
УДК 657 

В.М. РОЖЕЛЮК, к.е.н., доц, 
кафедра обліку в бюджетній та соціальній сфері, 

Тернопільський національний економічний університет 
 
 

ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ КОНСОЛІДОВАНОГО  
БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ 

 
Консолідована фінансова звітність пов'язана з виникненням 

потужних промислово-фінансових груп, холдингових компаній, 
які мають розгалужену систему дочірніх підприємств, філій та 
інших структурних підрозділів, у тому числі зарубіжних. 

Вперше консолідована звітність з'явилась у США на почат-
ку 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. В 1901 році американською компанією Дж. П. 
Моргана "United States Steel Company" було підготовлено і пред-
ставлено консолідований бухгалтерський звіт. 

У Великобританії поява консолідованої звітності відно-
ситься до 20 років XX ст., коли почали формуватися і набули 
широкого розповсюдження холдингові компанії. Порядок пред-
ставлення і методика консолідації звітів у цій країні регулюється 
національними стандартами. 

У ФРН в 1960 році вийшов закон про необхідність скла-
дання консолідованої звітності по всіх філіях компаній, котрі ве-
дуть виробничо-фінансову діяльність у межах країни, а в 1990 
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році дія цього закону була поширена на зарубіжні дочірні підп-
риємства. У Франції аналогічний закон був введений в дію на-
прикінці 80-х років. В Італії консолідовану звітність зобов'язані 
складати лише компанії, зареєстровані на біржах цінних паперів. 
В Японії відповідний стандарт, який регулює порядок консолідо-
ваної звітності був прийнятий і введений в дію у 1977 році 
[1,2,3]. 

Необхідність представлення консолідованої звітності в 
Україні викликана появою холдингових компаній, концернів, 
інших груп, а також акціонерних товариств зі значною кількістю 
дочірніх підприємств, створених як у результаті роздержавлення 
та приватизації великих підприємств з виділенням структурних 
підрозділів, так і новостворених, що і визначило актуальність 
обраної теми дослідження. 

Метою статті є дослідження та вдосконалення процесу фор-
мування і використання бухгалтерського балансу в бухгалтерській 
звітності підприємства. Виходячи із поставленої мети, доцільно 
сформувати ряд завдань, які будуть вирішені у процесі виконання 
роботи: дослідження діалектики розвитку облікових теорій та ви-
значення їх ролі у формуванні балансу підприємства; обґрунту-
вання мети, структури та методики формування показників бухга-
лтерського балансу; здійснення загальної характеристики принци-
пів підготовки консолідованого бухгалтерського балансу. 

Проте, незважаючи на вище вказаний фактор, представ-
лення консолідованої звітності стало реальним лише з прий-
няттям національних стандартів бухгалтерського обліку, зокрема 
П (С)БО 20 "Консолідована фінансова звітність". До цього моме-
нту групи підприємств, пов'язаних між собою системою участі, 
складали зведену звітність за традиційною методикою з викорис-
танням елементів консолідації. 

Відповідно до П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової 
звітності" консолідована фінансова звітність - це звітність, яка 
відображає фінансовий стан і результати діяльності юридичної 
особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці. 

Консолідована звітність необхідна всім, хто має або хоче 
мати інтереси в даній групі підприємств: інвесторам, кредиторам, 
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постачальникам, замовникам, персоналу, банкам, податковим 
адміністраціям та іншим користувачам. 

Консолідована фінансова звітність надає акціонерам та ін-
весторам більш корисну інформацію про систему участі, ніж роз-
дільне представлення фінансової звітності головного підприємс-
тва як інвестора і дочірнього підприємства як самостійної одини-
ці. Внутрішні зв’язки і взаємовідносини стають доступнішими 
для користувачів консолідованої звітності. 

Складання консолідованих балансів в Україні є обов'язко-
вим для господарських суб'єктів, що мають дочірні підприємства. 
Основним критерієм необхідності представлення консолідованої 
фінансової звітності материнським підприємством групи є наяв-
ність контролю над дочірнім підприємством. При цьому врахову-
ється фактор економічної сумісності підприємств, залучених до 
консолідації. Економічна сумісність передбачає, що діяльність 
дочірнього підприємства пов'язана або подібна з діяльністю го-
ловної компанії. Так, наприклад, підприємство-виробник і банк 
не задовольняють вимозі сумісності, а тому їх звіти не підляга-
ють консолідації. 

Складання консолідованого балансу базується на певних 
принципах, крім загальних принципів підготовки фінансової зві-
тності, визначених П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової зві-
тності". Основні принципи підготовки консолідованого балансу 
відповідно до П(С)БО 20 "Консолідована фінансова звітність" 
зводяться до таких [5]. 

1. Консолідований баланс готує і подає материнське підп-
риємство. 

2. До консолідованого балансу включають показники фі-
нансової звітності всіх дочірніх підприємств, за винятком показ-
ників балансу тих дочірніх підприємств, які не включаються з 
певних причин. 

3. Показники балансу дочірнього підприємства не включа-
ються до консолідованого балансу, якщо: 

а) контроль дочірнього підприємства є тимчасовим, оскіль-
ки воно було придбане й утримується лише з метою його наступ-
ного продажу протягом короткострокового періоду; 
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б)  дочірнє підприємство здійснює діяльність в умовах, які 
обмежують його здатність передавати кошти материнському під-
приємству. Активи таких дочірніх підприємств відображаються 
як фінансові інвестиції відповідно до П(С)БО 12 "Фінансові інве-
стиції". 

4. Баланс материнського підприємства та його дочірніх під-
приємств, що використовуються при складанні консолідованого 
балансу, складаються за той самий звітний період і на ту саму 
дату балансу. Порядком подання фінансової звітності, затвер-
дженим постановою КМУ від 28.02.2000 року № 419, визначено, 
що підприємства, які мають дочірні підприємства, подають кон-
солідовані баланси власникам (засновникам) у визначені ними 
терміни, але не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварта-
лу та не пізніше 15 квітня наступного за звітним року. 

5. Консолідований балансовий звіт складають з фінансової 
звітності групи підприємств з використанням єдиної облікової 
політики для подібних операцій та інших подій за схожих опера-
цій. Якщо облікова політика одного із дочірніх підприємств від-
різняється від політики, що використовується для складання кон-
солідованої звітності, то до об'єднання такої звітності зі звітністю 
материнського підприємства вона приводиться у відповідність з 
обліковою політикою, яка використовується для складання кон-
солідованої фінансової звітності. 

Якщо при підготовці консолідованого балансу неможливо 
застосувати єдину облікову політику, то про це повідомляється у 
примітках до консолідованої фінансової звітності. 

Починаючи з дати, коли підприємство більше не відповідає 
визначенню дочірнього підприємства і не стає асоційованим, ін-
вестиції в підприємство обліковуються відповідно до П(С)БО 12 
"Фінансові інвестиції", оскільки воно більше не є частиною гру-
пи. 

Консолідований баланс можна визначити як систему показ-
ників, що характеризують майновий та фінансовий стан групи 
підприємств на звітну дату і фінансові результати її діяльності у 
звітному періоді. При цьому під системою показників розумі-
ються не лише числові дані бухгалтерського балансу та інших 
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звітів, але й іншу інформацію, яка розкриває окремі сторони дія-
льності групи [9]. 

Процедури консолідації балансів здійснюють за такими ос-
новними напрямками: консолідація капіталу; консолідація статей 
балансу, пов'язаних з внутрішньо-груповими розрахунками; кон-
солідація фінансових результатів від внутрішньогрупової реалі-
зації товарів. 

Таким чином, в умовах інтенсифікації інтеграційних проце-
сів обґрунтовано необхідність формування та представлення 
консолідованої звітності вітчизняних підприємств. Результати 
дослідження дозволяють стверджувати, що консолідована фінан-
сова звітність надає акціонерам та інвесторам більш корисну ін-
формацію про систему участі, ніж роздільне представлення фі-
нансової звітності головного підприємства як інвестора і дочір-
нього підприємства як самостійної одиниці, внутрішні зв’язки і 
взаємовідносини стають доступнішими для користувачів консо-
лідованої звітності. 
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НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ 

УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 
 
Наукова концепція управлінського обліку є системою тео-

ретичних поглядів дослідників на зміст його предмету, методу і 
об’єктів, встановлення загальних принципів його практичного 
впровадження в умовах реального економічного середовища гос-
подарюючого суб’єкта. На сучасному етапі є невирішеною про-
блема однозначного визначення предмету управлінського обліку, 
єдиної методології, яка би сприяла більш ефективному його 
впровадженню в практику, емпіричного узагальнення практич-
них результатів і наукового пізнання. 

Концепція як рушійна сила розвитку науки спрямовує її на 
виконання поставлених цілей. Тому заздалегідь вдале визначення 
концепції є запорукою успіху і досягнення мети. Стосовно кон-
цепції управлінського обліку маємо неоднозначність наукових 
підходів, що спричинило сплеск  дискусій вчених і молодих по-
шуковців навколо окресленої проблеми.  

Огляд наукових праць з питань формування концепції 
управлінського обліку дав можливість виділити три групи підхо-
дів, які базуються на наступних тлумаченнях його предмету:  
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1) облік витрат і калькулювання собівартості продукції (Я.В. Со-
колов); 2) реалізація функцій управління (С.А. Стуков, С.С. Са-
тубалдин, М.Г. Чумаченко, А. Яругова); 3) сервісне інформаційне 
забезпечення прийняття управлінських рішень (П.С. Безруких, 
М.А. Вахрушина, С.Ф. Голов, К. Друрі, Р. Ентоні, Л.В. Нападов-
ська, Ч.Т. Хорнгрен, Дж. Фостер, Дж. Рис).  На наш погляд всі 
підходи є дієвими, і формування нової концепції розвитку управ-
лінського обліку доцільно спрямувати на інтеграцію зазначених 
наукових підходів з метою чіткого визначення його інформацій-
них меж і функцій в умовах економічної нестабільності і фінан-
сової невизначеності.  

Підсумовуючи наукові надбання сьогодення з питань фор-
мування концепції управлінського обліку, і враховуючи сукуп-
ність причинно-наслідкових зв’язків в системі управлінського 
обліку, константуємо однозначний підхід стосовно виокремлення 
як головного об’єкта інформаційних управлінських рішень – ви-
трат. Спрямування на інформаційне забезпечення управління ви-
тратами має стати цільовим вектором концепції. Діалектичний 
взаємозв’язок  витрат і отриманих внаслідок них вигод, облікові і 
не облікові характеристики їх динаміки визначають потребу ме-
неджменту в інформації, на основі якої стає можливою продук-
тивна координація процесів, які забезпечують гармонізацію і 
збалансованість співвідношення «витрати-результати».  

Концепція не вичерпується лише предметом і об’єктами. 
Важливим є розробка методології технологічних процесів оброб-
ки вхідної інформації і методичного забезпечення практичного 
застосування управлінського обліку на підприємствах в розрізі 
різних галузей економіки з врахуванням особливостей їх органі-
зації і управління ними.   

Орієнтація сучасної концепції розвитку управлінського об-
ліку на методологію технологічних процесів обробки облікової 
інформації обумовлена появою і виокремленням інтелектуальних 
активів, специфічних трансакційних витрат, які в сільськогоспо-
дарському бізнесі набувають особливих ознак, відмінних від ін-
ших галузей економіки. Постійного управлінського контролю 
потребує капітал власників сіьськогосподарських підприємств, 



 188

який характеризується різноманітними формами його формуван-
ня і управління. Соціальна функція обліку чи не найбільшою мі-
рою проявляється через надання можливості не лише збереження 
майна власників, але його примноження з допомогою ефективно-
го управління при оптимальному обліково-інформаційному за-
безпеченні. Поки ми не маємо такої методології управлінського 
обліку, яка  спроможна би забезпечити виконання обліковою си-
стемою традиційних функцій (інформаційної, контрольної, аналі-
тичної), і нових (соціальної, науково-пізнавальної).  

Проблема обліково-аналітичного забезпечення аграрного 
сектору економіки є актуальною, на її вирішення спрямована не-
щодавно прийнята Концепція розвитку бухгалтерського обліку в 
аграрному секторі економіки України (далі Концепція), ініціато-
ром і розробником якої є Жук В.М. Концепція є ядром і рушій-
ною силою нових наукових досліджень з питань обліку і контро-
лю, об’єднавши навколо вчених і практиків. Однозначно великим 
досягненням є спрямування завдань Концепції на професійне на-
вчання облікових кадрів аграрного сектору, оскільки ніякі науко-
ві досягнення не будуть мати значення без їх правильного прак-
тичного впровадження на підприємствах в складних економічних 
умовах.  

Концепція розвитку управлінського обліку є складовою за-
гальної Концепції, тому покликана виконувати ті ж актуальні і 
важливі для розвитку суспільства завдання. Становлення бухгал-
терської професії, надання їй нових ознак в частині управлінсь-
кого обліку, сприятиме підвищенню її значимості для суспільст-
ва і розвитку облікової науки. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВЗАЄМОУЗГОДЖЕНОСТІ 
ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ І СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ І 

ЇХ ВЗАЄМОДІЇ  
 
Загальновідомо, що бухгалтерський облік створює інфор-

маційну систему, що оперує даними про активи підприємства, 
капітал й зобов’язання, відображає факти господарського життя 
підприємства. Даний вид обліку, на відміну від статистичного, 
визнаний найбільш достовірним у силу того, що з моменту ство-
рення підприємства протягом усієї його діяльності безупинно в 
хронологічному порядку організує суцільне відображення всіх 
фактів на підставі первинних облікових документів. Він надає 
кількісну інформацію й відрізняється тим, що оперує даними 
лише в грошовому вимірнику. Заключним етапом облікового 
процесу є складання форм звітності, при цьому бухгалтерська 
звітність розглядається як узагальнена система показників, що 
відображає положення організації на звітну дату, фінансово-
господарська діяльність підприємства характеризується в цілому. 

На відміну від бухгалтерського, статистичний облік засто-
совується для одержання й узагальнення даних, що характеризу-
ють масові й окремі типові явища й процеси виробничої діяльно-
сті й громадського життя. Їхня кількісна характеристика розгля-
дається в нерозривному зв'язку з якісною з метою розкриття за-
кономірностей розвитку в реально існуючих явищах і процесах. 
Матеріали статистичного спостереження групуються й узагаль-
нюються в певному порядку в структуровану систему статистич-
них показників. Статистичний облік використовує агреговані да-
ні оперативного й бухгалтерського обліку, а також відомості, 
отримані при комплексних і вибіркових спостереженнях, прове-
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дених органами статистики. Ці показники формуються в статис-
тичній звітності, яка призначена для узагальнення й аналізу да-
них у рамках окремих сегментів (галузей, регіонів) або економіки 
в цілому (відомості про чисельність, заробітну плату й руху пра-
цівників, продуктивності праці й ін.). 

Розглянемо подібність і відмінності даних видів звітності з 
погляду інформаційного забезпечення процесу управління гос-
подарською структурою. 

При аналізі складу й структури бухгалтерської й статистич-
ної звітності можна виділити наступні відмінності: 

− Бухгалтерська звітність більш інформативна по конк-
ретному підприємству, ніж статистична, оскільки являє собою 
взаємозалежну структуровану систему даних, підтверджених 
первинними обліковими документами й регістрами. У свою 
чергу, статистична звітність, що слугує іншим цілям, дозволяє 
вивчати масові явища, на відміну від бухгалтерської. Зміна фо-
рматів основних бухгалтерських звітів проводиться при транс-
формації методології обліку й відбиваних економічних реалій. 
Форми статистичної звітності не мають твердого взаємозв'язку 
й рідше переглядаються. 

− Бухгалтерська й статистична звітність відрізняються 
за набором показників. Оскільки статистична звітність буду-
ється на основі даних оперативного обліку, при характеристиці 
економічних явищ і процесів використовуються натуральні по-
казники. Разом з тим, незважаючи на істотні відмінності, в 
окремих випадках бухгалтерська й статистична звітність форму-
ють ідентичні показники. 

Концептуальні підходи до взаємодії бухгалтерської і стати-
стичної звітностей, як інформаційних систем про фінансове ста-
новище об'єктів управління, полягають, з нашого погляду, у ви-
значенні й опрацюванні наступних положень: 

1. Загальні положення. Системи бухгалтерської й статистич-
ної звітності, що існували в умовах централізовано планованої еко-
номіки, були обумовлені суспільним характером власності й пот-
ребами державного управління  економікою. 

У міру розвитку й ускладнення ринкових інструментів гос-
подарювання, а також посилення інтеграційних процесів збільшу-
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ється обсяг даних, що розкриваються в системах звітності. Зрос-
тання інформаційних потоків ускладнює роботу з масивом фінан-
сових даних. Виникає проблема структурування сукупності інфо-
рмації із критерію істотності. 

Крім цього, інформаційні системи, призначені для форму-
вання інформації про фінансове становище об'єкта управління, 
переплітаються, що ускладнює роботу з оцінки певного явища або 
процесу. Оскільки фінансова й статистична звітність відбивають 
інформацію про господарюючого суб'єкта, то слід зазначити дуб-
лювання даних, що знижує загальну інформативність. Крім того, 
спостерігаються відмінності в отриманих значеннях тих самих 
показників внаслідок використання різних методів оцінки. Дія 
зазначених вище причин обумовлюють необхідність розробки 
системи поглядів на проблему взаємодії фінансової й статистич-
ної звітності. 

2. Оцінка. Процес оцінки незмінно передбачає комбінацію 
трьох складових елементів: об'єкт або подія; властивість об'єкта, 
що підлягають кількісній оцінці; шкала виміру або сукупність 
одиниць, у яких можна виразити цю властивість. 

Якщо при складанні бухгалтерської й статистичної звітності 
визначається тотожна група показників, то перші два елементи 
незмінно однакові. В економічній літературі виділяється широкий 
спектр методів оцінки, застосовуваних при різних умовах. Засто-
сування різних методів у статистичному й бухгалтерському облі-
ку призведе до одержання різних значень того самого показника. 

Таким чином, якщо при складанні бухгалтерської й статис-
тичної звітності використовується одне інформаційне поле, то при 
визначенні показників доцільно використовувати тотожні методи. 
Це дозволить нівелювати відмінності, викликані використанням 
різних методів оцінки. 

3. Групування. Групування означає розподіл об'єктів на підс-
таві їх подібності й відмінності по групах (підмножинам). Вона 
залежить від мети дослідження певної сукупності. 

Якщо використання різних видів групування дозволяє одер-
жати додаткову інформацію, що сприяє більш детальному ви-
вченню об'єкта дослідження, то їх використання необхідне й обу-
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мовлене задоволенням додаткових потреб користувачів. У той же 
час, при дослідженні ефективності використовуваних методів до-
цільно керуватися критерієм істотності формованих показників. 

4. Перегляд статистичної звітності. Фінансова звітність 
трансформується в міру розвитку ринкових відносин і інформа-
ційних потреб користувачів. Її зміна обумовлена об'єктивною не-
обхідністю в достовірній інформації. На певний історичний мо-
мент фінансова звітність відбиває не тільки фінансове становище 
об'єкта управління , але і є вираженням певних методик і правил, 
використовуваних в обліковій системі. 

У той же час статистична звітність, що також надає дані про 
об'єкт управління, переглядається значно рідше, що викликає зни-
ження вірогідності інформації й виникнення відмінностей від фі-
нансової звітності. Це приводить до ситуації, коли дві взаємозале-
жні системи даних, покликані доповнювати один одного, не здатні 
формувати єдину систему інформації про господарюючого суб'єк-
та. Крім того, форми статистичної звітності в цей час не являють 
собою структуровану систему. Це набір звітів, що висвітлюють 
певні сторони діяльності підприємства. У той же час, приведен-
ня сукупності додаткових показників у єдину систему підвищи-
ло б істотність інформаційної бази. 

Таким чином, форми статистичної звітності доцільно пере-
глядати в міру реформування фінансової звітності для реального 
відбиття фінансового становища підприємства. Важливим є і 
проведення трансформації статистичної звітності з метою фор-
мування структурованої  й взаємозалежної  системи  даних про  
господарюючого суб'єкта. 

5. Періодичність. Фінансова звітність висвітлює результати 
діяльності господарюючого суб'єкта, а також стан активів, капіта-
лу й зобов'язань із певною періодичністю (місяць, квартал, рік). У 
той же час у рамках цих періодів доступ до інформації мають тіль-
ки внутрішні користувачі звітності. Статистична звітність може 
складатися як з певною періодичністю (місяць, квартал, рік), так і 
на певну дату. Доцільно зберегти такий підхід, оскільки це відпо-
відає різним цілям формування звітності. Водночас показники за 
той самий період повинні бути ідентичні. 
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6. Використання показників. Показник - виражена числом 
характеристика будь-якої властивості економічного об'єкта, про-
цесу або розв'язку. В економічній літературі виділено кілька кла-
сифікацій показників. У рамках формулювання концептуальних 
підходів становить інтерес класифікація за економічним змістом. 
Показники можуть бути натуральні, вартісні (грошові), трудові. 

Відмінність предмета бухгалтерського обліку й статистики 
визначає використання більш широкого спектра показників у ра-
мках статистичної звітності. 

7.Нівелювання повторів. Бухгалтерська й статистична звіт-
ність мають різне призначення й цілі складання. Це викликає ві-
дмінність у системі формованих даних. Водночас можна відзна-
чити ряд форм статистичної звітності, що дублюють фінансову 
інформацію. Цей порядок представляється недоцільним із двох 
причин. Насамперед, користувачі звітності господарюючого су-
б'єкта мають доступ до системи фінансової звітності, тому стати-
стична звітність повинна розкривати додаткові дані, що задово-
льняють інформаційні потреби. Крім того, дублювання небажане 
й при узагальненні статистичної й фінансової звітності органами 
статистики, оскільки на регіональному рівні слід формувати таб-
лиці макроекономічної інформації, що максимально висвітлюють 
стан об'єкта управління. 

У формах бухгалтерської й статистичної звітності доцільно 
уникати невиправданого повторення інформації. Складання іден-
тичних розділів у рамках статистичної звітності вважаємо недо-
цільним. 

Отже, сформульовані концептуальні підходи взаємодії по-
казників фінансової і статистичної звітностей як інформаційних 
систем дозволяють оцінити взаємозв'язок і взаємозалежність фі-
нансової й статистичної звітності з погляду їх впливу на процес 
прийняття управлінських розв'язків, а також спростити роботу з 
інформаційним масивом, що розкривають дані про суб'єкта гос-
подарювання. 
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КОРИСТУВАЧІ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
 
Основна мета здійснення бухгалтерського обліку та скла-

дання звітності є забезпечення користувачів інформацією щодо 
діяльності підприємства. Користувачами інформації є фізичні та 
юридичні особи, що потребують інформації про діяльність підп-
риємства для прийняття рішень. Тобто, користувачами можуть 
бути будь-які особи, але вони повинні володіти основами еконо-
мічних знань та зацікавлені у сприйнятті такої інформації. 

Загальні інформаційні потреби широкого кола користувачів 
забезпечуються складанням фінансової звітності, які поклада-
ються на неї як на основне джерело фінансової інформації під час 
прийняття економічних рішень. Фінансові звіти називають звіта-
ми загального призначення, оскільки вони відповідають потре-
бам тих користувачів, які не можуть вимагати звітів, складених з 
урахуванням їхніх конкретних інформаційних потреб. Така звіт-
ність є відкритою (публічною) і призначена як для зовнішніх так  
і внутрішніх користувачів.  

Крім відкритої звітності для зовнішніх користувачів, існує 
ще й закрита звітність для внутрішніх користувачів. Вона задові-
льняє інтереси власника, її призначення забезпечити ефективне 
управління внутрішніми підрозділами, прийняття оперативних 
рішень на рівні цехів, дільниць, бригад тощо шляхом створення 
системи внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та 
звітності. Тому с.14 Закону України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні» визначено, що суб’єкти зо-
бов’язані надавати фінансову звітність вузькому колу осіб: орга-
нам, до сфери управління яких вони входять, власникам (заснов-
никам) відповідно до установчих документів та трудовим колек-
тивам на їх вимогу, органам виконавчої влади. Іншим користува-
чам фінансова звітність подається відповідно до чинного законо-
давства. 
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Фінансова звітність складена відповідно до МСФЗ задоволь-
няє інформаційні потреби, що є загальними для всіх користувачів. 
Такі фінансові звіти не здатні забезпечити окремих користувачів 
усією інформацією, потрібною їм для прийняття рішень. Через це 
окремі групи користувачів можуть встановлювати інші або додат-
кові вимоги до інформації. Так наприклад, уряд може встановити 
додаткові звіти для визначення та контролю за нарахуванням та 
сплатою податкових платежів. У свою чергу керівництво підпри-
ємства визначає склад і зміст внутрішньої звітності, необхідної для 
планування, контролю і прийняття управлінських рішень. Але, 
разом з тим, будь-які додаткові вимоги одних користувачів не по-
винні впливати на фінансові звіти, що складаються для інших ко-
ристувачів. Такий підхід означає, що жодна група користувачів не 
повинна мати пріоритету щодо змісту фінансової звітності загаль-
ного призначення. 

Таким чином, відповідно до інформаційних потреб сформу-
вався склад фінансової звітності, яка надає інформацію про фі-
нансовий стан, результати діяльності, рух грошових коштів та 
зміни власного капіталу підприємства і є корисною для всіх ко-
ристувачів при прийнятті ними економічних рішень. 

Умовно всіх потенційних і фактичних учасників процесу 
функціонування підприємства, які є користувачами інформацій-
ної бази, можна розділити на дві нерівні групи: держава  та осо-
би, які мають безпосередні інтерес до діяльності даної соціально-
економічної системи. 

В першу групу входить держава, яка, з одної сторони, ви-
ступає регулятором бізнес – відносин, визначає найбільш загаль-
ні правила їх організації і здійснення. З другої сторони, держава є 
представником  суспільства, який слідкує за тим, щоб суб’єкти 
бізнес-відносин приймали участь в розвитку цього суспільства, 
зокрема, шляхом віддачі частини одержуваних доходів на цілі 
розвитку суспільства. 

Друга група представляє собою осіб (суб’єктів), які мають 
безпосередній інтерес до діяльності даного підприємства. До них 
належать фактичні власники підприємства, керівництво підприєм-
ства (особливо топ-менеджери) і сторонні особи (контрагенти, по-
тенційні акціонери тощо). 
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Всі рішення держави по відношенню до підприємства по-
винні бути обмеженими за параметрами, які вона зачіпає та дос-
татньо стабільними. Їх основна суть – це задати «правила гри», 
формуючи всім підприємствам приблизно однакові умови для 
організації бізнесу (стартові умови) та його функціонуванні. 
Втручання держави в бізнес проявляється у вигляді створення 
нормативних регуляторів, які встановлюють логіку і правила біз-
нес-відносин господарюючих суб’єктів між собою, а також від-
носин працівників, держави та суспільства в цілому.  Структурно 
така база представляє собою комплекс законів, указів, постанов, 
положень і інших нормативних документів, які регулюють адмі-
ністративно-організаційні, податкові, правові і інші аспекти дія-
льності господарюючого суб’єкта. 

Таке регулювання є надзвичайно важливим моментом для 
організації економіки. Але для постійної рутинної діяльності пі-
дприємства більш важливими є рішення, які знаходяться в ком-
петенції осіб, які мають хоч який – небудь прямий чи непрямий 
інтерес до даного бізнесу, тобто власників, контрагентів, мене-
джерів та інших осіб. Звичайно їх рішення будуть неоднорідні за 
багатьма параметрами. Але будь-які дані потрібні не самі по собі, 
а цінні лиш тоді, коли їх можна використати для аналітичного 
обґрунтування необхідних управлінських рішень. 

До рішень фінансового характеру по відношенню до підп-
риємства з позиції власників фірми можна віднести: 

- рішення по обсягу та структурі капіталу (питання додат-
кової емісії акцій, необхідність залучення фінансування, струк-
тура власності тощо); 

- рішення по вилученню частини майна підприємства (ди-
відендна політика); 

- доцільність прийняття інвестиційних проектів стратегічно-
го призначення (питання  розширення діючих потужностей, на-
правлення коштів на нові сегменти ринку, вихід на нові ринки). 

Прерогатива таких користувачів – це стратегічні рішення 
по відношенню до підприємства. При цьому не всі власники під-
приємства в однаковій мірі приймають участь в прийнятті подіб-
них рішень. На практиці частіше ініціювання та підготовка таких 
рішень здійснюється топ-менеджерами підприємства. 
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З позиції менеджерів підприємства до рішень фінансового 
характеру можна віднести: 

- оптимізацію поточної фінансової діяльності (організація 
управління ресурсами підприємства, щоб власники одержали 
найбільший ефект); 

- інвестиційні рішення поточного характеру (планування 
інвестицій, обґрунтування інвестиційних рішень) тощо. 

Основні рішення менеджерів пов’язані з поточною діяльні-
стю підприємства.  

Рішення фінансового характеру, які приймаються сторон-
німи особами по відношенню до підприємства можна згрупувати 
таким чином: 

- участь в капіталі підприємства; 
- участь у фінансуванні проектів підприємства; 
- встановлення поточних бізнес-контактів тощо. 
Такі користувачі ні за яких обставин не мають доступу до 

внутрішніх джерел інформації підприємства. Разом з тим, підп-
риємство, його власники та топ-менеджери зацікавлені в інфор-
мованості таких користувачів. Засобом комунікації при  цьому 
виступає публічна фінансова звітність. 

Не дивлячись на різнорідність інтересів, цілей та рішень рі-
зних користувачів їх об’єднує одна обставина – їм необхідна ін-
формація про підприємство, для того, щоб прийняті рішення не 
були спонтанними, а розумними і обґрунтованими. 

Для максимально можливого задоволення інтересів усіх 
користувачів, прямо або непрямо зацікавлених в діяльності підп-
риємства базу даних в системі бухгалтерського обліку необхідно 
формувати таким чином, щоб вона була структурована і змістов-
но наповнена. Інформаційна база має бути сегментована таким 
чином, щоб певні інформаційні сегменти були орієнтовані на 
конкретні групи користувачів. При такому розкладі деякі сегмен-
ти можуть мати високий рівень публічності, тоді як інші – висо-
кий рівень конфіденційності. В результаті можна одержати оп-
тимальне співвідношення між інформаційною забезпеченістю 
зовнішніх користувачів та конфіденційністю окремих даних, 
призначених для внутрішніх користувачів.  
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ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ  
ПРОДУКЦІЇ 

Введення в дію Положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку 30 «Біологічні активи» запроваджує ряд змін в організа-
цію обліку сільськогосподарського виробництва.  Основні зміни 
наступні: 

1. Оцінка сільськогосподарської продукції здійснюється 
за справедливою вартістю (без витрат на місці продажу)  при її 
первісному визнанні. На кожну дату балансу сільськогосподар-
ська продукція дооцінюється до рівня справедливої вартості 

2. Біологічні активи оцінюються за справедливою вартіс-
тю (без витрат на місці продажу) під час первісного визнання та 
на кожну дату балансу оцінюються за справедливою вартістю 

3. Рахунок 23 «Виробництво» закривається на суму різни-
ці між фактичними витратами та справедливою вартістю отрима-
ної продукції та списується на витрати чи доходи. 

4. Фінансовий результат сільськогосподарської діяльності 
складається з фінансового результату від первісного визнання 
сільськогосподарської продукції та поточних біологічних акти-
вів, з фінансових результатів від дооцінки продукції та біологіч-
них активів на дату балансу, та від реалізації продукції та поточ-
них біологічних активів.  

Доцільність таких змін викликає дискусію в наукових кру-
гах та практичних виконавців цього Положення. Адже, зміни 
стосуються порядку закриття рахунків  з обліку виробництва, 
формування фактичних витрат на виробництво продукції, зміни 
структури чистого прибутку та розміру валового прибутку, 
одержаного від реалізації сільськогосподарської продукції. 
Зазначені зміни суттєво впливають на інформацію відображену у 
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фінансовій звітності, а також є важливими для отримання 
реальної інформації про доходи та витрати 
сільськогосподарського підприємства. 

Так, вченими пропонуються різні варіанти вирішення даної 
проблеми в обліку та оцінці сільськогосподарської продукції 
сільськогосподарських підприємств. 

Щодо сільськогосподарської продукції, то на нашу думку 
оцінювати сільськогосподарську продукцію при її визнанні за 
справедливою вартістю є недоцільним з таких причин:  

- методична неузгодженість з основним законом бухгалтер-
ського обліку – Законом «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» № 996, яким встановлено, що пріоритетною є 
оцінка активів підприємства за історичною (фактичною) собівар-
тістю, виходячи з затрат на їх виробництво та придбання. Цей 
принцип є одним із основних, проголошених цим Законом; 

- визначення справедливої вартості є трудомістким проце-
сом, передбачає створення додаткових документів, вивчення ри-
нків продажу продукції, де буде продана продукція, а крім того, 
визначається підприємствами самостійно, що часто призводить 
до необ’єктивності інформації у фінансовій звітності; 

- сільськогосподарські підприємства основну суму своїх 
доходів отримують саме від продажу продукції власного вироб-
ництва. Відображення її в обліку за справедливою вартістю приз-
водить до зменшення суми валового прибутку від реалізації та до 
викривлення інформації щодо фінансових результатів від реалі-
зації; 

- в Звіті про фінансові результати (ф. № 2) по рядку 040 
«Собівартість реалізованої продукції» відображення даних про 
реалізовану продукцію в оцінці за справедливою вартістю не від-
повідає призначенню даного рядка, а  використання цих даних для 
аналізу прибутковості виробництва не дасть реальної картини. 

Важливим також є те, що значна частина сільськогоспо-
дарської продукції використовується на внутрішні потреби, на-
приклад, корми, насіння, а тому їх оцінка за справедливою 
вартістю викликає сумнів.  

Отже, на сьогодні, введення методики оцінки сільгосппро-
дукції за справедливою вартістю є недоцільним. Ми пропонуємо 
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обліковувати її за плановою собівартістю на протязі року за ме-
тодикою, що діяла до введення Положення 30 «Біологічні акти-
ви», та визначенням наприкінці календарного року фактичної 
собівартості. 

Проте методику оцінки сільськогосподарської продукції за 
справедливою вартістю  доцільно впровадити для фермерських 
господарств, які ведуть облік за спрощеною формою бухгал-
терського обліку.  

Для великих та середніх за розмірами сільськогоспо-
дарських підприємств доцільно в річному звіті відображати на-
явну продукцію та біологічні активи за справедливою вартістю, 
зменшеною на очікувані витрати на місці продажу та за цією 
вартістю відображати в річному Балансі. На цей час буде відомо 
призначення залишків продукції та їх використання у майбутнь-
ому, що дасть підстави для дооцінки чи уцінки її вартості до 
рівня справедливої. 

Кореспонденції, що будуть складатись при дооцінці (уцінці) 
продукції та біологічних активів  пропонуємо наступні:  

 
Зміст операції Дебет Кредит 

Дооцінена до справедливої вартості жива маса тва-
рин – поточних біологічних активів станом на кінець 
року 

21 710 

Уцінена до справедливої вартості жива маса тварин 
– поточних біологічних активів станом на кінець 
року 

940 21 

Дооцінка залишків сільськогосподарської продукції 
до справедливої вартості  станом на  кінець року  

27 710 

Уцінка залишків сільськогосподарської продукції до 
справедливої вартості   станом на  кінець року 

940 27 

Віднесено дохід  від переоцінки вартості живої маси 
тварин та продукції на фінансовий результат 

710 791 

Віднесено втрати  від переоцінки вартості живої 
маси тварин та продукції  на фінансовий результат 

791 940 

 
Таким чином, на дебеті  рахунку  23 «Виробництво» буде 

відображена тільки собівартість продукції, що сприятиме 
аналітичності інформації.  
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Така методика оцінки сільськогосподарської продукції та 
біологічних активів дозволить отримувати в обліку реальні дані 
про витрати на виробництво,  собівартість продукції, 
відображати в річній фінансовій звітності активи 
(сільськогосподарська продукція та біологічні активи) за їх спра-
ведливою вартістю. 

Це значно спростить процес визначення в бухгалтерському 
обліку показників собівартості та валового прибутку від 
реалізації сільськогосподарської продукції, а в балансі  сільсько-
господарська продукція та біологічні активи будуть відображені 
за справедливою вартістю для потреб зовнішніх користувачів. 
 
УДК 657 

Н.В. ТЛУЧКЕВИЧ, к.е.н., доц., 
Луцький національний технічний університет 

 

РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В 
СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

 
Відсутність законодавчих вимог щодо ведення 

управлінського обліку та теоретичної бази і практичного його 
досвіду в сільськогосподарських підприємствах, призвели до не-
належного його функціонування, як системи. Відповідно до 
реалізації норм Закону України “Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність”, Положення (стандарти) бухгалтерського 
обліку повинні б включати окремі положення, що стосуються 
його організації та порядку ведення в практиці обліку суб’єктів 
господарювання. Для широкого впровадження управлінського 
обліку на сільськогосподарських підприємствах необхідно роз-
робити відповідні Методичні рекомендації з організації 
управлінського обліку, які доповнять чинні Методичні 
рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості 
продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств від 
18.05.2001 року № 132 (далі – Методичні рекомендації). Це доз-
волить систематизувати в одному нормативному документі 
основні теоретичні, методичні та організаційні положення 
управлінського обліку.  
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Сьогодні бухгалтерам для реалізації функцій управлінсько-
го обліку недостатньо інформації, що подається в Методичних 
рекомендаціях. Так, за результатами проведеного анкетування 
бухгалтерів 63 сільськогосподарських підприємств Волинської 
області, це підтверджено на 71,5 % підприємств. Тому, є потреба 
у розробці на їх базі Методичних рекомендацій з організації 
управлінського обліку у сільському господарстві, які б удоскона-
лили Методичні рекомендації, та врахували галузеві особливості 
відповідно до завдань управлінського обліку.  

Створення подібних рекомендацій передбачає належного те-
оретичного обґрунтування з таких питань, як класифікація і визна-
чення витрат та методів їх обліку; визначення, первинний, синте-
тичний та зведений облік витрат; внутрішня звітність; основи та 
види бюджетного планування, аналізу і контролю (табл. 1). 

При цьому, ці Методичні рекомендації пропонуються для 
використання на багатогалузевих комплексних сільськогоспо-
дарських підприємствах, які займаються вирощуванням продук-
ції рослинництва та тваринництва і не поширюються на інші 
спеціалізовані та державні сільськогосподарські підприємства, 
управлінський облік на яких повинен враховувати особливості 
відповідної їх форми та умов господарювання. 

Що стосується внутрішньої регламентації управлінського 
обліку з боку підприємства, то основні моменти щодо його ве-
дення не повинні відображатись в Наказі про облікову політику 
підприємства, який є доступним для зовнішніх користувачів, а 
розкриватися у внутрішньому Положенні про організацію управ-
лінського обліку, адже така інформація є конфіденційною для 
кожного підприємства і не повинна бути доступною для таких 
користувачів. Зазначене положення повинне включати усі моме-
нти, що стосуються такого обліку на підприємстві (облік, конт-
роль, аналіз, бюджетування, нормування, відповідальність тощо), 
розроблятися безпосередньо керівником відділу управлінського 
обліку та затверджуватися головним бухгалтером і керівником 
підприємства. Управлінський облік повинен бути індивідуальним 
для кожного підприємства, організація і функціонування якого є 
комерційною таємницею. 
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Таблиця  
Структура Методичних рекомендацій з організації управлінсько-

го обліку в сільському господарстві 
№ з/п Методичні рекомендації  з організації 

управлінського обліку у сільському 
господарстві 

Зміст 
 

1 2 3 
1. Загальні положення - сфера дії методичних рекомендацій 

- визначення основних понять  
2. Склад та класифікація витрат - класифікація витрат та собівартості в 

управлінському обліку 
- склад витрат виробничої собівартості 
- склад витрат періоду 
- елементи витрат  
- статті витрат 

3. Облік витрат і калькулювання 
собівартості біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції (за 
видами виробництв) 

- об’єкти обліку витрат і калькулю-
вання собівартості 
- методи обліку витрат і калькулю-
вання собівартості 
- калькулювання собівартості біологі-
чних активів та сільськогосподарської 
продукції 
- калькулювання собівартості продук-
ції допоміжних і промислових вироб-
ництв 
- синтетичний та аналітичний облік 
витрат 

4. Первинний та зведений облік витрат 
на виробництво 

 - перелік первинних та зведених  
документів 
- документооборот 

5. Доходи - визнання доходів за об’єктами облі-
ку витрат, галузями виробництва, 
структурними підрозділами 

6. Бюджетування доходів і витрат - види та форми бюджетів 
- період бюджетування 
- порядок складання бюджетів 

7. Аналіз доходів і витрат - методика аналізу  
- перелік аналітичних показників  

8. Контроль доходів і витрат - порядок та періодичність здійснення  
- види контролю 

9. Внутрішня звітність  - види внутрішньої звітності структу-
рних підрозділів 
 -зведена звітність підприємства 
- періодичність складання 

10. Організаційні питання - внутрішні положення щодо регламе-
нтації управлінського обліку 
- організація служби управлінського 
обліку 
- посадові обов’язки 
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ОБЛІК ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА М'ЯСОПЕРЕРОБНИХ  
ПІДПРИЄМСТВ 

 
В умовах розвитку ринкової економіки інформація про до-

ходи та витрати будь-якого підприємства є комерційною таємни-
цею. Проте зростаюча збитковість вітчизняного виробництва в 
цілому, а також виробництва та переробки м'яса потребує норма-
тивного державного регулювання в частині обчислення та нако-
пичення витрат з метою аналізу та адекватної співставності не-
обхідних показників.  

Загальні відомості про витратну частину діяльності госпо-
дарюючого суб’єкту містяться у фінансовій звітності підпри-
ємств. Зокрема форма 2 «Звіт про фінансові результати» виступає 
основним публічним документом, що характеризує  фінансовий 
стан за певний звітний період. В такому звіті результат діяльнос-
ті обчислюється як різниця між чистим доходом підприємства, 
собівартістю реалізованої продукції і витратами діяльності. У 
другому розділі звіту витрати підприємства класифікуються за 
економічними елементами порядок градації яких регламентуєть-
ся П(С)БО 16 «Витрати».  

Щодо обчислення собівартості виробленої та реалізованої 
продукції, на більшості підприємств присутній індивідуальний 
підхід пов'язаний із організаційно-технологічними особливостя-
ми певної галузі. При цьому, облік витрат, а також їх класифіка-
ція  за об’єктами і статтями повинні здійснюватись на основі  
методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання 
собівартості продукції (робіт, послуг)   різних галузей. 

Так, з переходом на міжнародні стандарти обліку були роз-
роблені та затверджені: 

1. Міністерством аграрної політики України  18 травня 
2001 року  «Методичні рекомендації з планування, облі-
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ку і калькулювання собівартості продукції (робіт, пос-
луг) сільськогосподарських підприємств» № 132 [1]; 

2. Київським Державним Інститутом економіки хімічної 
промисловості 2 лютого 2001 року «Методичні рекомен-
дації з формування собівартості  продукції (робіт, пос-
луг) у промисловості» № 47 [2]; 

3. Міністерством економіки з питань Європейської інтегра-
ції України 22 травня 2002 року  «Методичні рекоменда-
ції з формування складу витрат та порядку їх планування 
в торговельній діяльності» № 145 [1]. 

Зважаючи на великий перелік видів  промислових вироб-
ництв пов’язаних із суттєвими відмінностями в обробці вхідної 
сировини та виходу готової продукції науковцями Інституту Аг-
рарної Економіки на чолі з Саблуком П.Т., Жуком В.М. та інши-
ми провідними вченими були продовжені розробки нормативних 
документів загальнодержавного значення по калькулюванню та 
плануванню собівартості. До них відносять методичні рекомен-
дації з планування та обліку витрат на хлібоприймальних та хлі-
бопереробних підприємствах; на підприємствах пивоварної та 
безалкогольної промисловості; на підприємствах лікеро-
горілчаної та спиртової промисловості; на підприємствах олійно-
жирової і цукрової промисловості та інших підприємствах.  

На жаль м'ясопереробна галузь залишилась поза увагою 
науковців, а тому облік витрат виробництва та  обчислення собі-
вартості продукції переробки м'яса здійснюється  відповідно до  
розділу 10 «Калькулювання собівартості продукції підсобних 
(промислових) виробництв» методичних рекомендації  сільсько-
господарських підприємств. Таким чином, у пункті 10.8 таких 
рекомендацій вказано, що «Для обчислення собівартості продук-
цію забою тварин і птиці оцінюють за фактичною собівартістю. 
Розраховується фактична собівартість м'яса окремих видів тва-
рин. Для цього до вартості тварин додаються витрати на забій і 
виключається вартість побічної продукції (шкур, субпродуктів 
першої та другої категорії тощо)  за встановленими цінами чи 
цінами можливої реалізації. Результат ділиться на кількість оде-
ржаного м'яса».   
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Розподіл витрат за статтями та елементами в м'ясній про-
мисловості  частково формується на основі методичних рекомен-
дацій у промисловості.   

Облік витрат виробництва та калькулювання собівартості 
продукції м'ясопереробних підприємств України  повинен базу-
ватись не просто на національних стандартах положеннях бухга-
лтерського обліку, а головне  враховувати специфіку та виробни-
чі особливості галузі. 

 З цією метою пропонуємо на основі існуючих П(С)БО та   
методичних рекомендацій з формування собівартості  продукції 
(робіт, послуг) у промисловості сформувати проект методичних 
рекомендацій з планування, обліку і калькулюванню собівартості 
м'яса і м'ясопродуктів за наступним змістом [3]: 

1. Загальні положення  
2. Поняття витрат 
3. Групування витрат за об’єктами і статтями 
4. Калькулювання продукції м'ясо-жирового виробництва 
5. Калькулювання собівартості продукції ковбасного ви-
робництва   

6. Калькулювання собівартості м'ясних напівфабрикатів 
7. Калькулювання собівартості консервного виробництва 
8. Калькулювання собівартості медичної продукції 
9. Калькулювання собівартості технічних напівфабрикатів 
10. Калькулювання собівартості клею і желатину 
11. Додатки 
Методичні рекомендації, сформовані за таким змістом за-

безпечать нормативне регулювання обчислення собівартості не 
тільки продукції забою тварин, але і результатів її переробки (ко-
вбасне виробництво, м'ясоблочне виробництво, консервне виро-
бництво, виробництво клею та інше). Крім того, методично пра-
вильно обчислені витрати виробництва дозволять сформувати 
нормативно обґрунтований показник «собівартість реалізованої 
м'ясо продукції». 
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ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА У 
ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ  

В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
 
Зміни в системі економічних відносин та реформування бу-

хгалтерського обліку в Україні привели до залучення із зарубіж-
ної практики значної кількості якісно нових понять та явищ, до 
яких належить і облікова політика підприємства.  

Питання формування облікової політики підприємств 
знайшли відображення в працях ряду зарубіжних та українсь-
ких вчених. 

Незважаючи на значні наукові напрацювання, доводиться 
констатувати невідповідність ряду теоретичних та практичних 
розробок реаліям української дійсності. Так, на даний час існує 
необхідність розробки науково обґрунтованих рекомендацій що-
до формування облікової політики  сільськогосподарських підп-
риємств. Така потреба обумовлена визначальною роллю аграрно-
го сектору в забезпеченні продовольчої та енергетичної безпеки, 
суспільною стабільністю, реалізацією експортного потенціалу 
нашої держави, а також специфікою, пов’язаною з використан-
ням в господарському процесі незамінних природно-біологічних 
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факторів виробництва, що ставить специфічні вимоги до галузе-
вого бухгалтерського обліку як інформаційної системи.   

Розробка Концепції розвитку бухгалтерського обліку в аг-
рарному секторі економіки України вимагає більш глибшого до-
слідження ролі формування облікової політики підприємства у 
відповідності із завданнями цієї Концепції. 

Облікова політика є одним із найважливіших питань органі-
зації бухгалтерського обліку, правильне оформлення якої сприяє 
достовірному визначенню фінансового результату. Вона дає мо-
жливість упорядкувати роботу бухгалтерії, оцінити рівень орга-
нізації та методології обліку, виявити відповідність роботи бух-
галтерії встановленим нормам, передбачити раціональні методи 
облікового процесу. 

Основним призначенням облікової політики є: упорядку-
вання облікового процесу на підприємстві; надання бухгалтерсь-
кому обліку планомірності та цілеспрямованості;  забезпечення 
ефективності обліку. Проте, Національні стандарти бухгалтерсь-
кого обліку не дають чітких вимог до деяких аспектів облікової 
політики, тому підприємство повинно самостійно розробити таку 
облікову політику, яка б уточнювала моменти визнання витрат та 
регулювала б повноту висвітлення інформації, яка наводиться у 
фінансовій звітності, адже в звітності повинна відображатися по-
вна та достовірна інформація. 

Формування облікової політики підприємств передбачає 
ряд етапів: підготовчий, основний та заключний. Комплексність 
методики забезпечується виділенням засад, які повинні дотриму-
ватися на всіх етапах формування облікової політики та при її 
реалізації: загальні принципи бухгалтерського обліку та фінансо-
вої звітності, визначені законодавством; вимоги до облікової по-
літики підприємств (законності, адекватності, гласності, ефекти-
вності, єдності); а також врахуванням характеру впливу факторів, 
які зумовлюють вибір об’єктів та елементів облікової політики 
підприємств. 

Істотні особливості функціонування сільськогосподарських 
підприємств України порівняно з підприємствами інших галузей 
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народного господарства, впливають на організацію обліку в ці-
лому, і особливо на одну із його складових - управлінський облік.  

В умовах реформування бухгалтерського обліку в Україні, 
що супроводжувалось розробленням та прийняттям у відповід-
ності з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку наці-
ональних положень (стандартів) питання галузевих особливостей 
організації обліку дещо відійшло на задній план. Так Ф. Ф. Бути-
нець вважає, що “сьогодні ми відкинули галузевий облік, забули 
про нього...” [1,с.26].  Проте, існують і інші точки зору щодо га-
лузевого обліку, огляд яких дає С. Ф. Голов [2].   

Аналіз останніх публікацій показав, що впровадження По-
ложень (стандартів) бухгалтерського обліку та внесення змін у 
нормативно-правові акти Міністерства фінансів України з бухга-
лтерського обліку потребує внесення значних змін в облікову 
політику сільськогосподарських підприємств. Складання фінан-
сової звітності за уніфікованими формами призводить до того, 
що підприємства різних видів економічної діяльності надають 
звітність, яка не відображає їх специфіки. 

В. М. Жук [3] на основі проведено ним дослідження стану 
бухгалтерського обліку на підприємствах аграрної галузі та на 
підставі проведеного аналізу причин послаблення ролі бухгал-
терського обліку в системі галузевого управління  аргументовано 
доводять потребу запровадження галузевих стандартів в націона-
льній системі бухгалтерського обліку. 

Реалізація цієї ідеї на, наш погляд, є досить важливою та 
перспективною як для управління діяльністю окремо взятого пі-
дприємства, так і для аграрного сектора в цілому.  

Як беззаперечно важливою є роль сільського господарства в 
економіці нашої країни,  так,  на нашу думку, беззаперечно важ-
ливою має стати створення системи бухгалтерського  обліку, яка 
б в повній мірі розкривала всю специфіку діяльності підприємств 
цієї галузі та надавала  достовірну, своєчасну та корисну інфор-
мацію для управління.  

Специфіка та особливості обліку галузевої діяльності мають 
знайти своє відображення в Наказі про обліку політику підпри-
ємства. 
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Основним  економічним принципом облікової політики 
сільськогосподарських підприємств має стати забезпечення пос-
тупового економічного розвитку підприємства за рахунок мак-
симального  випуску конкурентоспроможної продукції за певних 
витрат ресурсів. Управління витратами має виступати на перший 
план повсякденної роботи облікових працівників та менеджерів 
усіх рівнів. В таких умовах зростає роль управлінського обліку, 
який в Україні не регламентується нормативними актами і орга-
нізується кожним підприємством за самостійно вибраною мето-
дикою.  

Правильно скоординовані дії щодо формування облікової 
політики підприємств дозволять отримувати порівнянні звітні 
дані для їх подальшого використання при прийнятті виважених і 
своєчасних управлінських рішень спрямованих на забезпечення 
сталого розвитку аграрного сектору економіки. 
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МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ МОЛОКОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ  

 
Світова фінансово-економічна криза призвела до поглиб-

лення конкурентної боротьби на світовому ринку. Як свідчать 
дані статистики за останні два роки, розвиток експортного поте-
нціалу молочної галузі перебуває у кризовому становищі. З ме-
тою збереження та розширення ринків збуту продукції молочної 
промисловості необхідно продовжувати наукові дослідження 
щодо розробки стратегічних маркетингових програм для внутрі-
шніх та зовнішніх ринків. 

Реалізація маркетингової програми здійснюється через ро-
зробку теоретико-методологічних та практичних рекомендацій 
виходу молочної галузі з кризи з одночасним нарощуванням екс-
портного потенціалу молочної галузі. 

Серед основних завдань міжнародного маркетингу при до-
слідженні експортного потенціалу молочної галузі значну актуа-
льність набуває аналіз та оцінка стану продуктивного стада пого-
лів’я худоби, дослідження існуючих та потенційних ринків збуту, 
аналіз структури виробництва та структури експорту молокопро-
дуктів, можливість оновлення асортименту молокопродуктів то-
що. 

Проблемами міжнародного маркетингу в сучасний час за-
ймаються: Заїнчковський А.О., Єресько Г.О., Мостенська Т.Л., 
Бєлова Т.Г., Крайнюченко О.Ф та інші вітчизняні і зарубіжні 
вчені. 

Маркетингова стратегія розвитку експортного потенціалу 
молокопереробної галузі України включає наступні етапи: дослі-
дження стану розвитку, відтворення та збільшення молочного 
поголів’я; дослідження стану розвитку внутрішнього ринку мо-
лочних продуктів в Україні; дослідження потенційних країн-
експортерів певних видів молокопродуктів з одночасним дослі-
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дженням можливостей задоволення їх попиту без порушення ба-
лансу потреб внутрішнього ринку; дослідження потенційних кра-
їн-імпортерів з одночасним дослідженням реекспорту молочних 
продуктів; дослідження інноваційних технологій виробництва 
нових видів молочних продуктів, що наділені потенційним попи-
том на вітчизняному та міжнародному ринках тощо. 

Розвиток експортного потенціалу України безумовно 
пов’язаний з розвитком поголів’я молочного стада. Як свідчать 
статистичні дані за останній час спостерігаються негативні тен-
денції щодо збереження продуктивного молочного стада в Укра-
їні. Лідерами чисельності молочного поголів’я і виробництва мо-
лока є Вінницька, Львівська, Хмельницька, Житомирська та Чер-
нігівська області, але з 2008 по 2009 роки в них відбулося скоро-
чення чисельності продуктивного стада від 2,47% у Вінницькій 
області і 8,10% у Чернігівській області. Лише по цих областях 
скорочення поголів’я молочного стада склало 58,2 тис. голів. 

Аналогічні тенденції зберігаються і в інших областях Укра-
їни. Звичайно, скорочення поголів’я продуктивних корів призво-
дить до скорочення обсягів виробництва молока та молочних 
продуктів. У 2008 році 22-23% молока вироблялося великими 
товаровиробниками і 78-77% молока вироблялося у приватному 
секторі. 

Обсяги експорту молокопродукції у 2008 році склали – 
722,3 млн. дол., обсяги імпорту – 111,213 млн. дол.. Позитивне 
сальдо зовнішньоекономічної торгівлі молочними продуктами 
склало 611,087 млн. дол. Найбільшим попитом у зарубіжних по-
купців користуються сухе цільне молоко і молочні консерви, 
тверді сири, казеїн. Вагому частку складають також валютні над-
ходження за молоко питне та масло вершкове, але найменша ва-
лютна виручка отримана за кисломолочну продукцію. 

Для підвищення ефективності виробництва підприємств 
молокопереробної промисловості та розвитку експортного поте-
нціалу необхідно удосконалювати державну політику щодо сти-
мулювання розвитку молочної індустрії України з одночасним 
стимулюванням експорту молочної продукції, реалізовувати ма-
ркетинговий підхід щодо організації роботи підприємств АПК. 
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ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААНУ 
 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗНАНЬ В СИСТЕМІ  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ 

 
Спроба дати визначення поняттю знання була зроблена у 

філософії (розділ філософії - епістемологія). Результати цих 
досліджень в подальшому використовувалися фахівцями для по-
будови різних моделей знань та управління ними.  

Термін «епістемологія» походить від давньогрецького сло-
ва - знання. Ця частина філософії вивчає загальні риси процесу 
пізнання і знання як його результат. У епістемології існують два 
основних напрямки: раціоналізм та емпіризм. Прихильники 
теорії раціоналізму вважають, що знання це результат не 
чуттєвого сприйняття ідеального розумового процесу. Виходячи 
з цього, можна зробити висновок про те, що знання існує апріорі, 
а абсолютна істинна основа випливає з раціонального судження і 
ґрунтується на аксіомах [1]. Прихильники емпіризму, навпаки, 
заперечують існування знань апріорі і вважають, що єдиним 
джерелом знання є чуттєве сприйняття.  

Два основних напрямки епістемології розходяться в дум-
ках, що ж вважати джерелом знання. Одними з перших дати ви-
значення терміну знання намагалися стародавні філософи. На 
думку Платона знання являє собою «доведене істинне переко-
нання». Звичайно, таке формулювання не може, в повній мірі, 
розкрити сутність даного поняття, але саме Платон вперше розг-
лянув структуру поглядів на знання з позицій раціоналізму. Пла-
тон розробив теорію, згідно з якою фізичний світ є лише 
відображенням ідеального світу, і людина може пізнати ідеї не 
сприйняттям органів чуттів, а тільки чистим розумом. Незва-
жаючи на те, що Арістотель був учнем Платона, його думка не 
співпадала з думкою Платона, оскільки в процесі пізнання клю-



 214

човим фактором, на його погляд, було спостереження і встанов-
лення істини за допомогою сприйняття органами чуття. 

Подальші дослідження процесу пізнання знайшли 
відображення в працях великих середньовічних філософів. Серед 
них особливий внесок у теорію пізнання внесли Декарт, Локка, 
Кант, Гегель. Особливий інтерес представляє вчення Канта, що 
спробував звести в єдину систему два напрямки епістемології. У 
своїх працях він визнавав досвід основою знань, але при цьому 
доводив, що досвід не єдина основа. На його думку, знання це 
результат взаємодії логічного раціонального мислення і 
чуттєвого досвіду емпіризму. 

У рамках епістемології прийнято виділяти знання-вміння 
(практичне знання) і знання-інформацію. Знання-вміння ще нази-
вають «знання як». У цьому сенсі можна говорити про те, що я 
знаю, як грати на гітарі, як їздити на велосипеді. «Знання як» 
відрізняється від знання-інформації, або «знання що». Коли я ка-
жу «я знаю, що сума кутів трикутника дорівнює двом прямим 
кутам», «я знаю, кит - ссавець», я стверджую, що володію дея-
кою інформацією. «Знання що» висловлює і характеризує певний 
стан наявності у предметів деяких властивостей, відносин , 
закономірностей [1]. 

У епістемології головна увага приділяється аналізу знання-
інформації, так як тільки його можна недвозначно оцінювати. А 
саме пошуки способів обґрунтування знання, критеріїв його дос-
товірності, істинності здавна були важливою складовою філо-
софського аналізу знання.  

Ще античні філософи вважали, що знання не може бути 
явним, тому що воно «є непогрішним станом розуму». Знання є 
суб'єктивним, оскільки власник знань вважає, що володіє пра-
вильними та достовірними знаннями, в той час як такі знання 
можуть бути помилкою або ілюзією. Таким чином, основним 
висновком з даного припущення є те, що епістемологія не визнає 
існування явних знань.  

У рамках економічної теорії сутність знань 
трансформується виходячи з економічного змісту даного понят-
тя. Економічна теорія визнає знання в якості одного з ключових 
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факторів розвитку економіки. Так, А. Маршал вважав, що 
«капітал складається зі знань та організації.... Знання - один із 
най потужніших двигунів виробництва... організація допомагає 
знанням». 

Вагомий внесок у розвиток сутності та змісту знань як 
економічної категорії внесли представники австрійської школи, 
Ф. Хаєк, І. Шумпетер, які вперше говорили про унікальність 
знань, що знаходяться в економічному суб'єкті. Вони вважали за 
краще розглядати знання саме в контексті конкретного 
підприємства (економічного суб'єкта), оскільки вважали, що 
знання унікальні в залежності від конкретних умов і ситуацій, які 
індивідуальні для кожної окремої організації.  

Також знання визначають як збагачену інформацію, що 
знаходиться в інтелектуальній системі, де її цінність 
збільшується через досвід, контекст, інтерпретацію та особисте 
ставлення.  

Думка про існування різних форм знань була висловлена 
Іуджіро Нонакою і Хіротака Такеучі, одними з найбільш впливо-
вих мислителів у галузі управління інтелектуальними ресурса-
ми [2]. У виданні Knowledge Creating Company («Компанія, що 
створює знання») автори спробували дати визначення поняттю 
знання і навести його класифікацію. На їхню думку, знання ство-
рюються тільки індивідуально, і той співробітник 
індивідуальний, який створює знання для компанії [2]. 

На думку Карла Еріка Свейбі знання - це здатність діяти. 
«Знання - це перевірений практикою результат пізнання 
дійсності, її відображення у свідомості людини. Я можу прочита-
ти формулу Ейнштейна і потім просто повторювати її, але в цьо-
му не має сенсу. Це не знання, поки я не зможу застосувати її, 
поки вона не змінить мою здатність діяти». У своїй книзі «Нове 
Організаційне Багатство» К. Свейбі приводить наступне визна-
чення: «знання може означати інформацію, розуміння, пізнання, 
мудрість, науку, досвід, навички, компетентність, ноу-хау, прак-
тичну здатність, і так далі». Визначення знання буде залежати від 
конкретного контексту, в рамках якого використовується даний 
термін [3]. 
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На думку Дороті Леонарда знання являє собою 
інформацію, яка є доречною, доступною, і, принаймні, частково 
заснованою на досвіді.  

Темою багатьох дискусій є визначення відмінностей між 
такими поняттями як дані, інформація і знання. Кожен з цих 
термінів має різні характеристики, що дає можливість визначити 
чіткі межі між знаннями та інформацією.  

Дані - потенційна інформація, що складається з 
неорганізованих фактів і подій. Для підприємств даними 
найчастіше є щоденні повторювані факти і цифри з різних 
аспектів діяльності. Інформація це дані, представлені в осмисле-
ному змісті (дані в контексті). Її можна зібрати, кодифікувати і 
передавати в цифровій формі.  

Дані збільшують свою цінність, коли до звичайних фактів 
додається сенс, наприклад, перелік найменування певної 
продукції компанії є даними, але якщо до цих даних додати 
відомості про кількісний склад асортименту та реалізацію даної 
продукції протягом певного періоду (день, місяць і т. д, ), то цей 
факт можна охарактеризувати як інформацію. Знання визнача-
ються як інформація, яка знаходиться в інтелектуальній системі, 
де її цінність збільшується через досвід, контекст, інтерпретацію 
та особисте ставлення.  

Таке розмежування дає чіткі передумови для проведення 
теоретико-методологічних досліджень та наукового 
обґрунтування об’єктів бухгалтерського обліку пов’язаних з 
інтелектуальним капіталом. 
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ВПЛИВ П(С)БО 30 «БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ» НА МЕТОДИКУ 
ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ  

 

Після набрання чинності  П(С)БО 30 «Біологічні активи» 
[1] 01.01.2007 року і до теперішнього часу тривають постійні су-
перечки і дискусії, щодо правомірності застосування окремих 
положень цього стандарту. Ці суперечки стосуються насамперед 
того, що методика  визначення фінансового результату від виро-
бництва сільгосппродукції, відповідно до цього стандарту міс-
тить багато неточностей і непорозумінь. 

Виникнення таких неточностей і непорозумінь, напевно 
викликане тим, що введення даного стандарту було передчасним 
і спонтанним, оскільки мало на меті пришвидшення інтеграції 
вітчизняного обліку до рівня світового. Зокрема це пов’язано з 
тим, що за основу для розробки П(С)БО 30 використовували 
МСФЗ 41 «Сільське господарство» [2], який на відміну від між-
народних стандартів фінансової звітності, що використовувалися 
для створення інших національних стандартів, не пройшов нале-
жної апробації, оскільки був застосований лише у декількох кра-
їнах світу, зокрема в Новій Зеландії, Австралії, тощо. Крім того 
для використання цього стандарту в Україні не вистачає налаго-
дженого механізму функціонування товарних ринків та справед-
ливого і економічно обґрунтованого, «не спекулятивного», ціно-
утворення.  

Проблеми використання П(С)БО 30 пов’язані насамперед з 
тим, що до фінансового результату від основної діяльності сіль-
госппідприємства, згідно з цим стандартом, відносяться крім фі-
нансових результатів від реалізації сільгосппродукції та біологі-
чних активів, також і фінансові результати від первісного ви-

                                                
1 Науковий керівник Огійчук М.Ф., кан. екон. наук, професор 
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знання сільгосппродукції та додаткових біологічних активів та 
від зміни справедливої вартості біологічних активів на дату ба-
лансу, оцінка яких здійснюється за справедливою вартістю. 

Фінансовий результат від первісного визнання сільгоспп-
родукції та додаткових біологічних активів визначається як різ-
ниця між справедливою вартістю і фактичною собівартістю ви-
робленої продукції. Тобто оприбутковуючи на баланс сільгоспп-
родукцію за справедливою вартістю та порівнюючи її з собівар-
тістю у підприємства виникає, так би мовити «віртуальний» до-
хід, який необґрунтований жодними економічними законами та 
суперечить принципам бухгалтерського обліку і звітності в Укра-
їні, а саме: історичної (фактичної) собівартості та обачності. 

Звернемо увагу, що використання справедливої вартість 
при оприбуткуванні продукції повинна, в теорії, давати можли-
вість відобразити фактичний фінансовий стан підприємства, 
оскільки всі показники діяльності підприємства будуть співстав-
ними. Але такого результату можна досягти лише за умови, що 
вироблена сільгосппродукція до кінця звітного періоду, тобто до 
дати балансу, буде повністю реалізована, а ціна за якою відбу-
деться реалізація цієї продукції буде не меншою за справедливу 
ціну на дату оприбуткування. Отже тільки при виконанні зазна-
чених умов  використання справедливої вартості  буде обґрунто-
ваним, а «віртуальний» дохід який виникатиме у підприємства 
буде перетворюватися у реальний. 

На справді ж вироблена сільгосппродукція повністю на да-
ту балансу практично ніколи не реалізується, оскільки, підприєм-
ство частину продукції може: залишити для створення посівного 
резерву на наступний рік; притримати на складі для реалізації в 
найкращий час і по найбільш вигідній ціні. Крім того через спе-
кулятивні дії закупників сільгосппродукції не завжди підприємс-
тву вдається реалізувати вироблену продукцію по ціні, яка біль-
ша або хоча б дорівнює справедливій ціні на дату оприбуткуван-
ня такої продукції. А тому використання справедливої вартості 
при оприбуткуванні продукції на даний час є не зовсім доціль-
ним. 

Та все ж необхідно дотримуватися вимог П(С)БО 30, але як 
бачимо, вони призводять до того, що підприємство фактично 
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отримує паперовий дохід при виробництві продукції, а не реаль-
ний. В зв’язку з цим виникає парадокс, коли на папері підприєм-
ство є прибуткове, а фактично знаходиться на грані банкрутства. 
Це підтверджують і деякі вітчизняні  вчені, які порівнявши ста-
тистичні дані за період дії П(С)БО та реальний стан підприємств 
прийшли до висновку, що  за цей період сільське господарство за 
документами (звітністю) перетворилося в прибутковішу  галузь 
ніж інші галузі в країні, наприклад, промислові, хоча реально 
справи ідуть зовсім по іншому.  

Тобто саме введення П(С)БО 30, призвело до спотворення 
реальних даних, що викликане економічно невірним визначен-
ням фінансового результату сільгосппідприємствами. 

Таким чином підприємство використовуючи норми 
П(С)БО 30 або  завищує свої доходи за рахунок доходу, який 
створюється при первісному визнання сільгосппродукції, або за-
нижує їх в зв’язку з отримання втрат від первісного визнання та-
кої продукції. 

Варто мати на увазі також і те, що «фіктивну» прибутко-
вість (збитковість) сільгосппідприємств можна пов’язати в деякій 
мірі також і із тим, що в П(С)БО 30 містилася невірна методика 
визначення фінансового результату у Звіті про фінансові резуль-
тати форма № 2-м, (на теперішній час в зв’язку з змінами в зако-
нодавстві підприємств, які заповнюють таку звітність стало наба-
гато більше), оскільки два рази у цьому звіті  відображалися до-
хід та/або витрати від первісного визнання сільгосппродукції та 
біологічних активів. Таке заповненні цього Звіту  призводило до 
задвоєння показників і спотворення реального фінансового стану 
сільгосппідприємств. На даний момент часу ця проблема зусил-
лями Мінфіну нарешті була вирішена, але вона також внесла свій 
вагомий вклад у так звану «фіктивну» прибутковість (збитко-
вість) сільгосппідприємств за останні роки і ще більше підірвала 
довіру до П(С)БО 30. 

Для вирішення вище озвучених питань, на нашу думку, по-
трібно внести зміни до П(С)БО 30. Суть яких полягає в тому, що 
при здійсненні первісного визнання сільгосппродукції розмір до-
ходу або втрат, який виникає при цьому  потрібно не тільки 
включати до доходів та витрат підприємства, а і паралельно відо-
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бражати на окремому позабалансовому рахунку. Такі дії потріб-
но здійснювати для того, щоб при не повній реалізації виробле-
ної продукції, або реалізації цієї продукції не за справедливою 
ціною,  можна було здійснити коригування доходів чи витрат 
підприємства на дату балансу до реального їх рівня, тим самим 
дати підприємству можливість справедливо відображати отрима-
ні фінансові результати. 
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Звіт про рух грошових коштів (далі-звіт) є порівняно новою 

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

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

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

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

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

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

 Україні для визначення руху грошових коштів від інвести-
ційної та фінансової діяльності передбачено використання пря-
мого методу, а для руху грошових потоків від операційної діяль-
ності перевага була надана непрямому методу. 

Стосовно зарубіжної практики, то для розрахунку руху 
грошових коштів пропонується використовувати два методи: 

- прямий, за яким виділяються основні види грошових 
надходжень і видатків; 

- непрямий, за яким чистий прибуток або збиток коригу-
ються до величини чистої зміни грошових коштів, за винятком 
впливу не грошових операцій. 

Приведемо приклад розрахунку відповідно до 
міжнародного стандарту складання  руху коштів від операційної 
діяльності, який регламентує використання прямого методу для 
складання даного розділу в формі №3 "Звіт про рух грошових 
коштів" [2]. 

Звіт про рух грошових коштів 
ХYХ  Dairy Ltd.         Примітки           За рік, який закінчився      
Звіт про рух грошових коштів                                     31 грудня 20X1 р. 
Рух грошових коштів від операційної діяльності 
Надходження грошових коштів від продажу молока             498 027 
Надходження грошових коштів від продажу худоби              97913 
Грошові кошти, сплачені постачальникам та працівникам          (460,831) 
Грошові кошти, сплачені за придбану худобу                          (23 815) 
                                                      111 294 
Сплачені податки на прибуток                                                    (43 194) 
Чисті грошові кошти від операційної діяльності                       68,100 
Рух грошових коштів від інвестиційної діяльності  
Придбання основних засобів                                                     (68,100) 
Чисті грошові кошти від інвестиційної діяльності                   (68 100) 
Чисте збільшення грошових коштів                                                    0 
Грошові кошти на початок періоду                                                10,000 
Грошові кошти на кінець періоду                                                    10,000 

 
Даний звіт про рух грошових коштів відображає грошові 

потоки від операційної діяльності із застосуванням прямого ме-



 223

тоду. МСБО 7 "Звіти про рух грошових коштів" вимагає від 
підприємства відображати грошові потоки від операційної 
діяльності із застосуванням прямого або непрямого методу [2]. 

Базою для визначення руху коштів, від операційної 
діяльності, в даному звіті прийнято суму надходження від про-
дажу молока, тобто виручку від реалізації продукції, не чистий 
прибуток (збиток), як в вітчизняній практиці при складанні 
"Звіту про рух грошових коштів". Так як національні положення 
стандарти бухгалтерського створюються на основі міжнародних, 
то відповідно й порядок складання та методи які використову-
ються міжнародними стандартами повинні використовуватись в 
вітчизняній практиці. Такий порядок визначення руху коштів від 
операційної діяльності на нашу думку більш раціональний. 
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ВНУТРІШНІ ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ   
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Реалії сьогодення підтверджують те, що той отримує пози-

тивний результат своєї діяльності, хто вміло управляє нею, при-
чому якраз управляє, а не керує, тобто бере на себе частину від-
повідальності за хід подій та кінцевий фактичний результат. 
Процеси управління є необхідними  на усіх стадіях життєвого 
циклу  сільськогосподарського підприємства  та актуалізуються 
сьогодні – у момент боротьби за сфери впливу та виробничий 
простір на селі.  

Управління витратами  є стратегічним напрямком процесу 
прогресивного розвитку агрофомувань держави, проте безумовно 
ускладнюється недосконалістю методики їх визначення, визнан-
ня, класифікації, бухгалтерського та управлінського обліку. Крім 
того, легше управляти тим, що є явним, глибоко вивченим та 
зрозумілим. 

Поняття трансакційних витрат є відносно новим для науки 
України, проте досить швидкими темпами входить у практичний 
лексикон підприємств різної галузевої спрямованості, в тому чи-
слі і сільськогосподарських. 

Варто відмітити, що з поміж безлічі класифікацій трансак-
ційних витрат можна виокремити їх поділ на внутрішні і зовніш-
ні. Останні формуються при  взаємодії суб’єктів господарювання 
на ринку та спрямовані на пошук інформації про контрагентів, 
проведення переговорів, укладання контрактів, захист прав влас-
ності. Внутрішні трансакційні витрати є зазвичай прихованими у 
накладних витратах підприємства  та формуються у процесі 
управління ним, при укладанні внутрішніх угод і усних домовле-
ностей. Внутрішні трансакційні витрати на сільськогосподарсь-
ких підприємствах зумовлені  делегуванням повноважень та від-



 225

повідальності між працівниками у ієрархічному порядку та допо-
внюються втратами, що супроводжують факти недотримання 
посадових обов’язків, безпосередніх вказівок та завдань, відхи-
лення від норм, стандартів і  технології виробництва. 

Проблеми управління трансакційними витратами сільсько-
господарських підприємств  зумовлені відсутністю їх виділення 
із загальної сукупності витрат підприємства, а розгляд, у кращо-
му випадку, як частини адміністративних або збутових.  

Логіка підштовхує на думку, що необхідність розгляду та-
кої класифікаційної групи витрат як трансакційні повинна бути 
підтверджена «ціною питання», оскільки надмірна деталізація та 
аналітичність обліку, без підтвердження її доцільності, не завжди 
сприяє ефективності. Проте, варто зауважити, що в тім і пробле-
ма, що на даний час не існує жодної методики фактичної оцінки 
трансакційних витрат, не говорячи про  їх аналіз чи прогнозуван-
ня. 

Уваги заслуговує і той момент, що крім безпосередньо тра-
нсакційних витрат, варто виділяти і  категорію втрат від внутрі-
шніх трансакцій підприємства, які виникають у наслідок вище 
перелічених подій і  вносять дисбаланс у діяльність підприємст-
ва, оскільки, маючи місце, ігноруються та не включаються до 
розрахунків показників діяльності. 

Підсумовуючи, можна сказати, що відкритими питаннями 
сьогодення  залишається питання визначення економічної сутті 
внутрішніх трансакційних витрат, їх відображення в обліку, оці-
нки тощо. Хочемо відмітити доцільність чіткої класифікації, ме-
тодики  обліку, аналізу та планування трансакційних витрат, що  
варто включати в загальну схему бюджетування на сільськогос-
подарському підприємстві. Єдиного ж рецепту на усі ситуації, 
що можуть спричинити виникнення трансакційних витрат дати 
неможливо. Тут необхідним є детальний емпіричний, математи-
чний та логічний аналіз подій та їх результатів.   
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА І ВИЗНАЧЕННЯ 
СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

 
З першого січня 2007 року аграрні підприємства ведуть 

облік сільськогосподарської діяльності за П(С)БО 30 «Біологічні 
активи», що є першим і достатньо вагомим кроком в напрямку 
диверсифікації обліку по галузях народного господарства. Нова 
методологія обліку змінює об’єкти обліку, пріоритети оцінки 
активів, порядок визначення фінансових результатів.  

Одним з найбільших суттєвих наслідків запровадження 
П(С)БО 30 є орієнтація на справедливу вартість, а не на їх 
первісну (історичну) вартість. Оцінка за ринковими цінами є 
слизький шлях, бо вони можуть часто мінятись і навіть остаточ-
ний баланс стає нестійким і умовним. Це пряме спотворення ба-
лансу, оскільки при такій оцінці в баланс вводиться прибуток, що 
дійсно не був одержаний, чи збитки, яких не потерпіли [1, 55]. 
Отже, сільськогосподарські підприємства повинні мати право, як 
і підприємства в інших галузях, оцінювати свої активи, в тому 
числі і за плановою та фактичною собівартістю їх виробництва. 

Питання обліку витрат виробництва і визначення 
собівартості продукції завжди було одним з головних в бухгал-
терському обліку і водночас проблемним. 

Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями 
біологічних активів, визнаються витратами основної діяльності. 
Облік витрат ведеться за окремими об’єктами обліку витрат 
(окремі види біологічних активів та/або їх група) відповідно до 
П(С)БО 16 «Витрати». 

До складу витрат, пов’язаних з біологічними перетворення-
ми, належать: 

_ прямі матеріальні витрати; 
_ прямі витрати на оплату праці; 
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_ інші прямі витрати; 
_ загальновиробничі витрати. 
Відповідно до пп. 7.4. Методрекомендацій з обліку 

біологічних активів визначено, що доходи (витрати) від 
первісного визнання додаткових біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції включаються до складу інших 
операційних доходів (витрат) в кінці звітного (календарного) ро-
ку або на кожну дату балансу з коригуванням до фактичної суми 
доходів (витрат) від первісного визнання додаткових біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції, визначеної в кінці 
звітного (календарного) року. Звітним періодом для сільськогос-
подарських підприємств є рік. Щоквартально підприємства по-
дають проміжну звітність у складі Балансу та Звіту про фінансові 
результати. Якщо визнавати дохід (витрати) від первісного виз-
нання в кінці року, то на дату проміжної звітності можливі ви-
падки, коли по рахунку 23 «Виробництво» залишиться дебетове 
або кредитове сальдо. Тому, на нашу думку, необхідно визнавати 
дохід (витрати) від первісного визнання на кожну дату балансу. 
Тоді залишку по рахунку 23 на дату балансу не буде. 

Методичними рекомендаціями з планування, обліку і каль-
кулювання собівартості продукції передбачено облік прямих 
витрат на виробництво продукції обліковувати на рахунку ви-
робництва за аналітичними рахунками по кожному виду 
продукції, а облік накладних витрат – на окремих рахунках з їх 
розподілом на кожний вид продукції в кінці року. Таким чином, 
при закритті рахунків обліку накладних витрат у кінці року, на 
момент оприбуткування сільськогосподарської продукції чи до-
даткових біологічних активів в дебеті 23 рахунку (за відповідним 
видом  продукції) будуть сформовані не повні витрати на виро-
щування (виробництво), що спричинить неадекватне 
відображення доходів чи витрат від первісного визнання. Тому, з 
метою формування витрат на біологічні перетворення та 
достовірного їх відображення у фінансовій звітності, доцільно до 
моменту оприбуткування сільськогосподарської продукції та до-
даткових біологічних активів на рахунок 23 відносити і накладні 
витрати. Для цього на підприємстві необхідно розробити мето-
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дику віднесення таких витрат на витрати виробництва протягом 
періоду виробництва цієї продукції.   

При первісному визнанні сільськогосподарської продукції і 
додаткових біологічних активів може виникнути ситуація, коли 
справедлива вартість одержаної сільськогосподарської продукції 
перевищує її собівартість. При цьому, виникне проблема, коли на 
суму доходу (різниця між справедливою вартістю продукції та її 
собівартістю) збільшуються витрати записом по дебету рахунку 
23 «Виробництво» і по кредиту рахунку 71 «Інший операційний 
дохід». На наше переконання слід погодитись із думкою Сук Л.К. 
і Сук П.Л. про те, що такий запис робити не логічно. Адже сума 
витрат не може змінюватися від способу оцінки одержаної 
продукції. Все що витратили, те може бути відображено і в бух-
галтерському обліку. Скільки б ми не змінювали оцінку 
продукції, затрати мають залишатися такими як вони є, якщо ми 
хочемо мати інформацію про рівень собівартості продукції. Тому 
дохід від первісного визнання сільськогосподарської продукції 
необхідно відображати за дебетом рахунків 21 «Поточні 
біологічні активи» і 27 «Продукція сільськогосподарського ви-
робництва» з кредита рахунку 71 «Інший операційний дохід» [2, 
133]. 

Отже, запровадження П(С)БО 30 є ще одним кроком до 
розділення двох облікових систем: фінансової і управлінської. 
Методика обліку біологічних активів не дає змоги організувати 
належний облік витрат на виробництво конкретного виду 
продукції, а відтак не дозволяє здійснити калькуляцію 
собівартості виробленої сільськогосподарської продукції і додат-
кових біологічних активів. Ми переконані, що організація обліку 
біологічних активів і сільськогосподарської продукції має бути 
такою, яка б забезпечувала чіткою інформацією про фактичні 
витрати на виробництво продукції 
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УПРАВЛІНСЬКА ЗВІТНІСТЬ ЗА СЕГМЕНТАМИ  
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Управління завжди було досить складним процесом навіть 

в ті часи, коли підприємства були порівняно простими з точки 
зору їх розміру, технологій та зв’язку із зовнішнім середовищем.  

В наш час господарюючим суб’єктам надається повна юри-
дична, економічна та підприємницька самостійність, яка при від-
носно нерозвинених ринкових механізмах та методах управління 
призвела до зниження ефективності їх діяльності. Одним з голо-
вних внутрішніх факторів невизначеності системи управління є 
несвоєчасна та неповна інформація як про поточний стан підпри-
ємства, так і про перспективи його розвитку.  

Формування звітності є завершальним етапом облікового 
процесу на підприємстві. На виході бухгалтерської інформацій-
ної системи формуються звіти, по перше - для зовнішніх корис-
тувачів; по друге – для цілей періодичного планування і контро-
лю виконання і збереження власності; по третє – для прийняття 
управлінських рішень та вибору фінансової політики підприємс-
тва.  

Прерогативою фінансового обліку є складання звітності 
першої групи (фінансова звітність), що відображає дані про фі-
нансовий стан підприємства в цілому та результати його діяльно-
сті.  

Основним завданням управлінської звітності є надання ін-
формації керівництву для управління виробництвом та  прийнят-
тя поточних тактичних і стратегічних рішень на перспективу.  

На сучасному етапі питання щодо визначення змісту управ-
лінської звітності недостатньо досліджують як вітчизняні, так і 
зарубіжні вчені. Це зумовлено тим, що в умовах глобалізації еко-
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номіки і відповідного реформування бухгалтерського обліку 
першочерговим завданням було забезпечення умов для форму-
вання фінансової звітності – на запити зовнішніх користувачів, і, 
податкової –  для цілей повноти і своєчасності нарахування і 
сплати податків. 

 В Законі України “Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні” зазначено, що підприємство самостійно роз-
робляє систему і форми внутрішньогосподарського обліку і звіт-
ності. Національні положення (стандарти) бухгалтерського облі-
ку регламентують лише звітність за сегментами. Так, П(С)БО 29 
“Фінансова звітність за сегментами” визначає методологічні за-
сади формування інформації про доходи, витрати, фінансові ре-
зультати, активи і зобов’язання звітних сегментів та її розкриття 
у фінансовій звітності.  

Виділення сегментарної звітності в якості окремого виду 
бухгалтерської звітності на сільськогосподарських підприємст-
вах зумовлено необхідністю розкриття інформації про діяльність 
технологічно відокремлених виробництв (видів діяльності).  

На наш погляд, всю інформацію за сегментами сільськогос-
подарської діяльності доцільно розділити на два види: сегмента-
рну фінансову та сегментарну управлінську звітність. Це зумов-
лено наступними причинами: 1) відмінність користувачів такої 
звітності впливає на склад її показників, періодичність подання 
тощо; 2) принципи формування показників фінансової звітності 
за сегментами, що базується на фінансовому обліку та сегмента-
рної управлінської, основою якої є інформація управлінського 
обліку значно відрізняються.  

Слід відмітити, що ми не погоджуємось з твердженням про 
те, що фінансова звітність не використовується для цілей управ-
ління тільки тому, що існує управлінський облік та звітність. Зві-
тність завжди і у всіх формах надає інформацію для управління, 
питання лише в ступені корисності для певних цілей і запитів. 

Фінансова звітність використовується для внутрішньогос-
подарського управління в межах тієї інформації, яка формується 
згідно вимог національних стандартів бухгалтерського обліку. 
Проблемою є розтягнута в часі періодичність її подання та недо-
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статність оперативної інформації для управлінців різного ієрар-
хічного рівня.  

Не зважаючи на виділені відмінності, показники сегментар-
ної фінансової та сегментарної управлінської звітності форму-
ються на основі єдиної облікової бази, тому повинні бути взає-
мопов’язані між собою. 

Управлінська звітність за сегментами сільськогосподарської 
діяльності необхідна для потреб внутрішнього планування, 
управління і контролю, відповідно, користувачами такої звітності 
є менеджери підприємства. Завдяки інформації, що в ній пред-
ставлена, керівництво може контролювати діяльність центрів ві-
дповідальності та об’єктивно оцінювати якість роботи менедже-
рів, що їх очолюють. 

Управлінська звітність за сегментами є частиною управлін-
ського обліку, але потребує окремого дослідження  і розробки 
методики формування, включаючи єдині принципи формування 
показників (бюджетних і звітних) і джерела інформації для її 
складання: дані оперативного, первинного бухгалтерського облі-
ку, не фінансову інформацію, поточні прогнози і передбачення 
можливого перебігу подій всередині відповідного сегменту. 

 
УДК 657:631 

Є.Ю. ПАНЬКО, аспірантка,  
ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААНУ 

 
СПІВСТАВЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕ-
ЧЕННЯ ОБЛІКУ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ В УКРАЇНІ,  

РОСІЇ ТА МОЛДОВІ 
 
Як відомо, основним нормативно-правовим актом, що ре-

гулює порядок відображення інформації про біологічні активи в 
обліку та діє з 01.01.2007 р. в Україні, є Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи" (далі – П(С)БО 
30). Аналогом вище згаданого вітчизняного положення в 
Республіці Молдова є Національний стандарт бухгалтерського 
обліку 6 "Особливості обліку на сільськогосподарських 
підприємствах" (далі – НСБО 6 "Особливості обліку на 
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сільськогосподарських підприємствах"), набрання юридичної 
сили якого припадає на 01.01.2001 р. 

Що стосується регламентації обліку біологічних активів у 
Російській Федерації, то станом на 01.04.2010 р. в даній країні 
відповідний стандарт відсутній. Проте на сайті Міністерства 
сільського господарства Російської Федерації розміщено Проект 
положення бухгалтерського обліку …/06 "Облік біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції" (далі - ПБО …/06). 
Він є загальнодоступним та відкритим для обговорення. 

Саме на основі співставлення ключових положень даних 
нормативно-правових актів проведено аналіз регулювання обліку 
біологічних активів в Україні, Росії та Молдові. 

В основу НСБО з обліку біологічних активів в Україні та 
Російській Федерації покладено МСБО 41 "Сільське господарст-
во" тоді, як у Республіці Молдова – проект Е 65 МСБО по 
сільському господарству. Різниться і сфера дії національних 
стандартів. 

Так, норми П(С)БО 30 і ПБО …/06 впливають на облік 
виключно юридичних осіб. При цьому підприємства Росії, частка 
біологічних активів у загальній вартості активів яких є 
несуттєвою, можуть не застосовувати ПБО …/06. Що правда, 
вищеназване положення не конкретизує, яку саме частку слід 
вважати "несуттєвою". 

НСБО 6 "Особливості обліку на сільськогосподарських 
підприємствах" поширюються на всіх юридичних і фізичних 
осіб, що займаються сільським господарством, включаючи і тих, 
для яких виробництво сільськогосподарської продукції не є ос-
новною діяльністю. 

Національні стандарти України, Росії та Молдови не по-
ширюються на продукти переробки сільськогосподарської 
продукції та біологічні активи, не пов’язані із 
сільгоспдіяльністю. Крім того російський стандарт виключає зі 
складу біологічних активів земельні ділянки та робочу худобу 
тоді, як відповідно до нашого П(С)БО 30 остання є складовою 
довгострокових біологічних активів. Така ситуація пов’язана із 
критеріями визнання біологічних активів активами. 
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Враховуючи необхідність одночасного виконання вимог 
ПБО …/06, робоча худоба не може бути біологічним активом, 
оскільки використовується не для отримання сільськогоспо-
дарської продукції. 

Зауважимо також, що, на нашу думку, важливим критерієм 
визнання актива біологічним є наявність у підприємства контро-
лю над таким активом (випливає із права власності, оперативного 
управління тощо). 

Класифікація біологічних активів у Росії та Молдові 
співпадає. Наш же стандарт не містить чітко окресленого поділу, 
лише в окремих статтях згадуються поточні та довгострокові 
біологічні активи. Зрілі та незрілі активи виділяються у методич-
них рекомендаціях з бухгалтерського обліку біологічних активів. 
Така ж класифікаційна група, як споживані та активи-носії, у 
вітчизняному законодавстві відсутня. 

Вважаємо, що такий поділ біологічних активів є доречним, 
оскільки допомагає сформувати цілісну систему аналітичного 
обліку.  

Різняться П(С)БО 30, ПБО …/06, НСБО 6 "Особливості 
обліку на сільськогосподарських підприємствах" і за оцінкою 
біологічних активів. Так, при первісному визнанні біологічні ак-
тиви в Україні оцінюються за справедливою вартістю за мінусом 
витрат на місці продажу. НСБО 6 "Особливості обліку на 
сільськогосподарських підприємствах" вимагає оцінювати 
довгострокові біологічні активи за первісною вартістю, поточні - 
за нормативною (плановою) собівартістю, яка в кінці року дово-
диться до рівня фактичної. ПБО …/06 поєднує положення вище 
названих національних стандартів та пропонує оцінювати 
біологічні активи або по фактичній собівартості, або по 
справедливій вартості за мінусом витрат на місці продажу. 

Останній варіант оцінки, на нашу думку, є найбільш вда-
лим для вітчизняних підприємств так, як враховує сучасний стан 
ринку в країні. 

П(С)БО 30, як і ПБО …/06 та НСБО 6 "Особливості обліку 
на сільськогосподарських підприємствах", передбачає альтерна-
тиви визначення справедливої вартості при відсутності активного 
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рику. Деякі позиції вітчизняного та закордонних стандартів є 
схожими, а в дечому відрізняються. 

Із проведеного порівняння випливає, що П(С)БО 30 має 
найбільш вузький та неповністю сформований перелік альтерна-
тив визначення справедливої вартості, а також не виділяє серед 
можливих варіантів найбільш доречний та достовірний. Так, 
ПБО …/06 головним джерелом інформації для встановлення 
справедливої вартості біологічного активу вважає ціни органів 
Федеральної служби державної статистики, а НСБО 6 
"Особливості обліку на сільськогосподарських підприємствах" – 
фактичну собівартість. 

Отже, вітчизняне П(С)БО 30 необхідно доопрацьовувати і 
у сфері альтернатив визначення справедливої вартості, зокрема у 
виокремленні головного джерела інформації за відсутності ак-
тивного ринку на даний біологічний актив у певному регіоні.  

Таким чином, проведене дослідження підтверджує той 
факт, що впровадження Міжнародних стандартів бухгалтерсько-
го обліку необов’язково має означати руйнування усталеної сис-
теми обліку. Крім того, впровадження Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку і фінансової звітності має бути поетап-
ним. При цьому головна увага має бути зосереджена на 
національних особливостях обліку та готовності до такого впро-
вадження. 

 
УДК 631.155:338.512 

Л.О. ХОДАКІВСЬКА, асистент, 
Полтавська державна аграрна академія 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ТЛУМАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ ВИТРАТ 

Значимість та вагомість в економічній науці та практиці та-
кої потужної категорії як витрати є очевидною і не потребує ар-
гументації. Тому цілком закономірною буде увага до неї з боку 
органів, покликаних визначати і регулювати змістовне наповнен-
ня та роль тих чи інших категорій в господарській практиці дер-
жави. В даному випадку мова йде про законодавче трактування 
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категорії “витрати”. Зрозуміло, що витрати, з огляду на їх 
непересічність не можуть бути не представлені в нормативно-
правовому полі, а тому проаналізуємо бачення цієї категорії з 
позицій держави. 

Відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського облі-
ку № 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” та № 3 “Звіт 
про фінансові результати” витрати – це зменшення економічних 
вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які 
призводять до зменшення власного капіталу (за винятком змен-
шення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення вла-
сниками). Таке ж визначення можна знайти і в Положенні (стан-
дарті) бухгалтерського обліку № 16 “Витрати”, яке відрізняється 
від попереднього лише тим, що замість слів “зменшення еконо-
мічних вигод у вигляді вибуття активів” там міститься “змен-
шення активів”. Якщо, враховуючи галузевий аспект даної робо-
ти, за визначенням витрат звернутися до Методичних рекомен-
дацій з планування, обліку і калькулювання собівартості продук-
ції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, то можна 
знайти визначення ідентичне тому, що пропонує Положення 
(стандарт) № 16 “Витрати”.  

Єдині підходи до визначення одних і тих же термінів в різ-
них документах є нормальним і навіть бажаним явищем, що мо-
же свідчити про належну упорядкованість нормативно-правових 
актів в сфері їх змістовного наповнення. Тобто методично це 
правильно. Проте в даному випадку, на нашу думку, все ж є підс-
тави говорити про певну нормативно-правову незавершеність 
щодо визначення поняття витрат.  

Так, ми вважаємо, що наведені визначення, попри свою 
уніфікованість будуть не зовсім вірними. Зокрема, це стосується 
ототожнення витрат зі зменшенням чи вибуттям активів. Як з 
точки зору господарської практики, так і з позицій складання фі-
нансової звітності активи підприємства не вибувають (якщо 
йдеться не про втрати), а лише переходять з одного виду в інший. 
Так, кошти, що пішли на придбання добрив, пального, засобів 
захисту тощо будуть переведені до розряду виробничих запасів. 
Спожиті виробничі запаси переходять до розряду готової проду-
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кції або ж незавершеного виробництва, щоб в наступному вироб-
ничому циклі перейти до готової продукції. Перелічені статті, а 
також дебіторська заборгованість та розрахунковий рахунок в 
балансі підприємства відносяться до активу. Відповідно, вести 
мову про витрати з позицій вибуття активів або ж зменшення ка-
піталу буде економічно неправомірно.  

Варто відзначити, що цей висновок цілком узгоджується із 
визначенням терміну “активи”, яке пропонує Закон України “Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. Згідно 
нього активи – це ресурси, контрольовані підприємством у ре-
зультаті минулих подій, використання яких, як очікується, при-
веде до отримання економічних вигод у майбутньому. Всі поне-
сені підприємством витрати, як правило, контролюються підпри-
ємством і мають місце задля отримання економічних вигод у 
майбутньому. А тому з позиції визначення активів, незалежно від 
фази виробничого процесу, за нормального господарювання, ви-
трати не призводитимуть до зменшення чи вибуття активів.  

Причиною подібної неузгодженості економічного змісту 
витрат та їх законодавчого визначення може бути відсутність но-
рмотворчих традицій щодо цього терміну у вітчизняній законо-
давчій діяльності. Так, до прийняття згадуваних Положень (стан-
дартів) бухгалтерського обліку 1 та 16, а також Методичних ре-
комендацій з планування, обліку і калькулювання собівартості 
продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств в 
незалежній Україні неодноразово приймалися різноманітні нор-
мативні акти, покликані регулювати витрати як в цілому по на-
родному господарстві, так і в сільськогосподарських підприємст-
вах. Це і Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвер-
дження Основних положень про склад витрат виробництва (обі-
гу) на підприємствах і організаціях” та її більш рання редакція 
“Про затвердження Основних положень про склад витрат вироб-
ництва (обігу) і формування фінансових результатів на підприєм-
ствах і в організаціях України”, і Постанова Кабінету Міністрів 
України “Про затвердження Типового положення з планування, 
обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) 
сільськогосподарських підприємств” та інші нормативні акти, що 
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прямо чи опосередковано стосувалися категорії витрат. Жоден із 
названих документів, не дивлячись на їхню безпосередню прина-
лежність до регулювання витрат, не давав скільки-небудь конк-
ретного їх визначення. Цей факт вказує на недостатню увагу до 
витрат на рівні методики та методології, що може означати нена-
лежне розуміння відповідними державними органами значення 
та ролі витрат в економіці країни. 

Подібний висновок підтверджується і ситуацією в інших 
галузях народного господарства. Зокрема, в промисловості, яка 
традиційно знаходилася в кращих умовах ніж сільське господар-
ство, Типове положення з планування, обліку і калькулювання 
собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості визначен-
ня витрат не містило. 

Не передбачав визначення витрат навіть Закон України 
“Про оподаткування прибутку підприємств”, в якому методика 
обчислення оподаткованого прибутку базується на трьох основ-
них категоріях – балансовий прибуток, витрати та амортизація, і 
де роль витрат важко переоцінити. Разом з тим Закон містить чі-
ткі визначення термінів “гудвіл”, “роялті”, “ф’ючерсна операція” 
та інших, що означають речі недостатньо поширені, а подекуди 
до останнього часу і зовсім відсутні в господарській практиці 
України. 

Таким чином, визначення поняття витрат, що міститься в 
Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку та Методичних 
рекомендаціях з планування, обліку і калькулювання 
собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських 
підприємств були включені в документи такого характеру впер-
ше в законодавчій практиці незалежної України, що уже саме по 
собі є явищем позитивним. Також це частково пояснює, хоч і не 
виправдовує причину такого, на нашу думку, недосконалого за-
конодавчого тлумачення такої значимої економічної категорії як 
витрати. Подібний стан речей, на нашу думку, не можна вважати 
нормальним, оскільки це створює загрозу еволюції економічної 
роботи на підприємствах лише до фіксатора отриманих 
результатів, що аж ніяк не сприятиме поліпшенню їх фінансово-
економічного стану. 
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СЕКЦІЯ 3. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕВОГО 
КОНТРОЛЮ І АУДИТУ 

 
УДК 657 

С.К. БАРЫШЕВА, к.э.н., 
КазЭУ им.Т.Рыскулова 

 
ПРОЦЕДУРЫ АУДИТА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ПЕРСОНАЛА И ОПЛАТЫ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИЯХ  

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 

Как известно организационная структура любого предпри-
ятия и любой отрасли народного хозяйства, в том числе агро-
формирования, уделяют большое внимание обеспеченности пер-
соналом.   

В процессе управления персоналом приходится принимать 
множество решений, которые нуждаются в контроле. Процесс 
контроля связан с определением того, что, как и когда контроли-
ровать, какие виды и формы контроля исследовать, как прово-
дить анализ полученной информации. Возникает потребность 
корректировать действующие процессы в соответствии с полу-
ченными данными результатов контроля. 

Принятие решения всегда связано с необходимостью воздей-
ствия на объект управления с целью приведения его в желаемое 
состояние. Импульс принятию решения задает информация о со-
стоянии контролируемых параметров объекта, а воздействие на 
объект осуществляется после выработки и принятия соответст-
вующего решения. Этот процесс носит циклический характер, на-
чинается с обнаружения несоответствия параметров плановым за-
даниям или нормативам и заканчивается принятием и реализацией 
решений, которые должны ликвидировать это несоответствия. 

Основным элементом каждого процесса принятия решений 
является проблема, под которой понимается несоответствие фак-
тического состояния управления с персоналом желаемому или 
заданному. Проблемы могут возникнуть, когда функционирова-
ние системы управления персоналом не создает необходимых 
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предпосылок для достижения поставленных целей в данный мо-
мент или в будущем. Проблемная ситуация, как правило, содер-
жит две части: характеристику самой проблемы (место и время 
ее возникновения, сущность и содержание, границы ее распро-
странения и воздействие на работу организации) и ситуационные 
факторы, приведшие к появлению проблемы (внешние и внут-
ренние по отношению к организации). Это дает возможность 
оценить значимость проблемы, наметить временные рамки ее 
решения и принять за основу ту или иную структуру процесса 
принятия решений.  

Рассматривая проблемы аудита  труда и заработной платы, 
даже неискушенный в этом занятии человек может заметить, что 
одно только определение размера заработной платы может вы-
звать значительные затруднения у всех участников трудовых 
взаимоотношений. Работник всегда желает иметь как можно бо-
лее высокий уровень дохода, тогда как работодатель стремиться 
сократить свои издержки.  

На каждом этапе процесса принятия решения (постановка 
проблемы, формирование решений, выбор и реализация реше-
ний) выделены процедуры, необходимые для реализации целе-
вых установок каждого этапа. Описание проблемной ситуации 
дает представление о факторах, которые необходимо тщательно 
проанализировать и рассмотреть, принимая решения. При этом 
необходимо установить, является ли эти факторы внутренними 
или внешними по отношению к данной организации.      

Комплексный анализ и прогнозирование внешних ситуаци-
онных условий деятельности организации позволяет отслеживать 
состояние и изменение факторов влияния. Анализ внутренних 
ситуационных условий касается вопросов работы функциональ-
ных подразделений, характеристик потенциала организации. 
Курс на проведение рыночных реформ привело к децентрализа-
ции системы управления экономикой, перенесению центра тяже-
сти на уровень организации. Каждая организация теперь должна 
самостоятельно решать вопросы внутренней организации, а так-
же устанавливать всю совокупность связей с внешней средой. 
Целый ряд задач, которые ранее находились за пределами компе-
тентности организации, теперь стали ее важнейшей прерогати-
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вой: маркетинговые исследования, привлечение капитала, нала-
живание коммуникаций, ориентация на потребителя и его запро-
сы, повышение использования трудового потенциала и др. 

В новых условиях стало недостаточно проводить только 
анализ трудовых показателей. Возникла потребность в создании 
новых методов оценки деятельности организации, в том числе и 
новых способах анализа трудовых показателей, которые отража-
ли бы фактическое состояние организации и позволяли бы неза-
висимым экспертом в области труда разрабатывать рекоменда-
ции по совершенствованию организации труда и производства, 
оказанию практической помощи в управлении персоналом, на-
правленной на повышение эффективности социально-трудовой и 
экономической деятельности организации.  

Суть аудита – диагностика причин возникающих в органи-
зации проблем, оценка их важности и возможностей решения, 
разработка конкретных рекомендаций для организации. 

Предметом аудита может быть одна организационно – эко-
номическая проблема или их совокупность, связанная с функ-
циональной деятельностью организации – финансово-
хозяйственной деятельностью, менеджментом, социально-
трудовой сферой и т.п. Для обеспечения эффективности системы 
управления персоналом необходимо в первую очередь разрабо-
тать процедуры аудита связанные с методами управления персо-
налом.  

Новым способом оценки деятельности организации в трудо-
вой сфере являются управленческий аудит  или аудит персонала.  

Аудит персонала – часть или разновидность управленческо-
го аудита. Он может применятся для повышения эффективности 
системы принятия управленческих решений и контроля эффек-
тивности системы управления персоналом. Управленческий ау-
дит или аудит персонала представляют собой целенаправленную 
и системную работу по решению проблем, обусловленных неэф-
фективными методами управление организацией. Для решения 
конкретных ситуационных проблем разрабатываются более со-
вершенные методы и технологии функционирования организа-
ции, большое значение придается аналитической обоснованности 
решений в сфере формирования и  использования трудового по-
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тенциала. Все большую роль играет диагностическая работа, ко-
торая позволяет объективно оценить управленческую деятель-
ность.   

Аудит персонала дает возможность обнаружить и убрать 
слабые места в системе управление персоналом, специалисты и 
менеджеры по управлению персоналом получают представление 
о функционировании человеческих ресурсов организации. Аудит 
протекает в виде анализа социально-трудовых показателей, оце-
нивает деятельность кадровой службы и может охватывать от-
дельные подразделения или организацию в целом. 

Интерес к аудиту персонала в последние годы растет, что 
подтверждается и работами отечественных экономистов, изу-
чающих социально-трудовые отношения. 

Объект аудита персонала – персонал организации и его 
трудовая деятельность, система управления, социально-трудовые 
отношения. 

Цели аудита персонала – повышение эффективности систе-
мы формирования и использования трудового потенциала орга-
низации, эффективность системы управления персоналом. 

На основе целей аудита можно сформировать его основные 
задачи: 

· оценка текущей политики и стратегии организации, 
включая положение на рынке труда, целостность и системность 
поставленных целей, понимание их службой управление персо-
налом и руководителями; 

· оценка технологии управления персоналом, включая 
анализ отбора и приема персонала, трудовой адаптации и ис-
пользования персонала, системы обучения и профессионального 
продвижения; 

· обеспечение соответствия результатов управления пер-
соналом системе внешних и внутренних ситуационных условий, 
усилий на стратегическом, линейном и функциональном уровнях 
управления персоналом друг другу; 

·  формирование эффективной системы стратегического и 
оперативного планирования, контроля и учета за реализацией 
планов, учета движения персонала, проведение кадровой поли-
тики; 
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· оценка показателей эффективности труда, его условий, 
анализ трудовых ресурсов и затрат труда,  численности и со-
става работников, использования средств на заработную плату; 

· оптимизация кадрового состава и реорганизация 
структуры управления посредством внедрения более эффек-
тивных методов и процедур, создание оптимальной организа-
ционной среды восприятия изменений на функциональном  и 
административном уровнях подчинения и функционального 
взаимодействия, повышение эффективности информационных 
потоков кадровой системы; 

· оценка работы кадровой службы, включая уточнение 
обязанностей и ответственности работников, их вклада в эф-
фективность деятельность организации; 

· разработка рекомендаций относительно изменений в 
политике и стратегии управление персоналом, улучшение фор-
мирование и использования кадров. 

 После аудита системы управления персоналом необходимо 
приступить к  аудиту оплаты труда, так как заработная плата яв-
ляется основным источником доходов для работников, а работо-
датели заинтересованы  в снижении затрат на оплату труда. В 
связи с этим при проведении аудита операций по оплате труда и 
расчетам с персоналом целесообразно включать в общую про-
грамму аудита следующие вопросы:  

- Аудит тождественности показателей бухгалтерской отчет-
ности и регистров бухгалтерского учета.  

- Аудит оформления первичных учетных документов.  
- Наличие трудового  договора. Наличие положений о пре-

мировании и поощрении работников.  
- Правомерность отнесения на себестоимость продукции 

(работ, услуг) для целей бухгалтерского учета и для целей нало-
гообложения выплат, начисленных персоналу организации. 

Основной целью аудита оплаты труда является установле-
ние соответствия применяемой в организации методики учета и 
налогообложения операций по оплате труда и расчетам с персо-
налом, действующим в РК в проверяемом периоде нормативным 
документам, для того чтобы выявить имеющиеся ошибки или 
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нарушения и степень их влияния на достоверность финансовой 
отчетности. 

К числу основных комплексов задач, которые необходимо 
проверить при аудите расчетов учета труда и заработной платы, 
относятся следующие: 

1. соблюдение положений законодательства о труде, со-
стояние внутреннего контроля по трудовым договорам; 

2. учет и контроль выработки и начисления заработной 
платы рабочим-сдельщикам; 

3. учет и начисление повременных и прочих видов оплат; 
4. расчеты удержаний из заработной платы физических 

лиц; 
5. аналитический учет по оплате труда работающих (по 

видам начислений и удержаний); 
6. сводные расчеты по заработной плате; 
7. расчет налогооблагаемой базы по индивидуальному по-

доходному налогу и взносы по пенсионному отчислению, а так-
же учет отчислений по оплате труда; 

8. расчеты по депонированной заработной плате. 
После проведения всех необходимых процедур проверки 

аудиторы оценивают полноту и качество выполнения всех пунк-
тов общего плана и программы аудита. По окончании аудитор-
ской проверки можно констатировать, что мероприятия, преду-
смотренные общим планом и программой аудита системы управ-
ления персоналом и расчетов по оплате труда, выполнены в пол-
ном объеме. 

Таким образом, аудит персонала в области управления 
персоналом и учета оплаты труда имеет свои особенности и его 
процедуры направлены на выявления слабых мест в системе 
управление персоналом и в области учета оплаты труда. Следо-
вательно, все выше рассмотренные  процедуры аудита персонала 
можно применить для всех отраслей народного хозяйства, в том 
числе для организации агроформирования. Но особенности при-
менения рассмотренных аудиторских процедур  зависит от мас-
штаба и объема деятельности  и организационной структуры 
управления любого предприятия. 
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 кафедра ЕОО в АПК, ОДЕУ 

 

ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ТА ЙОГО РОЛЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 
М’ЯСОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ 

 
Сучасний стан м’ясопереробної галузі потребує термінових 

змін в системі управління. Вдосконалення управління на підставі 
стратегії розвитку і ефективного контролю повинно відбуватись 
шляхом утворення служби внутрішнього аудиту. Однак, якщо 
розвиток зовнішнього аудиту в країні регулюється державою і 
відбуваються певні кроки стосовно становлення  аудиту в країні, 
то впровадження системи внутрішнього  аудиту на підприємст-
вах не регламентовано законодавчою базою і носить  суто ініціа-
тивний характер, тому й досі знаходиться в стадії розвитку. 

Питанням організації і методики внутрішнього аудиту за-
ймаються   зарубіжні і вітчизняними вчені, а саме: Р. Адамс, 
Ф.Ф. Бутинець, Л.П. Кулаковська, Р. Монтгомері, І.І. Пилипенко, 
В.І. Подольский,   П.Т. Саблук, В.І. Драч та інші. 

Проблема впровадження та організації внутрішнього ауди-
ту залишається актуальною як для нашої країни, так і взагалі в 
міжнародній практиці. Суть її полягає в тому, що не існує єдино-
го методичного підходу щодо утворення служби внутрішнього 
аудиту як взагалі для підприємств, так і в галузевому аспекті.  

Внутрішній аудит представляє собою сукупність організа-
ційних та методичних прийомів спрямованих на запобігання по-
рушень законодавства, підвищення ефективності управління, ра-
ціональне використання ресурсів підприємства, контроль за збе-
реженням активів. Тому внутрішній аудит слід розглядати як не-
від’ємний структурний підрозділ в ієрархії системи управління 
підприємством. В сучасних умовах розвитку системи управління 
і динамічних змін які відбуваються у зовнішньому оточенні, вну-
трішній аудит здатен забезпечити управлінський апарат операти-
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вною аналітичною інформацією, необхідною для  виконання 
стратегічних завдань, досягнення цілей підприємства. 

Згідно МСА 400 « Оцінка ризиків та внутрішній контроль», 
система внутрішнього контролю – це всі  внутрішні правила та 
процедури контролю, запроваджені керівництвом для забезпе-
чення стабільного і ефективного функціонування підприємства, 
дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та 
раціонального використання активів, точності і повноти бухгал-
терських записів, своєчасної підготовки фінансової інформації, 
запобігання фальсифікаціям [ 1 с.48]. 

Внутрішній аудит є найвагомішою і наважливішою скла-
довою системи внутрішнього контролю. Однак створення цієї 
структури на підприємстві, як ми вже зазначили вище, залежить 
лише від рішення керівництва. Згідно МСА 400, структура, за-
вдання, перелік повноважень служби внутрішнього аудиту також 
формуються на власний розсуд керівництва. Сучасні керівники 
не завжди вважають це за необхідне. Тому доцільність такої слу-
жби на підприємстві доводиться надто дорогими помилками при 
прийнятті управліньких рішень, зловживаннями персоналу, 
штрафними санкціями державних контролюючих органів. Ще 
одним досить вагомим чинником, який загальмовує розвиток 
внутрішнього аудиту, є можливість альтернативного засобу кон-
тролю: незалежний аудит та  залучення аутсорсінгових послуг, 
тобто передача функцій внутрішнього аудиту на виконання спе-
ціалізованій компанії.   

На наш погляд, наявність альтернативних підходів завжди 
є позитивним фактором. Це пов’язане з тим, що кожний варіант 
має свої переваги та недоліки. Але наше дослідження присвячене 
не тільки загальній проблемі організації внутрішнього аудиту на 
підприємстві, а й безпосередньо на підприємствах 
м’ясопереробної галузі. В цьому аспекті, ми вважаємо, що систе-
ма внутрішнього аудиту має певні приоритетні переваги перед 
іншими формами контролю. 

Так, зовнішній аудит проводиться час від часу і зорієнто-
ваний, перш за все, на підтвердження достовірності фінансової 
звітності. Безумовно, це важливий і необхідний процесс в таких 
випадках як залучення інвесторів, зміна керівництва, реструкту-
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ризація підприємства,  коредитування. Але зовнішній аудит ви-
ключає можливість оперативної оцінки справ на підприємстві і 
наявність системного контролю. 

Використання аутсорсінгу також обмежує, рівень операти-
вності і контролю, але в меншій мірі існує ризик розголошення 
конфіденційної інформації і ризик недостатнього розуміння галу-
зевої специфіки діяльності підприємства. 

Специфіка харчової галузі, а особливо м’ясопереробної , 
полягає перш за все в технологічних особливостях, коротких 
строках зберігання як сировини, так і готової продукції, що пот-
ребує додаткових процедур контролю, які носять характер сис-
темності. Саме системність, тобто виконання процедур контролю 
постійно, а не час від часу, забезпечує ефективність діяльності 
служби внутрішнього аудиту. Внутрішні аудитори забезпечують 
управлінський персонал оперативними даними аналізу і оцінки, 
рекомендаціями за результатами перевірок. На їх підставі яких 
приймаються своєчасні, обґрунтовані управлінські рішення. 

В той же час, ефективність використання окремих методи-
чніх прийомів аудиту, таких як інвентаризація, контроль якості 
сировини, контрольний запуск сировини, лабораторний аналіз 
досягається лише за умов раптовості. Це по суті неможливе при 
здійсненні зовнішнього аудиту або аутсорсінгових послуг. 

Зовнішній аудит і аутсорсінг не в змозі забезпечити на під-
приємстві ні системність, ні раптовість перевірки. Тому створен-
ня служби внутрішнього аудиту як підрозділу управлінської сис-
теми на м’ясопереробних підприємствах є необхідною умовою 
для забезпечення ефективного функціонування та розвитку.  

Саме служба внутрішнього аудиту, на відміну від зовніш-
нього аудиту та послуг аутсорсінгу,  має можливість функціону-
вати у тісному контакті з керівництвом підприємства, спеціаліс-
тами апарату управління, керівниками структурних підрозділів, 
що також значно підвищує його ефективність.   

В основі концепції впровадження системи внутрішнього 
аудиту, окрім перелічених принципів, лежить безпосередньо 
процес організації служби аудиту в аспекті її структури, кількості 
працівників, забезпеченні внутрішніх нормативів,  посадових ін-
струкцій, постановки завдань. 
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Ефективність внутрішнього аудиту на м’ясопереробних пі-
дприємствах дозволяє знизити витрати на проведення зовнішньо-
го аудиту, мінімізувати розмір штрафних санкцій підприємства, 
раціонально використовувати ресурси підприємства, що в сукуп-
ності значно впливає на кінцевий результат діяльності, тобто ро-
змір прибутку.    

Ми вважаємо, що впровадження системи внутрішнього ау-
диту на підприємствах м’ясопереробної галузі є найбільш доці-
льним серед альтернативних заходів контролю.  

 
УДК 657 

О.Г. КРАСОТА, к.е.н., ст. викладач, 
Полтавська державна аграрна академія 

 
СУТЬ ТА СКЛАДОВІ ПРОЦЕДУРИ DUE DILIGENCE 

 
Дью Ділідженс (від англійського Due Diligence, що в перек-

ладі означає забезпечення належної сумлінності) - це процедура 
формування об'єктивного уявлення про об'єкт інвестування, що 
включає в себе інвестиційні ризики, незалежну оцінку об'єкту 
інвестування і безліч інших чинників, в першу чергу Дью Ділі-
дженс направлений на всебічну перевірку законності і комерцій-
ної привабливості планованої операції або інвестиційного проек-
ту, проте важливу роль грає так само грає і повнота інформації, 
що надається при даному виді перевірки, що дозволяє інвесторам 
або діловим партнерам більш глибоко оцінити всі переваги і не-
доліки співпраці. 

Спочатку термін Due Diligence прийшов в консалтинговий 
бізнес з банківської сфери і мав на увазі під собою комплексну 
систему збору і аналізу інформації про потенційних або існую-
чих клієнтів і партнерів, яка призначалася банками для захисту 
власності від можливого збитку. Проте на сьогоднішній це по-
няття перестало бути прерогативою банківського сектора, тепер 
процедура Дью Ділідженс як правило означає проведення всебі-
чного аналізу діяльності підприємства з погляду фінансових ана-
літиків, аудиторів і юристів, причому кожна група фахівців готує 
для замовника докладний звіт про стан підприємства. 
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Процедура Дью Ділідженс починається з моменту, коли по-
купець тільки починає планувати можливу покупку (поглинання) 
об'єкту інвестування. Починається вивчення діяльності компанії, 
пошук будь-якої інформації про компанію, як правило, через 
офіційні джерела (інтернет-сайти, публікації в пресі). Пошук, 
відстежування і аналіз інформації проводиться з метою з'ясуван-
ня вартості компанії і інтересу в її придбанні. 

В процесі проведення Due Diligence, як правило, викону-
ються роботи, які можна розбити на три взаємозв'язані частини: 

- оцінка вартості пакету акцій (вартості майнового комплек-
су, вартості бізнесу). 

- оцінка системи бухгалтерського обліку і достовірності зві-
тності і фінансовий аналіз; оцінка податкових ризиків; 

- юридична оцінка ризиків із зобов'язань і досконалих опе-
рацій (табл. 1). 

Таблиця 1 
Складові процесу Due Diligence 

Задачі процесу Виконавці Процедури Результати 
1 2 3 4 

Оцінка вар-
тості пакету 

акцій 

Фінансові 
аналітики 

Визначити справедливу вартість 
об'єкту інвестування, дати покуп-
цю діапазон вартості підприємства 
при різних варіантах його майбут-
нього використовування. 

Звіт про 
оцінку 
бізнесу 
компанії. 

Оцінка сис-
теми бухга-
лтерського 
обліку та 
достовірно-
сті фінансо-
вої звітності 

Аудитори Аналіз структури виручки і витрат 
компанії, оцінка системи внутрі-
шнього контролю, аналіз основ-
них засобів, фінансових вкладень, 
дебіторської і кредиторської забо-
ргованості, запасів компанії; та-
кож проводиться аналіз кредитних 
договорів і зобов'язань, аналіз 
умовних зобов'язань, повноти і 
достовірності обліку активів і 
зобов'язань. Виділення потенцій-
них податкових ризиків і вигод, а 
також виявлення і цифровий вираз 
потенційних податкових зобов'я-
зань, що є у Компанії. 

Звіт про 
фінансову 
експертизу 
компанії. 
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Продовж. табл. 1 
1 2 3 4 

Проведення 
юридичної і 
правової 
експертизи 
діяльності 
компанії, з 
метою мак-
симально 
виявити 
ризики, 
пов'язані з її 
покупкою. 

Юристи Огляд засновницьких документів, 
юридичного статусу, документів 
про корпоративне управління, 
рішень колегіальних органів 
управління і основної довіреності. 
Аналізуються основні операції з 
акціями, відомості про акціонерів, 
їх майнові і немайнові права. Ви-
вчається державне регулювання 
діяльності компанії, основні конт-
ракти і майнові права компанії, 
трудові відносини і претензійно-
позовна діяльність. 

Звіт про 
юридичну 
експертизу 
компанії. 

 
При цьому оцінювачі, аудитори і юристи працюють в тісній 

взаємодії, оскільки повна інформація по операції деколи може 
бути дана тільки спільними зусиллями. 

 
УДК 657 

П.Н. МАЙДАНЕВИЧ, к.э.н., доц.,  
Южный филиал Национального университета биоресурсов и 

природопользования Украины  
«Крымский агротехнологический университет» 

 
ОСНОВЫ АУДИТА ДОСТОВЕРНОСТИ ФИНАНСОВОЙ ОТ-

ЧЕТНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Финансовая отчетность – это совокупность форм отчетно-
сти, составленных на основании данных финансового учета с це-
лью получения пользователем обобщенной информации о фи-
нансовом состоянии и деятельности предприятия, а также изме-
нениях в его финансовом состоянии за отчетный период в уста-
новленной форме для принятия пользователем определенных 
деловых решений. 

Государственным органам управления необходима инфор-
мация о финансовой отчетности для формирования макроэконо-
мических показателей – своевременность уплаты налогов, опре-
деление национального дохода и распределение ресурсов. 
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Элементами финансовой отчетности являются ее основные 
статьи: выручка, расходы, прибыль, убытки, активы, обязатель-
ства, капитал собственника. Каждая статья (элемент) финансовой 
отчетности согласно П(с)БУ 1, может приводиться в отчетности, 
если: 

- существует вероятность поступления или выбытия бу-
дущих экономических выгод; 

- оценка статьи может быть достоверно определена.  
Подготовка достоверной бухгалтерской отчетности – одна 

из основных задач руководства хозяйствующего субъекта. Нали-
чие аудиторского вывода о бухгалтерской отчетности не пере-
кладывает ответственность за ее подготовку на аудитора. Вместе 
с тем на аудитора возлагается ответственность за формирование 
объективного мнения о степени достоверности поданной отчет-
ности и составлении соответствующего вывода, которое должно 
служить ориентиром для пользователей бухгалтерской отчетно-
сти, при определении степени объективности представленных в 
отчетности данных, и предупреждать о существующих и вероят-
ных отклонениях в этой отчетности. 

Аудит финансовой отчетности представляет собой подбор, 
группировку и изучение данных о финансовых ресурсах пред-
приятия и их использование с целью мобилизации средств, необ-
ходимых для выполнения плановых или проектных задач и по-
гашения финансовых обязательств в процессе хозяйственной 
деятельности предприятия. При аудите рассматриваются вопро-
сы формирования и использования отдельных видов финансовых 
ресурсов, их размещение в разные материальные ценности (акти-
вы), оценки платежеспособности и финансовой устойчивости 
предприятия, скорости оборота средства. 

Аудиторская проверка представляет собой сложный и про-
должительный процесс, который предусматривает соблюдение 
принципов аудита: методологических, этических и правовых. 
Аудиторы постоянно работают над тем, чтобы максимально со-
кратить время проверки, не снижая при этом ее качества и не уве-
личивая аудиторского предпринимательского риска. Для дости-
жения эффективной методики проведения аудита баланса, со-
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блюдения фундаментальных принципов, таких как профессио-
нальная компетентность, надлежащая старательность и техниче-
ские (профессиональные) стандарты, необходимо применять 
нормативно-правовую базу относительно объекта проверки, ко-
торая постоянно пополняется и совершенствуется. 

В основу правильной и рациональной методики аудита, вы-
бора приемов и способов, положено четкое понимание аудито-
ром задач изучения данных финансовой отчетности. При этом 
аудитор должен осознать, что его основной задачей при изучении 
достоверности финансовой отчетности является установление 
достоверности ее показателей и соответствия осуществленных 
субъектом хозяйствования хозяйственных операций действую-
щим нормативным актам Украины. 

Аудитор должен понимать разные вопросы, касающиеся 
финансовых отчетов: знать способы производства и сбыта про-
дукции субъекта хозяйствования, место нахождения производст-
венных объектов, а так же связанные стороны. Понимание дан-
ных вопросов необходимо аудитору для того, чтобы он мог осу-
ществлять необходимые запросы и разрабатывать соответст-
вующие процедуры, а так же оценивать полученные ответы и 
прочую информацию. 

Аудитор изучает соответствие фактов хозяйственной жизни 
действующему законодательству, то есть он должен удостове-
риться, что хозяйственные факты предприятия отражены в учете 
и отчетности с соблюдением требований внешних и внутренних 
нормативных актов. 

Аудит финансовой отчетности способствует выявлению не-
достатков, предупреждению банкротства, определению перспек-
тив развития производства в условиях жестокой конкуренции. 
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УДК 657 
Ю.П. МАЙДАНЕВИЧ, к.э.н., ст. преподаватель, 

кафедра экономической теории, 
ТНУ им. В.И. Вернадского 

 
НЕОБХОДИМОСТЬ АУДИТА РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

 

Экономической основой роста и развития предприятия в 
условиях рыночных отношений является непрерывный рост и 
наилучшее использование их производительных сил, улучшение 
организации производства и методов хозяйствования, неуклон-
ный рост производительности труда и строжайшее соблюдение 
принципа: за лучшие результаты труда – более высокое матери-
альное вознаграждение в виде оплаты труда. 

В современном товарном производстве, основанном на 
найме рабочей силы, заработная плата — это элемент рынка тру-
да, который выступает как цена товара, в форме  которого наем-
ный работник продает свою рабочую силу. 

Для наемного работника заработная плата — это его трудо-
вой доход, который он получает в результате реализации способ-
ности к труду и который должен обеспечить объективно необхо-
димое воссоздание рабочей силы. 

Для субъекта ведения хозяйства заработная плата — это 
элемент расходов и производства, которая входит в состав себе-
стоимости продукции и влияет на финансовую результативность 
хозяйственной деятельности. 

Для государства заработная плата является объектом госу-
дарственного регулирования, с одной стороны, а с другой - объ-
ектом налогообложения. На каждом предприятии  (государст-
венном, других  форм собственности), отрасли, во всей  Украине 
для улучшения жизненного уровня  трудящихся  необходимо  
повышать эффективность  производства, обеспечивать  дейст-
венную  и  достоверную  информацию об  использовании рабоче-
го времени на каждом производственном участке, об эффектив-
ности мероприятий по усовершенствованию организации труда и 
его оплаты.  
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Размер заработной платы зависит от сложности и условий 
выполняемой работы, профессионально-деловых качеств работ-
ника, результатов его труда и хозяйственной деятельности пред-
приятия. 

Источником средств на оплату труда работников предпри-
ятий является часть дохода и другие средства, полученные 
вследствие их хозяйственной деятельности. 

Начисление, выплата и учет оплаты труда должны прово-
диться в соответствии с действующим законодательством, нор-
мативными и инструктивными материалами, которые регулиру-
ют трудовые отношения. 

Достаточное количество нормативных и инструктивных ма-
териалов диктует необходимость усиления финансово-
экономического контроля по вопросам начисления и выплаты 
заработной платы. Одним из видов финансово-экономического 
контроля на современном этапе развития Украины является неза-
висимый аудит, направленный на обеспечение контроля досто-
верности и полноты информации, отраженной в финансовой и 
налоговой отчетности. 

Аудит расчетов по оплате труда – это очень трудоемкое и 
ответственное задание по предоставлению уверенности, потому 
что совмещает в себе элементы финансового аудита и аудита на 
соответствие, связанного с необходимостью соблюдения трудо-
вого и налогового законодательства при формировании финансо-
вой информации о расчетах по оплате труда и других выплатах 
работникам.  

Современное состояние развития социально-экономических 
отношений по оплате труда ставит особенные требования к фор-
мированию цели, заданий, объектов аудита и оценки предостав-
ленной информации, о расчетах по выплатам работникам.  Аудит 
должен учитывать интересы всех сторон этих отношений – рабо-
тодателя, работника и государства. Поєтому при проведении ау-
дита финансовой отчетности предприятия необходимо выделять 
специальное задание – аудит выплат работникам с вынесением 
по его результатам соответствующего аудиторского заключения.  
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Аудит в сфере труда - это система мероприятий по сбору 
информации, ее анализ и оценка, на этой основе эффективности 
деятельности предприятия по организации труда и ее оплаты. 
Объектом аудита является трудовой коллектив, персонал пред-
приятия и расчеты, с ним, его деятельность. С целью аудита пер-
сонал предприятия и его труд представляются в виде системы 
показателей, которые позволяют охарактеризовать: результатив-
ность, эффективность функционирования трудового коллектива; 
эффективность систем оплаты труда; результативность организа-
ции рабочих мест, распределения работ; эффективность исполь-
зования рабочего времени но др. 

При этом оценка эффективности деятельности работников и 
оплата их труда рассматривается как главная, глобальная цель 
аудита. Аудит позволяет убедиться во взаимном соответствии 
деятельности предприятия по управлению персоналом и страте-
гии его развития, а также взаимному соответствию регламента-
ции социально трудовых отношений и законов, правил, инструк-
ций и методик, которые определяют эту деятельность. По ре-
зультатам аудиторской проверки могут быть определены направ-
ления для установления или изменения стандартов. Проверка 
способствует кадровым перестановкам, которые улучшают каче-
ственный состав трудовых ресурсов, продвижению более перс-
пективных сотрудников и развитию их творческой активности. 
Относительно работы непосредственно с кадровыми службами 
предприятия, то здесь аудит позволяет повысить роль кадровых 
служб, приблизить их деятельность к цели и заданиям предприя-
тия, заострить их внимание на важнейших вопросах. Многогран-
ность и объемность (разнообразие) целей аудита в сфере труда и 
его оплаты предприятия позволяет относиться к этой процедуры 
как к сложному явлению. 

Таким образом аудит расчетов оплаты труда должен прово-
диться периодически подобно финансовым проверкам, чтобы 
убедиться в исполнении поставленных задач и способствовать 
повышению эффективности деятельности предприятия.  
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ВНУТРІШНІЙ АУДИТ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
 

Велика кількість аграрних підприємств має проблему нее-
фективного використання різного роду ресурсів – людських, фі-
нансових, матеріальних, від нестачі необхідної для прийняття 
правильних рішень інформації, ненавмисного і навмисного пере-
кручування звітності, шахрайства з боку персоналу і керуючих. 
Цього можна уникнути шляхом створення усередині самих ком-
паній ефективної системи внутрішнього контролю. 

Внутрішній контроль сформувався до початку ХХ сторіч-
чя, як сукупність трьох елементів: поділ повноважень, ротація 
персоналу, використання й аналіз облікових записів. Згодом фу-
нкції внутрішнього контролю значно розширилися, перетворив-
шись в організацію і координування дій, спрямованих на збере-
ження активів, перевірку надійності облікової інформації, підви-
щення ефективності операцій, відповідність визначеній політиці і 
процедурам компанії.  Таким чином, нові функції вивели поняття 
внутрішнього контролю за рамки кола питань, що відносяться до 
звичайного бухгалтерського обліку. 

Визначити внутрішній контроль з погляду його бухгалтер-
ського розуміння можна так: внутрішній контроль є структура, 
політика, правила, процедури по забезпеченню збереження акти-
вів компанії і надійності бухгалтерських записів, що дає достат-
ню впевненість у тому, що 1) транзакції належним чином автори-
зовані, 2) транзакції вчасно і точно відображаються в звітності у 
відповідності до стандартів обліку, 3) доступ до активів компанії 
здійснюється на підставі відповідної авторизації, 4) фізична ная-
вність активів періодично звіряється з бухгалтерськими записа-
ми.  

Говорячи про внутрішній контроль, важливо усвідомлюва-
ти, що він корисний тільки в тому випадку, якщо спрямований на 
досягнення конкретних цілей, і, перед тим, як оцінювати резуль-
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тати контролю, необхідно визначити ці цілі.  Є п'ять основних 
цілей внутрішнього контролю:  

´ Надійність і повнота інформації. 
´ Відповідність політиці, планам, процедурам, законодавст-
ву. 

´ Збереження активів. 
´ Економічне й ефективне використання ресурсів.   
´ Досягнення підрозділами компанії поставлених цілей і за-
дач.  
Ціллю компанії не повинно бути створення системи конт-

ролю, яка б цілком гарантувала відсутність відхилень, помилок і 
неефективності в роботі. Це має бути система, яка допомагала б 
їх вчасно виявляти й усувати, що сприятиме підвищенню ефек-
тивності роботи. Однак, навіть добре організована система внут-
рішнього контролю потребує оцінки своєї ефективності як із пог-
ляду досягнення поставлених цілей, так і з погляду економічнос-
ті. Для цього і призначений внутрішній аудит. Він оцінює на-
дійность і ефективность існуючої системи внутрішнього контро-
лю. Тобто, внутрішній аудит є функцією незалежної оцінки всіх 
аспектів діяльності організації, що здійснюється зсередини орга-
нізації і спрямована на підтвердження того, що існуюча система 
контролю надійна й ефективна. 

Важливо зауважити, що внутрішні аудитори не відповіда-
льні за створення і підтримку надійної й ефективної системи вну-
трішнього контролю. Основна мета внутрішнього аудиту – допо-
могти менеджерам ефективно виконувати покладені на них 
обов’язки, підтвердити те, що активи компанії використовуються 
найбільш ефективним способом для досягнення цілей і задач, що 
стоять перед компанією в цілому і її окремими підрозділами. Ау-
дит не може вважатися завершеним доти, поки не будуть впрова-
джені аудиторські рекомендації й усунуті виявлені відхилення. 

Одним із найважливіших аспектів діяльності внутрішнього 
аудиту є визначення й аналіз можливих зовнішніх і внутрішніх 
ризиків при розробці і впровадженні нових проектів (технологій 
виробництва), а також підготовка рекомендацій, що дозволяють 
знизити рівень ризику або мінімізувати можливі втрати. Внутрі-
шні аудитори також здійснюють моніторинг витрат по різних 
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проектах, аналізують фінансову й управлінську звітність компа-
нії, її достовірність і своєчасність, дають оцінку договорам і ви-
конанню сторонами своїх договірних зобов’язань, залучаються 
для оцінки інформаційних систем. 

Бути фахівцем з внутрішнього аудиту сьогодні означає во-
лодіти знаннями принципів організації і управління, а також ба-
зовими знаннями в таких дисциплінах як бухгалтерський облік і 
фінанси, право, оподаткування, логістика, інформаційні техноло-
гії.  Бути фахівцем у всіх цих областях неможливо, та й не є обо-
в'язковим.  Бажано, щоб відділ внутрішнього аудиту мав у своє-
му складі кваліфікованого фахівця-аудитора в кожній із цих об-
ластей. Крім цього, якщо при проведенні аудиту необхідні гли-
бокі знання в якийсь складній або специфічній галузі, аудитори 
можуть залучити зовнішніх фахівців, наприклад, професійних 
оцінювачів, інженерів, будівельників і т.д. Аудитори можуть 
працювати індивідуально чи групою, до складу якої підбирають-
ся люди, що володіють необхідною глибиною знань у необхідних 
дисциплінах.  

Існують дві основних відмінності аудиту внутрішнього від 
зовнішнього. Перше, зовнішній аудит традиційно орієнтується на 
підтвердження достовірності фінансової звітності компанії і фо-
кусується на операціях і подіях, що можуть зробити матеріаль-
ний вплив на звітність компанії. Внутрішній аудит спрямований 
на оцінку існуючої системи контролю компанії й ефективності її 
різних підрозділів – виробництво, маркетинг, фінанси і т.д. Дру-
ге, зовнішній аудит слугує, у першу чергу, інтересам клієнтів 
компанії в широкому розумінні цього терміна – постачальникам, 
споживачам, кредиторам, податковим органам. Внутрішній аудит 
потрібний, у першу чергу, для менеджерів компанії. Ефективна 
система внутрішнього аудиту може знизити витрати компаній на 
аудит зовнішній, хоча і не може цілком його замінити.  

Вітчизняна модель внутрішнього аудиту, слід зазначити, 
далека від західного варіанту і складається з двох основних на-
прямків. Перший – це ревізія, що фокусується на перевірці збе-
реження й ефективного використання активів, виявленні і лікві-
дації заборгованостей і недостач.  Другий – це власне внутрішній 
аудит, що має ціллю забезпечити достовірність фінансової звіт-
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ності, мінімізувати оподатковування і сприяти цілості активів 
компанії. У цьому випадку внутрішній аудит фактично виконує 
функцію зовнішнього аудиту і багато в чому його дублює, тим 
самим знижуючи свою ефективність. 

Це свідчить про необхідність осмислення західної практики 
внутрішнього аудиту і зближення вітчизняного і західного розу-
міння цілей і методів внутрішнього аудиту. Внутрішній аудит 
повинен перерости з функції орієнтованої на перевірку фінансо-
во-бухгалтерської звітності і мінімізацію податків у функцію, що 
охоплює всі аспекти діяльності компанії. 

 
УДК 332.025.12(477) 

І.Т. НОВІКОВ, к.е.н., доц., 
Харківський національний аграрний університет  

ім. В.В. Докучаєва 
 

І.І. РАГУЛІНА, ст. викладач, 
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ЕКОНОМІЧНИЙ  КОНТРОЛЬ  У  СИСТЕМІ  УПРАВЛІННЯ   
 

Необхідність створення міцної соціальної бази держави по-
требує більш міцних економічних і виробничих відносин у суспі-
льстві, в діяльності окремих товаровиробників  з високопродук-
тивною  працею. Саме в цьому суть головних завдань 
функціонування ринкової економічної системи. 

Умови розв'язання цих проблем полягають у розвитку різ-
номанітних    і рівноправних форм відповідальності, їх інтеграції 
і вільної конкуренції. 

У сільському господарстві, в останній час, набувають роз-
витку різноманітні види власності, а також змішані її форми. Уже 
втрачені функції командно-адміністративного управління. Однак, 
окремі важелі макроекономіки потрібні для більш точного про-
гнозування регулювання окремими сферами діяльності держави. 
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Тому, на сучасному етапі необхідно прискорити розробку 
та прийняття Верховною Радою України окремих правових норм 
(які забезпечували б перехід на ринкову економіку), надати 
підприємству економічну самостійність, можливість розвиватися 
товаровиробникам, спрямувати всі координовані дії на подаль-
ший розвиток виробничих відносин та підвищення ефективності 
багатоукладного виробництва. 

Місце контролю національного управління економікою 
країни визначено Конституцією України. Економічний контроль 
повинен забезпечити систематичну перевірку дій та виконання 
законів Верховної Ради, постанов уряду та наказів президента. 

Тільки при постійному налагодженому економічному 
контролі можливо дізнатися про реальність дій економічних 
законів у процесі виробництва. Це дає можливість своєчасно ви-
значити більш вузькі місця економіки та вчасно виправити непе-
редбачену ситуацію. 

Постійний розвиток виробничих сил у країні потребує не-
обхідності покращання організації всього виробничого процесу, 
використання наукових методів господарювання та продуктив-
ності праці. У вирішенні цих завдань суттєвий вплив має 
організований економічний контроль, в умовах якого надається 
можливість виявити внутрішні резерви кожного підприємства. 

Контроль, таким чином, потрібен для вирішення таких не-
складних завдань, як: 

· виявлення невикористаних резервів у кожному окремому 
виробничому підрозділі; 

· підвищення економічної ефективності роботи структур-
них підрозділів; 

· раціональне використання власності. 
Отже, роль контролю за збереженням і більш ефективним 

використанням власності і в ринкових умовах не знижується. 
На сучасному етапі контроль можна визначити як 

перевірку виконання окремо обраних рішень з економіко-
господарських питань. при цьому контроль може мати галузевий 
характер. 
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У загальному напрямку контроль являє собою одну із не-
обхідних функцій держави з управління виробничою та госпо-
дарською діяльністю функціонуючих підрозділів, яка полягає у 
здійсненні систематичної перевірки рішень уряду та Верховної 
Ради з господарських питань. 

З розвитком ринкових відносин і реформуванням  
колективної власності виникла необхідність створення нових 
видів контролю. За таких умов з’явилися різноманітні види 
власності, такі як акціонерні, орендні, кооперативні, комерційні 
банки, страхові компанії та ін. 

Власники стали потребувати все більшого обсягу 
інформації. Наприклад, кому належать активи та характер їх ру-
ху, ступінь платоспроможності підприємства, фінансової 
звітності, ліквідності. 

В умовах ринку підприємства, банки, інші фінансові інсти-
тути та господарські суб’єкти вступають у договірні відносини з 
приводу використання матеріальних, грошових засобів, здійс-
нення різних господарських операцій. У цих відносинах 
зацікавлені учасники вимагають більшого обсягу інформації, яка 
при цьому має бути достовірною. 

У зв’язку з цим Верховною Радою України 22.04.1993 р. 
був прийнятий Закон України “Про аудиторську діяльність”. 
Згідно з цим Законом проведення аудиту стало обов’язковим для 
підтвердження достовірності та повноти річного балансу і 
звітності комерційних банків, фондів, бірж, компаній, 
підприємств, товариств та інших суб’єктів господарювання неза-
лежно від форм власності та виду діяльності, звітність яких 
офіційно оприлюднена. Аудит також є обов’язковим для 
перевірки фінансового стану засновників комерційних банків, 
підприємств з іноземними інвестиціями, акціонерних товариств, 
інвестиційних фондів холдингових компаній, довірчих товариств 
та інших утворень, державних підприємств при передачі їх в 
оренду, інвестиційних фондів, емітентів цінних паперів, держав-
них підприємств. 

Формування єдиного ринку, розширення прав еконо-
міко-виробничих підприємств між виробниками товарів вима-
гають постійного удосконалення важелів управління. 
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У цілому існуюча структура економічного контролю в кра-
їні за останнє десятиріччя майже не змінилася. Досі залишилася 
організаційна роз'єднаність контролю. Але змінилися завдання 
державного контролю, знизилася роль відомчого контролю. 

При перевірці доходів та витрат у першу чергу необхідно 
виявити ризики пов’язані з доведенням господарства до зниження 
результатів рентабельності. Так, у Харківській області в 2008 р. 
кількість збиткових підприємств сільського господарства, мис-
ливства та лісового господарства складали 35,8% до загальної кі-
лькості, сума збитків у них була 535779,9 тис. грн.  

Необхідно зауважити, що регуляція матеріалів з питань пе-
ревірки земельних та майнових відносин потребує суттєвих змін в 
організації здійснення. Результати аудиторської перевірки без 
участі юридичних служб та спеціалістів управлінь земельних ре-
сурсів залишаються як правило незатребуваними. Тому, на наш 
погляд, таки перевірки необхідно проводити з участю представ-
ників цих відомств, а інколи за завданням судово-слідчих органів 
(при незаконному захоплені земель, майна; несплати аренди).  

Оновлений Закон України "Про аудиторську діяльність" 
від 14 вересня 2006 р. № 140-V не розширює перелік підпри-
ємств для обов'язкового проведення аудиту, що не сприяє 
повному охопленню аудитом всіх підприємств, які займаються 
підприємницькою діяльністю. 

Відтворення зруйнованих чи створення нових об'єднань 
для формування умов орієнтованої економіки сприяло б раціо-
нальному вирішенню питань міжгосподарських зв'язків і вико-
ристанню оборотних засобів, постачання сировини і реалізації 
продукції, покращення обліку і контролю, підвищення рентабе-
льності роботи підприємств. 

Для вирішення таких завдань велику користь принесла б 
раціонально організована аудиторська служба. Крім того, над-
звичайно важливо, щоб на даному етапі виробничих відносин 
необхідно впроваджувати плановий, регулюючий і галузевий (в 
аграрних об'єднаннях) аудит. 

У результаті проведених досліджень встановлено, що в 
умовах ринкових відносин підвищується роль контролю та ауди-
ту. Оскільки існують різноманітні форми власності, форми конт-
ролю також будуть різні.  
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УДК 657 
О.В. ВАКУЛЯК, м.н.с., 

ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААНУ 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА АУДИТУ  
ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ  

В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
 
Особливістю здійснення перевірки операцій по викорис-

танню бюджетних коштів в сільськогосподарських підприємст-
вах є те, що крім державного контролю вони підлягають перевір-
ці зовнішніми незалежними аудиторами.  

Прийоми і методи своєї роботи аудитори визначають само-
стійно, які умовно можна розділити на дві групи: методи органі-
зації аудиту та методи безпосередньо перевірки. При цьому осо-
бливе значення має перевірка аналітичного обліку, який сільсь-
когосподарські підприємства повинні вести у розрізі кожної про-
грами. Однак, на сьогоднішній день аналітика по отриманню та 
використанню коштів бюджету досить вузька, в зв’язку з чим 
значно ускладнюється процес перевірки. Деякі складнощі вини-
кають також в зв’язку з тим, що бюджетні кошти використову-
ються в розрізі різних програмами, які в свою чергу поділяються 
ще на декілька напрямів. Крім того, проведення аудиту в сільсь-
когосподарських підприємствах вимагає знання специфіки облі-
ку сільськогосподарської діяльності та біологічних активів. 

Проведення аудиту використання бюджетних коштів в сіль-
ськогосподарських підприємствах має на меті перевірку: 

- обґрунтованості отримання бюджетних коштів; 
- своєчасності, достовірності, законності та доцільності 
операцій пов’язаних з оприбуткуванням та використан-
ням бюджетних коштів; 

- цільового та ефективного використання бюджетних 
коштів. 

Стосовно процесу здійснення аудиту, то погляди вчених рі-
зняться, в зв’язку з різною деталізацією його етапів. 
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За Р. Монтгомері, аудиторська перевірка здійснюється в на-
ступній послідовності: 

1. Ознайомлення з персоналом і планом. 
2. Отримання і документування інформації про клієнта, 

структуру контролю, у тому числі в окремих випадках про засоби 
контролю для оцінки внутрішнього ризику і ризику під час конт-
ролю. 

3. Розробка плану проведення перевірок у рамках аудиту. 
4. Проведення допоміжних перевірок засобів контролю (пі-

сля проведення перевірок на суттєвість), що дають змогу підви-
щити рівень впевненості стосовно окремих цілей аудиторської 
перевірки і бухгалтерських рахунків. 

5. Проведення перевірок на істотність, оцінювання і реєст-
рація достатньо переконливих доказів того, що судження управ-
лінської ланки, відображені у бухгалтерських балансах і фінан-
сових документах, є обґрунтованими і дають змогу досягти від-
повідних цілей, що стоять перед аудиторською перевіркою. 

6. Використання кінцевих аналітичних та інших процедур, а 
також аналіз і оцінювання результатів аудиту. 

7. Складання аудитором звіту і надання інформації про не-
доліки у структурі контролю. 

Усач Б.Ф. вважає, що при здійсненні аудиту слід дотриму-
ватись трьох основних етапів: планування; збір і аналіз інформа-
ції, яка забезпечує достовірність фінансової звітності; складання 
звіту (аудиторського висновку). 

Професор Білуха М.Т. виділяє такі стадії аудиторського 
процесу, як організаційна, дослідна, завершальна.  

Дорош Н.І. вважає, що з метою ефективної організації ау-
диторської перевірки та науково-обгрунтованої послідовності 
виконання аудиторських робіт доцільно визначити чотири етапи 
аудиту: планування та визначення аудиторського підходу; тесту-
вання засобів контролю; перевірка господарських операцій по 
суті (перевірка оборотів і сальдо за рахунками та аналітичні про-
цедури); завершення аудиту. 

Узагальнюючи думки озвучені в працях науковців стосовно 
етапів проведення аудиту ми прийшли до висновку, що при пере-



 264

вірці використання бюджетних коштів доцільно виділяти наступні 
його етапи: 

- підготовчий етап аудиту; 
- проведення аудиту; 
- узагальнення результатів аудиту. 
Сам процес організації на наш погляд присутній не лише 

на підготовчому етапі, а також і на етапі проведення аудиту та 
узагальненні результатів. 

1. Підготовчий етап пропонуємо організувати в такій пос-
лідовності: 

- вибір об’єкта, визначення мети аудиту; 
- вибір інформації та її систематизація; 
- складання плану (програми) аудиту; 
- обробка інформації об’єкта аудиту, підготовка даних і 

показників до аудиту. 
2. Етап проведення аудиту здійснювати в порядку: 
- вибір методів аудиту; 
- визначення показників виконання програми, за якою ви-

користані бюджетні кошти; 
- визначення ступеня ефективності використання бюдже-

тних коштів. 
3. На етапі узагальнення результатів аудиту здійснюють: 
- загальну оцінку результатів аудиту; 
- підготовку висновків та розробку пропозицій; 
- оформлення аудиторського звіту; 
- реалізацію результатів аудиту. 
Вважаємо, що методика проведення аудиторської перевірки 

використання бюджетних коштів складається з наступних стадій: 
- перевірка права на отримання бюджетних коштів; 
- перевірка операцій з бюджетними коштами на рахунку 

в банку; 
- перевірка розрахунків з постачальниками і підрядника-

ми, що здійснюються бюджетними коштами; 
- перевірка умов зберігання, наявності та використання 

товарів, придбаних за рахунок бюджетних коштів; 
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- перевірка виконання управлінських рішень щодо бю-
джетних коштів; 

- узагальнення підсумків аудиту використання бюджет-
них коштів. 

У процесі здійснення кожного етапу аудиторської перевірки 
необхідно визначити вибіркові дослідження та ретельно сплану-
вати забезпечення виконання всіх процедур з метою унеможлив-
лення написання невірного висновку. 

Проведення аудиту бюджетних коштів дозволить контро-
лювати їх використання, що сприятиме їх економії, враховуючи 
виявлені перевіркою недоліки, а також уникнути їх нецільового 
використання.  

 
УДК 657.631.8 

О.В. ВОЛОШИНА, н.с., 
 ННЦ “Інститут аграрної економіки” НААНУ 

 
МЕТОДИКА АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ ТА  

ПОЗАБЮДЖЕТНИМИ ФОНДАМИ 
 

Податкові надходження є основним джерелом доходів 
бюджетів усіх рівнів. Причому, статтею 67 Конституції України 
передбачений обов’язок кожного сплачувати податки та збори у 
порядку і розмірах, що встановлені чинним законодавством.  

Основними завданнями аудитора під час проведення ауди-
ту розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами є 
підтвердження правильності, своєчасності та повноти нарахуван-
ня й перерахування податків і зборів, правильності ведення 
обліку за цими розрахунками, а також правильності заповнення 
звітності та відповідності даних облікових регістрів даним 
податкової звітності. Кожне з вищеперерахованих завдань в свою 
чергу поділяється на більш конкретні. 

Серед конкретних завдань аудитора основним є підготовка 
аудиторських доказів за даним об’єктом. Збір необхідних доказів 
відповідно до програми аудиту проводиться для отримання уза-
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гальнюючого матеріалу, який би характеризував правильність 
ведення бухгалтерського обліку та достовірність бухгалтерської 
звітності.  

При підготовці аудиторських доказів аудитор, як правило, 
не вивчає всієї існуючої інформації, а розглядає основні елемен-
ти, які характеризують досліджуваний об’єкт. Тому, аудиторські 
докази зазвичай відображають зміст лише частини інформації 
про об’єкт, що є на підприємстві. 

Слід не забувати, що аудиторські докази повинні 
відповідати ряду вимог, що дають змогу зробити відповідні вис-
новки. До таких вимог належать: необхідність, обґрунтованість, 
достовірність, повнота та правильність. 

Для проведення аудиту розрахунків з бюджетом та поза-
бюджетними фондами насамперед слід зібрати такі докази: дані 
про види діяльності підприємства, щоб встановити платником 
яких податків і зборів взагалі є підприємство; План рахунків, які 
підприємство застосовує, для визначення рахунків та 
субрахунків, на яких обліковуються розрахунки за кожним по-
датком та збором; відомості про нарахування та сплату кожного 
податку. Окрім зазначених доказів аудитор вивчає відомості про 
результати перевірок державної податкової адміністрації, 
Пенсійного фонду та інших органів, які мають на це право.  

Основними джерелами інформації (доказів) при перевірці 
розрахунків з бюджетом є: статут підприємства, довідка з 
єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, 
довідки та розрахунки, декларації за окремими видами платежів, 
банківські виписки, бухгалтерські записи на рахунку 64 «Розра-
хунки за податками та платежами», регістри синтетичного та 
аналітичного обліку, баланс, інші види фінансової звітності, 
співбесіда з керівництвом тощо. 

В ході проведення аудиту розрахунків з бюджетом та поза-
бюджетними фондами на підприємстві основними прийомами є 
співставлення та оцінка. Співставлення дозволяє визначити 
відхилення стану об’єктів від норм,нормативів, прогнозних 
показників. Логічним завершенням процесу співставлення 
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виступає оцінка минулого, теперішнього та майбутнього стану 
об’єктів. 

Особливу увагу необхідно звернути на методи 
документальної перевірки, що найчастіше використовуються в 
аудиторській практиці та відносяться до групи співставлення. 

Умовно методи документальної перевірки, які аудитор 
використовує під час отримання доказів, можна поділити на дві 
групи: методи формальної перевірки документів та методи 
перевірки реальності відображених в документах фактів. 

Формальна перевірка передбачає виявлення дефектів в 
оформленні документів, встановлення правильності заповнення 
реквізитів та наявності необумовлених виправлень, відповідності 
документа існуючій типовій формі, уточнення підписів посадо-
вих осіб. Методами формальної перевірки є: 

ü перевірка дотримання правил складання, повноти та 
достовірності оформлення документів; 

ü співставлення облікових та звітних показників встанов-
леним нормативам, що дозволяє виявити правильність 
застосування пільг, помилки при розрахунках та сплаті 
податків; 

ü перевірка відповідності відображених в документах 
операцій встановленим правилам; 

ü контроль підрахунку. 
До методів перевірки реальності відображених в докумен-

тах фактів відносять: 
ü співставлення даних документів, що відображають 

зміст здійснених операцій, з даними документів, які бу-
ли основою для таких операцій; 

ü перевірка записів в регістрах бухгалтерського обліку; 
ü сканування; 
ü зустрічна перевірка; 
ü взаємна перевірка; 
ü контрольний підрахунок. 
Найбільш розповсюдженим методом документальної 

перевірки є вибірковий аудит, який поділяють на дві частини: 
вибіркову перевірку системи внутрішнього контролю та 



 268

перевірку правильності відображення в бухгалтерському обліку 
оборотів та сальдо по рахунках. 

Зауважимо, що перед проведенням аудиту розрахунків з 
бюджетом та позабюджетними фондами необхідно здійснити 
планування самої перевірки, у відповідності до якого аудитор 
повинен так організувати свою діяльність, щоб забезпечити її 
високу якість та бути впевненим, що в кожній конкретній 
ситуації застосовуються найбільш ефективні та дієві процедури 
аудиту. А для успішного виконання цих завдань необхідно: 

§ вивчити систему внутрішнього контролю об’єкту, що 
перевіряється; 

§ ознайомитись з заходами, які прийняті для виконання 
рекомендацій попереднього аудитора; 

§ скласти план перевірки, затверджений директором 
аудиторської фірми та директором підприємства, що 
перевіряється; 

§ підготувати необхідну для проведення аудиту 
документацію; 

§ провести аудит; 
§ скласти аудиторський звіт, якщо результати перевірки 

надають таку можливість.   
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ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ АКЦІОНЕРНОГО  
КАПІТАЛУ 

 
Акціонерні товариства є основною організаційною-

правовою формою підприємств у зарубіжних країнах.  
Популярність акціонерних товариств ґрунтується на трьох 

важливих перевагах, які корпорація має над власним ділом і то-
вариством. По-перше, корпоративна форма забезпечує 
мобілізацію великих сум шляхом реалізації інтересів власності 
(акціонерного капіталу) серед населення. По-друге, вона 
забезпечує передачу окремих інтересів власності, оскільки акції 
можуть легко передаватись іншим особам. По-третє, вона 
накладає на акціонера обмежену відповідальність  [5, c. 600].  

Питання методології та організації обліку і аудиту 
акціонерних товариств присвятили свої праці такі вітчизняні 
вчені як: Ф.Ф. Бутинець, Н.Г. Виговська, Я.М. Гавриловська, 
С.Ф. Голов, Я.Д. Крупка, М.В. Кужельский, Л.П. Кулаковська, 
Л.Г. Ловінська, О.А. Петрик, М.С. Пушкар, В.Я. Савченко, 
В.В. Сопко, Б.Ф. Усач, В.О. Шевчук та ін.  

З прийняттям Закону України “Про акціонерні товариства” 
від 17 вересня 2008 року виникає необхідність у розгляді основ-
них  положень зазначеного закону, які впливають на організацію 
внутрішнього контролю та аудиту в акціонерних товариствах.  

У Законі України “Про акціонерні товариства” від 17 верес-
ня 2008 року вказується, що перевірки фінансово-господарської 
діяльності акціонерного товариства здійснює ревізійна комісія. 

В акціонерних товариствах з кількістю акціонерів-власників 
простих акцій товариства до 100 осіб вводиться посада ревізора 
(чи обирається ревізійна комісія), а в товариствах з кількістю ак-
ціонерів-власників простих акцій товариства більше 100 осіб 
обов’язково обирається ревізійна комісія. 
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За результатами фінансово-господарської діяльності акціо-
нерного товариства по підсумках фінансового року ревізійна ко-
місія (ревізор) готує звіт, в якому міститься інформація про: 

– підтвердження достовірності і повноти даних фінансової 
звітності за відповідний період; 

– факти порушення законодавства під час здійснення фі-
нансово-господарської діяльності, а також встановленого поряд-
ку ведення бухгалтерського обліку і представлення звітності. 

Ревізійна комісія акціонерного товариства згідно з зазначе-
ним законом виступає органом внутрішнього контролю. Разом з 
тим в акціонерному товаристві можуть створюватись комітети з 
питань аудиту та питань інформаційної політики товариства. З 
метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту, спосте-
режна рада може прийняти рішення стосовно введення в товари-
ство посади внутрішнього аудитора (створення служби внутріш-
нього аудиту). 

Щодо обов’язкової зовнішньої аудиторської перевірки За-
коном України „Про акціонерні товариства” від 17 вересні 2008 
року вказується, що річна фінансова звітність публічного акціо-
нерного товариства підлягає обов’язковій перевірці незалежним 
аудитором. 

Зазначеним законом встановлена також вимога до змісту 
висновку аудитора, який повинен містити крім даних, передбаче-
них законодавством про аудиторську діяльність, інформацію про 
факти порушення законодавства під час здійснення фінансово-
господарської діяльності, а також встановленого порядку веден-
ня бухгалтерського обліку і представлення звітності. 

Така вимога значно змінює сутність аудиту. Згідно з Зако-
ном України „Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 
року аудит – це перевірка даних бухгалтерського обліку і показ-
ників фінансової звітності суб’єкта господарювання з метою ви-
словлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх 
суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, по-
ложень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил 
(внутрішніх положень суб’єктів господарювання) згідно із вимо-
гами користувачів. 
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Міжнародні стандарти аудиту, які затверджені Аудиторсь-
кою палатою України як національні рішенням № 122 від 18 кві-
тня 2003 року, також підтверджують концепцію сутності аудиту, 
за якою в межах звичайної аудиторської перевірки аудитор не 
несе відповідальності за виявлення всіх випадків шахрайства. 

Так, згідно з МСА 240 „Відповідальність аудитора за розг-
ляд шахрайства під час аудиту фінансових звітів” аудитор, що 
виконує завдання з аудиту відповідно до МСА, одержує достат-
ню впевненість, що фінансові звіти в цілому не містять суттєвих 
викривлень внаслідок шахрайства або помилок. Аудитор  не мо-
же отримати абсолютну впевненість, що будуть виявлені суттєві 
викривлення в фінансових звітах внаслідок таких чинників, як 
використання суджень, тестування, властиві обмеження внутрі-
шнього контролю та того, що значна частина аудиторських дока-
зів отриманих аудитором, є радше переконливими, ніж остаточ-
ними за своєю природою [4, с. 282]. 

Завдання щодо виявлення фактів порушення законодавства 
під час здійснення фінансово-господарської діяльності зовнішні-
ми незалежними аудиторами більше відповідають завданням 
суб’єктів контрольно-ревізійної служби.  

Так, згідно з Законом України „Про державну контрольно-
ревізійну службу в Україні” від 26 січня 1993 року ревізія – це 
метод документального контролю за фінансово-господарською 
діяльністю підприємства, установи, організації, дотриманням за-
конодавства з фінансових питань, достовірністю обліку і звітнос-
ті, спосіб документального викриття нестач, розтрат, привлас-
нень та крадіжок коштів і матеріальних цінностей, попередження 
фінансових зловживань. 

Працівники державної контрольно-ревізійної служби зо-
бов’язані у випадках зловживань і порушень чинного законодав-
ства передавати правоохоронним органам матеріали ревізій, а 
також повідомляти про виявленні зловживання і порушення дер-
жавним органам і органам уповноваженим управляти державним 
майном. 

Отже, для виконання вимог Закону України „Про акціонер-
ні товариства” від 17 вересні 2008 року щодо завдань виявлення 
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аудитором фактів порушення законодавства необхідна додаткова 
законодавчо-нормативна база, методичне забезпечення аудитор-
ських перевірок та врегулювання порядку повідомлення цієї ін-
формації відповідним встановленим органам. 
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КОНТРОЛЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА РЕГІОНУ 
 

Сьогодні у складній та заплутаній системі економічних зв'я-
зків усе частіше необхідно приймати зважені рішення щодо конт-
ролю накопичення та інвестування грошових ресурсів як у галузі 
економіки України, так і регіону зокрема.  

Механізм державного регулювання інвестиційної дія-
льності в Україні обумовлений законами України "Про інвес-
тиційну діяльність", "Про захист іноземних інвестицій в Украї-
ні", наказами Міністерства аграрної політики № 229 від 
30.03.2010 р. «Про затвердження порядку та умов проведення 
конкурсу для надання фінансової підтримки фермерським госпо-
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дарствам на поворотній основі», № 564 від 09.10.2006 р. «Про 
затвердження Положення про оцінку та конкурсний відбір Мініс-
терством аграрної політики запропонованих суб’єктами госпо-
дарської діяльності інвестиційних проектів, що передбачають 
залучення коштів державного бюджету» та ін. 

Державне регулювання інвестиційної діяльності визна-
чає: показники економічного і соціального розвитку України; 
національні та регіональні програми розвитку національного ви-
робництва; державні і місцеві бюджети, а також передбачені 
в них обсяги державного фінансування інвестиційної діяль-
ності. 

Сьогодні у світі немає країни, тим більше економічно роз-
виненої, яка б активно не використовувала систему державного 
економічного регулювання ринкових відносин, валютно-
фінансової стабілізації, податкової й бюджетної, інвестиційної та 
структурної політики. Українська держава для реалізації власних 
стратегічних цілей економічного розвитку має активно викорис-
товувати всі демократичні важелі [1]. 

Державне регулювання в аграрному виробництві - це 
цілеспрямований, регламентований законодавством вплив дер-
жавних органів (посадових осіб) на учасників аграрних 
правовідносин з метою забезпечення сталого розвитку 
сільськогосподарського виробництва. 

Мета державного регулювання – перетворення аграрного 
виробництва в ефективну галузь ринкової економіки; стабілізація 
аграрного виробництва, створення умов для нормального еконо-
мічного функціонування виробництва, створення аграрної рефо-
рми, а також формування структури нових ринкових відносин, 
розвиток підприємництва. 

Розвиток виробничої сфери в аграрному секторі України в 
умовах реформування її економіки значною мірою визначається 
темпами і пропорціями інвестицій для впровадження найнові-
ших, перевірених досвідом, й екологічно чистих технологій рос-
линництва, тваринництва та переробної сфери. Велике значення 
має інвестування в сферу підготовки висококваліфікованих кад-
рів для сільськогосподарських підприємств на базі сучасної кон-
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цепції сталого розвитку, а також у реструктуризацію сільського 
господарства відповідно до потреб і можливостей районів та об-
ластей. 

На цій основі відбувається інтенсифікація економічного 
процесу, що, в свою чергу, розширює можливості прискорення 
науково-технічного прогресу, продуктивного використання ро-
бочої сили, примноження інтелектуального потенціалу, фінансо-
вих і матеріальних ресурсів [2]. 

Контроль державного регулювання на макрорівні викону-
ють в складі Міністерства економіки України департамент розви-
тку аграрного сектору, який об'єднує відділи економіки розвитку 
сільського господарства, економіки виробництва продовольчих 
товарів, аграрної реформи, Міністерство сільського господарства 
та продовольства та ряд державних комітетів (Державний комі-
тет по земельних ресурсах, Державний комітет по рибному гос-
подарству і рибній промисловості та ін.). 

Основним змістом державного регулювання виробництва в 
аграрному секторі є фінансова і матеріальна підтримка сільсько-
господарських підприємств зі сторони держави. Однак, дана під-
тримка не повинна розвивати утримання, необхідно виключити 
можливість використання такої підтримки на компенсацію збит-
ків від неефективного ведення господарства. Тому необхідно ви-
ділити такий напрям державного регулювання, як економічне 
стимулювання підприємств, які працюють ефективно. 

Ще одним із ефективних напрямів забезпечення ефектив-
ного виробництва аграрної продукції є подолання міжгалузевого 
диспаритету цін, неадекватної потреби в матеріально-технічних і 
фінансових ресурсах.  

Напрями державного регулювання знаходять своє вияв-
лення в конкретних методах, напрямках та інструментах. Основ-
ними методами контролю державного регулювання інвестиційної 
діяльності в аграрному виробництві є: правові, економічні і адмі-
ністративно-організаційні. 

До правових і адміністративно-організаційних методів кон-
тролю як на центральному, так і на регіональному рівні, відно-
сять: 
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- контроль за виконанням стандартів у аграрному вироб-
ництві; 

- визначення пріоритетних напрямів розвитку галузей аг-
рарного виробництва та їх інвестування; 

- встановлення в законодавчому порядку норм та правил 
ведення господарської діяльності. 

Проте, в ринковій економіці переваги надаються економіч-
ним методам регулюванню і контролю. 

Основними напрямами регулювання є: 
- фінансування, кредитування, страхування, пільгове 

оподаткування підприємств аграрного виробництва; 
- захист інтересів вітчизняних товаровиробників при 

здійсненні зовнішньоекономічної діяльності; 
- розвиток науки і здійснення наукової діяльності в агра-

рній сфері. 
В сучасних умовах господарювання основою державного 

економічного регулювання аграрного виробництва повинно роз-
глядатися фінансово-кредитне регулювання, призначення якого – 
створення, розподіл і використання фінансових і кредитних ре-
сурсів національної економіки. 

Напрями державного економічного регулювання повинні 
реалізовуватися за допомогою інструментів державної взаємодії, 
які можуть бути направлені на забезпечення необхідного рівня 
дохідності сільських товаровиробників, а також розвитку сільсь-
ких територій. 
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 ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ  
ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ  

УКРАЇНИ 
 

Сучасні умови ринку та кризові явища в економіці, а також 
реформування відносин власності в аграрному секторі, є об'єктив-
ними передумовами проведення аудиторських перевірок щодо пи-
тань фінансових результатів на підприємствах аграрного сектору 
економіки. Значний вплив на методику аудиту фінансових резуль-
татів спричинило прийняття П(С)БО 30 «Біологічні активи». 

Вітчизняний досвід та теоретико–методологічне забезпе-
чення аудиту та аудиторської діяльності формувався на основі 
праць відомих вчених–економістів: Бутинця Ф.Ф, Дем’я-
ненка М.Я.   Жука В.М., Саблука П.Т. Разом з тим, науково–
прикладні здобутки з питань аудиту фінансових результатів пот-
ребують поглиблення у зв’язку з появою галузевих особливостей 
їх обліку, що виникли з прийняттям П(С)БО 30 «Біологічні акти-
ви».  

Крім того, в практиці аудиторської діяльності при прове-
денні аудиту фінансових результатів виробничої і комерційної 
діяльності суб’єктів господарювання, особливо в аграрній сфері, 
потрібно враховувати ряд вагомих особливостей. Існує пробле-
матика врахування ризику під час проведення аудиту, визначення 
доходу при реалізації сільськогосподарської продукції на умовах 
передоплати, при бартерних операціях та при  первісному 
визнанні. 

Головною метою діяльності суб’єкта господарської 
діяльності в ринковій економіці є отримання прибутку. Показник 
прибутку є головним фактором, що впливає на економічна 
ефективність, яка в свою чергу є основним критерієм доцільності 
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функціонування підприємства. Економічну ефективність найк-
раще  характеризують фінансові результати діяльності господа-
рюючого суб’єкта, які формуються за рахунок доходів за мінусом 
витрат, понесених на одержання таких доходів, в результаті 
операційної, інвестиційної та фінансової діяльності 
підприємства. Визначення фінансових результатів діяльності 
господарюючого суб’єкта є досить складним і трудомістким про-
цесом, що є головною особливістю під час проведення 
аудиторської перевірки. 

Аудиторський ризик при перевірці фінансових результатів 
сільськогосподарських підприємств, на нашу думку, в основному 
викликаний такими факторами як запровадження П(С)БО 30 та 
особливостями визначення доходу від реалізації 
сільськогосподарської продукції з використанням передоплати та 
застосуванням бартерних операцій. 

Згідно з прийнятим П(С)БО 30 «Біологічні активи» 
змінюється методологія визначення фінансових результатів від 
виробничо–господарської діяльності сільськогосподарських 
підприємств, що є суттєвою особливістю, яка безпосередньо 
впливає на процес аудиторської перевірки фінансових 
результатів. Дана особливість полягає в тому, що фінансовий ре-
зультат формується на трьох етапах: 

– при первісному визнанні сільськогосподарської продукції 
та додаткових біологічних активів; 

– при реалізації сільськогосподарської продукції та 
біологічних активів, оцінка яких проводиться за справедливою 
вартістю за мінусом очікуваних витрат на місці продажу;   

– при зміні справедливої вартості біологічних активів на да-
ту балансу. 

Це все значно підвищує складність аудиту фінансових 
результатів підприємств аграрної сфери, оскільки наведений ме-
тодичний підхід вимагає додаткових процедур і ґрунтується на 
доволі суб’єктивному факторі – справедливій вартості, яку до-
сить складно встановити. Отже, дані особливості значно 
підвищують ризик під час проведення аудиторських перевірок. 
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Важлива особливість аудиторської перевірки фінансових 
результатів пов'язана із  П(С)БО 30 «Біологічні активи», згідно з 
яким передбачено визначати фінансовий результат від первісного 
визнання сільськогосподарської продукції та додаткових 
біологічних активів з подальшим уточненням на кожну дату ба-
лансу та на дату реалізації. Тобто, у сільському господарстві 
фінансовий результат передбачено визначати не після реалізації 
продукції, а під час її отримання з виробництва. Таке визначення 
фінансового результату суперечить принципам бухгалтерського 
обліку та фінансової звітності, визначених Законом України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», а 
саме принципу обачності. 

Враховуючи дані особливості, аудитор при проведенні 
перевірки повинен приділити значну увагу питанню 
правильності визначення справедливої (оціночної) вартості 
біологічних активів при первісному визнанні. Також не менш 
важливим є питання правильності визначення доходу від 
реалізації біологічних активів та сільськогосподарської 
продукції, особливо при використанні передоплати та бартеру. 

Зокрема досить багато питань виникає при реалізації 
продукції на умовах попередньої оплати, де додатково 
використовується субрахунок 643 «Податкові зобов'язання», що 
значно ускладнює облік, бо при цьому крім розрахунків з покуп-
цями і замовниками додаються розрахунки за авансами одержа-
ними та необхідністю записів податкових розрахунків з ПДВ 
(кредит, зобов'язання та їх корегування в кінці місяця). Тому ау-
дитору слід особливу увагу звернути на правильність визначення 
податкових зобов’язань та кредиту з ПДВ, що досить жорстко 
контролюється з боку податкових органів. Ця особливість є дуже 
важливою, оскільки неправильний розрахунок ПДВ потягне за 
собою штрафні санкції, які в свою чергу знизять фінансовий ре-
зультат господарюючого суб’єкта. 

Також необхідно згадати і про притаманні нашій економіці 
бартерні операції, зокрема неподібними активами.  На   відміну 
від товарообміну  подібними  активами доход по такій операції у 
кожного підприємця визнається. Тому, при здійсненні аудиту 
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фінансових результатів слід враховувати, що в бухгалтерському 
обліку це відображається з одного боку як реалізація продукції 
(товарів, робіт, послуг), а з іншого, – процес їх придбання. Тут 
головним, на що аудитор має звернути увагу, є правильність ви-
значення балансової вартості переданої у бартер продукції та 
справедливої (ринкової) вартості отриманої від бартеру 
продукції, що буде вливати на витрати та доходи, а, отже, і 
фінансові результати сільськогосподарської діяльності. 

Отже, аудит фінансових результатів на аграрних 
підприємствах має ряд особливостей і вагоме значення на макро– 
і мікрорівнях, оскільки від правильності підтвердження доходів і 
витрат та визначення фінансового результату залежить 
правильність визначення сум податків і платежів, можливість 
застосування фінансових санкцій. При проведенні аудиту на 
даній ділянці обліку необхідно звернути увагу на: правильність 
класифікації, оцінки та умов визнання доходів та результатів 
діяльності, розмежування понесених витрат; які види надход-
жень не визнаються доходами; угоди, здійснені на бартерній 
основі. 

 
УДК 657 

І.В. МЕЛЬНИК, аспірантка, 
ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААНУ 

 
КОНТРОЛЬ І АУДИТ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ 

ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Переробна сфера діяльності АПК знаходиться в стані фор-

мування і має свої особливості, проблеми та закономірності, які 
на сьогодні потребують більшої уваги та застосування наукового 
підходу до розробки фінансової стратегії розвитку. Для створен-
ня сучасного виробництва світового класу необхідне застосуван-
ня принципів та методів стратегічного управління, що дозволить 
враховувати конкурентні переваги і чітко реагувати на зміни 
оточуючого середовища, забезпечуючи стійке і довгострокове 
положення на ринку. Так, виробництво та продаж соків і напоїв – 
молода швидкозростаюча галузь АПК, що характеризується мо-
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більністю, адекватною реакцією на зміни в попиті споживачів; на 
ринку присутні близько 30 – 40 конкурентоспроможних фірм, які 
поперемінно займають різні положення на національному та ре-
гіональному ринку, але відсутність чіткої обґрунтованої фінансо-
вої стратегії розвитку цих підприємств не дозволяє в повній мірі 
використовувати їх ресурсний потенціал та можливості в страте-
гічних зонах господарювання. Необхідний системний і комплек-
сний підхід до формування пріоритетних цілей та розробка фі-
нансової стратегії за принципами та методами цивілізованого 
менеджменту, що дозволить підвищити ефективність та резуль-
тативність діяльності переробних підприємств АПК та активізу-
вати ринкову інфраструктуру навколо них [2,  c. 48]. 

Так, на підставі фінансової стратегії визначається фінансова 
політика підприємства за основними напрямками фінансової дія-
льності: податкова, цінова, амортизаційна, дивідендна, інвести-
ційна. У процесі розробки фінансової стратегії особлива увага 
приділяється виробництву конкурентоспроможної продукції, мо-
білізації внутрішніх ресурсів, максимальному зниженню собівар-
тості продукції, формуванню та розподілу прибутку, ефективно-
му використанню капіталу підприємства тощо. Важливе значен-
ня для формування фінансової стратегії має врахування факторів 
ризику. Фінансова стратегія розробляється з урахуванням ризику 
неплатежів, інфляційних коливань, фінансової кризи.  Підприєм-
ства, організації, фірми зіштовхуються з різними фінансовими 
проблемами, тобто з цього з’являється необхідність передбачен-
ня майбутнього стану підприємства, а це можливо тільки при ви-
користанні фінансової стратегії діяльності підприємства. 

Аудит і контроль реалізації фінансової стратегії переробних 
підприємств логічно завершують процес стратегічного управлін-
ня. Вони забезпечують стійкий зворотний зв'язок між роботою по 
досягненню цілей і самими цілями, що постають перед перероб-
ними  підприємствами. Таким чином, ми можемо сформулювати 
основні задачі аудиту і контролю   реалізації  фінансової стратегії   
переробних підприємств [1,  c. 58]:  

1. Визначити, що і за якими показниками перевіряти. 
2. Оцінити стан контрольованого об'єкта відповідно до при-

йнятих стандартів. 
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3. З'ясувати причини відхилень, якщо останні виявлені в хо-
ді оцінки. 

4. Провести коректування, якщо це необхідно і можливо. 
Отже,  аудит і  контроль є невід'ємною частиною реалізації  

фінансової стратегії,  адже він дозволяє оцінити можливі відхи-
лення від запланованих показників чи від способів досягнення 
намічених результатів.  

Аудитор на підставі отриманих облікових даних повинен 
здійснити аналіз показників фінансового стану переробного під-
приємства, а саме: коефіцієнта абсолютної ліквідності, коефіціє-
нта загальної ліквідності, коефіцієнта фінансової стійкості (або 
незалежності, автономії), коефіцієнта покриття зобов'язань влас-
ним капіталом та відобразити ці показники у довідці про фінан-
совий стан. Аудитор у разі потреби може розрахувати  інші пока-
зники,   що  визначалися  для  реалізації   фінансової  стратегії.  
Для того, щоб здійснити такий аналіз, необхідні: 
Ø інформаційне забезпечення; відповідна система показни-

ків і методика розрахунку; 
Ø показники фінансового стану підприємства. 
Для проведення аналізу фінансового стану при аудиті та 

контролю, необхідно значно розширити коло показників, які до-
поможуть правильно оцінити оборотність майна, виробничий 
потенціал, фінансову стійкість і рентабельність підприємства. 

Проте,  для  аудиту  і  контролю  реалізації  фінансової 
стратегії  необхідно  не  тільки  визначити  фінансові  показники  
та  проаналізувати їх, хоч, незважаючи на їх обмеження та орієн-
тованість на короткострокову перспективу, вони чудово опису-
ють минулі результати діяльності та характеризують течію про-
цесу створення вартості. Аудитор  може використовувати фінан-
сові показники як кількісні стандарти оцінки фактичних резуль-
татів у зіставленні з очікуваними. Тому від їх використання не 
можна відмовлятися, просто необхідна система, яка забезпечува-
тиме глибоке розуміння  діяльності організації та урівноважить 
історичну точність фінансових показників факторами майбутньої 
ефективності. Збалансовану систему показників можна визначи-
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ти як ретельно підібраний набір інструментів,  що  ґрунтуються 
на стратегії організації.  

Отже, збалансована система показників складається з [3, 
c.50]: 
Ø фінансової складової – інструментів, які дозволяють ви-

значити, чи виконує підприємство свої цілі, чи рухається 
у напрямку успішної реалізації стратегії; 

Ø клієнтської складової – це інструмент оцінки «цільової 
клієнтури», відсутність чіткої орієнтації на яку не дозво-
ляє організації виділити себе серед конкурентів; 

Ø складова внутрішніх процесів – це інструмент оцінки ра-
ціональності функціонування конкретних внутрішніх 
процесів, що необхідні для обслуговування клієнтів підп-
риємства та визначення споживчої цінності; 

Ø складова розвитку та навчання — інструмент оцінки від-
повідності між існуючою кваліфікацією робітників та ін-
формаційними системами, а також рівнем досягнення по-
ставлених цілей. 
Таким чином, система містить набір минулих та майбутніх 

індикативів. Майбутні індикатори можуть відображати ключові 
покращення у всій організації, минулі індикатори дозволяють 
відповісти на питання – чи привели ці  покрашення до підвищен-
ня фінансових результатів.  Збалансована система показників має 
характерну ознаку – складність, а також дозволяє оцінити не 
тільки фінансові ресурси, а й політику керівництва з їх викорис-
тання, така методика підвищує надійність аудиторського аналізу 
та  контролю при реалізації  фінансової стратегії підприємства [4, 
c. 201]. 

Отже, важливою  складовою  аудиту та контролю реалізації 
фінансової стратегії є  планування економічних (фінансових) 
процесів, а саме: планування окремих бізнес-процесів та  їхніх 
результатів, планування стратегічних та оперативних планів, 
створення системи  контролю  оперативної  інформації,  синхро-
нізація  завдань  підприємства тощо.  

Контроль  та  аналіз фінансових  відхилень  охоплює фак-
торний  аналіз  відхилень, на  основі  якого  визначають  чинники  
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впливу,  які  зумовили певні відхилення у функціонуванні фінан-
сової системи підприємств. На їхній основі роблять висновки 
щодо подальшого уникнення помилок. Внутрішній консалтинг та 
аудит,  крім  того, ще й передбачають постійний контроль за до-
кументообігом,  виконанням  працівниками  підприємства  пок-
ладених  на  них  обов'язків,  стосовно  ведення  документації. 

Таким чином, аудит та  контроль у  реалізації фінансової 
стратегії переробних  підприємств  відіграють значну  роль:  за  
їх допомогою здійснюється перевірка формування точної інфор-
мації, здійснюються розрахунки і прогнози й обґрунтовуються  
відповідні рекомендації. Тобто фінансове застосування  аудиту та  
контролю у  реалізації фінансової стратегії підприємства дає змо-
гу визначити найкращі шляхи досягнення максимального ефекту 
від своєї діяльності. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 
 

Успішне вирішення стратегічного завдання становлення і 
розвитку ринкових відносин в Україні значною мірою базується 
на перебудові й вдосконаленні форм і методів бухгалтерського 
обліку й аудиту. Зростаюча інтернаціоналізація господарських 
зв’язків виробничих суб’єктів, в свою чергу, обумовлює 
необхідність інтегрування бухгалтерського обліку в систему 
міжнародної практики обліку і статистики. Якісно нові вимоги до 
підвищення ефективності обліку та відображення у звітності 
фінансових і виробничих активів підприємств визначають 
всебічне осмислення і введення в практику обліку якісно нового 
виду активів - нематеріальних активів.  

Дана категорія певною мірою є новою для господарської 
практики України, а також маловивченою і не до кінця розробле-
ною. Але, не дивлячись на це, в реальному житті зустрічатися з 
ними доводиться все частіше: в результаті повсюдного викори-
стання комп’ютерних програм, розвитку науки і техніки виникає 
необхідність у правовому оформленні та бухгалтерському обліку 
прав на корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів та 
послуг та інше. Багато елементів, пов’язаних з обліком 
нематеріальних активів, недостатньо законодавчо врегульовані, у 
зв’язку з чим у бухгалтерів виникає коло питань. 

Термін “нематеріальні активи“ не застосовувався раніше в 
законодавчих і нормативних актах, його зміст недостатньо роз-
кривався в раніше чинних законодавчих і нормативних докумен-
тах. Цікаво знати, що у сільськогосподарських підприємствах, 
незважаючи на те, що у активі балансу у першому розділі 
містяться нематеріальні активи, облік нематеріальних активів не 
ведеться. Обліковують їх лише кілька відсотків підприємств. 
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Це пояснюється або відсутністю інформації щодо обліку 
нематеріальних активів (звісно з вини керівника), або небажан-
ням працівників бухгалтерії освоювати нову інформацію. 

Розвитку теорії і практики питань бухгалтерського обліку 
нематеріальних активів присвячені роботи В.Д. Андреєва, А.В. 
Алексєєвої, В.В. Бабича, М.Т. Білухи, С.Ф. Голова, А.М. Гераси-
мовича, Н.І. Дорош, В.І. Єфіменко, В.П. Завгороднього, В.Г. 
Лінника, В.В. Сопка, Н.В. Кужельного, Г.Г. Кірейцева, Д.Р. Кет-
летта, Г.І. Олеховича, В.Г. Швеця, Л.С. Шатковської, В.Ф. Палія, 
О.А. Петрик, С. Яремчука та інших. 

Нематеріальні активи – це досить мобільні активи, які мо-
жуть приносити величезні прибутки, тому їх облік не повинен 
ігноруватися. Це питання повинне хвилювати керівництво 
підприємств, повинні створюватись сприятливі умови доступу 
інформації щодо обліку нематеріальних активів. Отож, тема 
обліку нематеріальних активів у сільськогосподарських 
підприємствах є досить актуальною на сучасному етапі розвитку 
країни. 

Методологічні основи формування в бухгалтерському 
обліку інформації про нематеріальні активи і розкриття 
інформації про них у фінансовій звітності визначені П(С)БО 8 
„Нематеріальні активи”. 

Згідно з даним Положенням нематеріальні активи – це 
немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть 
бути ідентифіковані (відокремлені від підприємства) та утриму-
ються підприємством з метою використання більше одного року 
(або одного операційного циклу, якщо він перевищує один  рік) 
для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в 
оренду іншим особам. 

За допомогою порівняльної таблиці 1. розглянемо визна-
чення нематеріальних активів з двох позицій: П(С)БО 8 і Закону 
України “Про оподаткування прибутку підприємств ”. 

Отже, нематеріальні активи — це активи, які не мають ма-
теріальної форми, можуть бути ідентифіковані  та утримуються 
підприємством з метою використання в господарській діяльності. 
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Таблиця 1 
Порівняльна характеристика нематеріальних активів 

П(С)БО 8 Закон України “Про оподатку-
вання прибутку підприємств”  

Нематеріальні активи – це немоне-
тарний актив, який не має матеріа-
льної форми, може бути ідентифіко-
ваний та утримується підприємством 
з метою використання більше одно-
го року (або одного операційного 

циклу, якщо він перевищує один рік) 
для виробництва, торгівлі, в адмініс-
трацій них цілях чи надання в орен-

ду іншим особам. 

Нематеріальні активи – об’єкти інтеле-
ктуальної, в тому числі промислової 
власності, а також інші аналогічні пра-
ва, визнані у порядку, встановленому 
відповідним законодавством, об’єктом 
права власності платника податку.   

Роялті – це нарахування та виплати 
винагороди за користування автор-
ськими правами (виробникам фоно-
грам, виробникам відеограм і вико-
навця за комерційне використання 
без їх згоди опублікованих з комер-
ційною метою фонограм, відеограм 
та їх примірників, а також зафіксо-

ваних у них виконань). 

Роялті – платежі будь-якого виду, оде-
ржані як винагорода за користування 
або за надання права на користування 
будь-яким авторським правом на літера-
турні твори, твори мистецтва або науки, 
включаючи комп’ютерні програми, інші 
записи на носіях інформації, відео- або 
аудіокасети, кінематографічні фільми 
або плівки для радіо- чи телевізійного 
мовлення; за придбання будь-якого па-
тенту, зареєстрованого знака на товари і 
послуги чи торгової марки, дизайну, 

секретного креслення, моделі, формули, 
процесу, права на інформацію щодо 

промислового, комерційного або науко-
вого досвіду (ноу-хау).  

Метод амортизації нематеріального 
актива обирається підприємством 
самостійно виходячи з умов отри-
мання майбутніх економічних вигод. 
Якщо такі умови визначити немож-
ливо, то амортизація нараховується 
із застосуванням прямолінійного 

методу. 

Для амортизації нематеріальних активів 
застосовується лінійний метод, за яким 
кожний окремий вид нематеріального 
активу амортизується рівними частками 
виходячи з його первісної вартості з 
урахуванням індексації протягом стро-
ку, який визначається платником пода-

тку самостійно. 
Строк корисного використання при 
визнанні об’єкта активом (при зараху-
ванні на баланс) не більше 20 років. 

Строк корисного використання не може 
бути більшим 10 років безперервної 

експлуатації. 
Придбані (створені) нематеріальні 
активи зараховуються на баланс 

підприємству за первісною вартістю. 

Придбання та отримання нематеріальних 
активів від фізичних та юридичних осіб 
обліковується за первісною вартістю. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ’ЄКТІВ ОПЕРА-
ТИВНОГО КОНТРОЛЮ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІ-

ДПРИЄМСТВАХ 
 
Ускладнення ринкових відносин та прискорений розвиток 

глобалізації значно підвищили роль оперативного контролю в 
ефективному управлінні діяльністю сільськогосподарських підп-
риємств. Своєчасні перевірки, спостереження та огляди за проце-
сом здійснення визначених операцій стали запорукою раціональ-
ного використання та збереження майна власника. Разом з тим, 
результативність оперативного контролю неможлива без належ-
ної його організації. Ключовим моментом у вирішення такого 
питання є визначення конкретних працівників, спеціалістів чи 
структурного підрозділу, що безпосередньо займаються та відпо-
відають за якість і належне здійснення контролю. Тому, вважає-
мо за доречне окреслити перелік суб’єктів оперативного контро-
лю, визначити їх повноваження та відповідальність, з огляду на 
специфіку галузі та особливості виробництва сільськогосподар-
ської продукції. 

Побудова ефективної системи оперативного контролю на 
сільськогосподарських підприємствах в значній мірі залежить від 
ступеня врахування особливостей їх діяльності та відносин влас-
ності, що склалися і діють в галузі. Специфіка та неоднорідність 
виробництва сільськогосподарської продукції, а саме сезонність, 
тривалий операційний цикл, непередбачуваність результатів че-
рез вплив погодно-кліматичних та інших умов, наявність біологі-
чних активів як особливих об’єктів обліку і контролю, вимагає 
додаткових спостережень та перевірок за проходженням техно-
логічних процесів, дотриманням технічних норм і стандартів, що 
в свою чергу розширює коло суб’єктів оперативного контролю. 
Крім того, відносини між керівництвом та трудовим колективом, 
що мають специфічний характер через спільність території про-
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живання, наявність родинних та сімейних зв’язків, теж вимага-
ють специфічних підходів до здійснення контрольних заходів.  

Зрозуміло, що якість та правильність здійснення операцій, 
пов’язаних із обробкою ґрунту, посівом, збором урожаю чи 
оприбуткування молодняку не можуть забезпечити працівники 
контрольно–ревізійного чи обліково–аналітичного відділів в по-
вній мірі. Такі перевірки мають проводити фахівці з відповідни-
ми знаннями, навичками та досвідом в технології виробництва 
сільськогосподарської продукції. Крім того, самі робітники, що 
виконують технічну роботу і найбільше наближені до об’єктів 
контролю, повинні здійснювати постійні нагляди та спостере-
ження за ходом здійснення виробничих операцій, з метою своє-
часного з’ясування та усунення непередбачених подій. 

Служба внутрішнього контролю, аудиту чи контрольно– 
ревізійний відділ, що діють на сільськогосподарських підприємс-
твах мають реорганізувати свою діяльність в напрямку повсякча-
сного проведення оперативних заходів по визначенню фактично-
го стану господарських ресурсів  та  обсягів незавершеного ви-
робництва. Оперативний контроль, що є  основою  внутрішньо-
господарського, має набути всеосяжного характеру, оскільки са-
ме він забезпечує вищі та середні ланки управління своєчасною 
інформацію про процес господарювання та зменшує ризик вини-
кнення непередбачених втрат та позанормативних витрат. Всео-
сяжний характер оперативного контролю передбачає його здійс-
нення працівниками не тільки контролюючих відділів, але і тими 
спеціалістами, що безпосередньо відносяться до інших структур-
них підрозділів, але відповідають за якість і результативність 
здійснюваних операцій, закріплених за ними. Таким чином, ви-
сока дієвість оперативного контролю забезпечується злагодже-
ною співпрацею усіх підрозділів сільськогосподарського підпри-
ємства, окремих спеціалістів й службовців, а також осіб, безпо-
середньо зайнятих на виробництві. Саме така його організація 
дозволить: по–перше - швидко передавати та доводити необхідну 
інформацію визначеним ланкам управління для коригування ними 
господарської ситуації, що склалася та прийняття оперативних 
рішень, а по–друге – посилити відповідальність за виконання слу-
жбових обов’язків, дотримання внутрішніх нормативних регла-
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ментів, збереження й розвиток загальносуспільних норм, прин-
ципів та правил поведінки. З огляду на вищевикладене, а також з 
врахуванням організаційно–функціональної структури сільсько-
господарського підприємства, його розмірів, обсягів виробництва 
галузевої спрямованості можна окреслити рекомендований склад 
суб’єктів оперативного контролю, а саме тих фахівців та спеціа-
лістів, що мають найоптимальніші умови для забезпечення без-
перебійної та результативної діяльності: Голова правління здійс-
нює щоденне керівництво організаційною, фінансово–
господарською, виробничою, соціально–культурною діяльністю 
підприємства; керівник відділу внутрішнього контролю забезпе-
чує законність та своєчасність здійснення господарських опера-
цій; ревізор–контролер бере безпосередню участь у перевірках, 
інвентаризаціях, спостереженнях та оглядах; диспетчер бере 
участь у розробці та координування щоденних, позмінних, поп-
роцесних планів–нарядів виробництва. Організовує оперативні 
наради, збори керівників структурних підрозділів та спеціалістів 
відповідного напрямку господарювання по підведенню підсумків 
роботи за період визначений графіками (день, доба, зміна, тиж-
день) або в зв’язку з виникнення непередбачених ситуацій та збо-
їв, простоїв у виробництві; головний агроном постійно перевіряє 
дотримання технології виробництва і Правил внутрішнього роз-
порядку у рослинництві, подає оперативну звітність, довідки або 
усно повідомляє керівництво про хід виконання сільськогоспо-
дарських робіт в галузі; головний зоотехнік постійно перевіряє 
дотримання технології виробництва і Правил внутрішнього роз-
порядку у тваринництві, бере участь в оприбуткуванні довго-
строкових (приплід) та короткострокових (молоко) біологічних 
активів, вакцинаціях, списанні продукції тваринництва, кормів, 
зерна, пасовищних угідь.  

Таким чином, ефективність та дієвість оперативного конт-
ролю на сільськогосподарських підприємствах в значній мірі за-
лежить від правильності визначення його суб’єктів. Але, сучасна 
практика свідчить про необхідність розробки та затвердження 
внутрішніми регламентами прав, обов’язків та відповідальності 
суб’єктів контролю, що є напрямком наступних досліджень.  
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ВИКОРИСТАННЯ АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕДУР 
В АУДИТОРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Економічний аналіз як теоретична наука та практична 

діяльність сформувався на основі інтеграції з багатьма іншими 
науками. Сьогодні без знання економічного аналізу не можливо 
провести глибоких аналітичних досліджень з питань економіки, 
фінансів, обліку тощо. Для таких сфер як аудит, маркетинг, ме-
неджмент, планування, прогнозування він служить певною 
методологічною базою.  

Найбільш тісний зв’язок економічного аналізу 
спостерігається з аудитом, що пояснюється широким викори-
станням методів економічного аналізу на всіх стадіях здійснення 
аудиту. Крім цього, зміцненню взаємозв’язків сприяє збільшення 
об’єму надання аудиторських послуг, що надаються у формі 
консультацій з питань бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності, експертизи і оцінки стану фінансово-господарської 
діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення 
господарської діяльності фізичних та юридичних осіб. 

Важливість та необхідність використання аналізу під час 
проведення аудиту підтверджується тим, що Міжнародною 
федерацією бухгалтерів розроблено окремий Міжнародний стан-
дарт аудиту 520 «Аналітичні процедури» (далі – МСА 520). 

У МСА 520 аналітичні процедури визначено як оцінка 
фінансової інформації шляхом вивчення правдоподібних 
взаємозв’язків між фінансовими та нефінансовими даними. 
Аналітичні процедури включають також вивчення 
ідентифікованих відхилень та взаємозв’язків, що ідуть всупереч 
іншій відповідній інформації або значно відхиляються від про-
гнозованих сум. 

На даний час є досить поширеною думка, що аналітичні 
процедури використовуються лише під час проведення аналізу 
фінансово-господарської діяльності клієнта. 
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Проте, це не зовсім вірно. Досить ефективним є викори-
стання аналітичних процедур вже на стадії планування, щоб 
правильніше зрозуміти характер господарської діяльності 
клієнта, визначити потенційні ризики, визначити «вузькі місця» 
та раціонально розподілити ресурси.  

Виходячи з МСА 520 аудитор може використовувати 
аналітичні процедури на всіх етапах аудиту: 

- як процедури оцінки ризиків для отримання розуміння 
суб’єкта господарювання та його середовища; 

- як процедури по суті, коли їх застосування може бути 
більш результативним або ефективним, ніж детальні 
тести, для зменшення ризику суттєвого викривлення на 
рівні тверджень у фінансових звітах до прийнятно 
низького рівня; 

- для загального огляду  фінансових  звітів  наприкінці 
аудиту. 

Отже, під час проведення аналізу аналітичних процедур 
доцільно застосовувати якомога максимальніше. Це дасть 
можливість: 

- знизити затрат на перевірку та покращити якість аудиту та 
аудиторських послуг; 

- краще зрозуміти бізнес клієнта, галузь його діяльності, ви-
значити потенційні складності фінансового характеру; 

- вказати на ті аспекти суб’єкта господарювання, про які  
аудитору не були відомі; 

- оцінити ризики суттєвого викривлення при визначенні 
природи, часу та обсягу подальших аудиторських процедур. 
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ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ ФІНАНСОВОЇ  

ПОЛІТИКИ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ: КОНТУР ЗАГРОЗ 
ТА МОЖЛИВОСТЕЙ 

 
Починаючи відлік XXI століття, світ зіткнувся з низкою 

проблем, викликів та імперативів, до вирішення і реалізації яких 
він не був, та щe й досі нe є пiдгoтoвлeним. Сepeд цих нових 
проблем одними з найважливіших для аграрної сфери економіки 
є проблеми формування сучасної парадигми фінансової політики 
аграрної сфери економіки. 

Бачення як світових, так і національних перспектив поступу 
аграрної сфери унеможливлюється без глибокого наукового про-
никнення в сучасну фінансову політику. Оскільки навіть із су-
часною фінансовою кризою далеко не планетарного характеру 
такий могутній світовий уніфікатор світогосподарського розвит-
ку як МВФ фактично не впорався. Спекулятивно-приватні фінан-
сові дестабілізатори виявились могутнішими або іншими слова-
ми, їхня дія потребувала якісно нових регулятивних протидій, а 
ще вірніше — упереджень. 

Якісно нові умови функціонування національних економік, 
сучасна тенденція «розмивання» економічного суверенітету дер-
жав у мікро- і макроінтегрованому світі породжують спокусу вже 
зараз трансформувати методологію дослідження інтернаціоналі-
зації, виділивши нові базові поняття щодо об’єктивності, 
суб’єктивності та предмета аналізу. 

З огляду на сучасний стан суб’єктів аграрної сфери очевид-
ною є невідповідність масштабів, темпів і логіки лібералізації 
структурним пріоритетам її розвитку. Сучасні наукові дослі-



 293

дження і трансформаційна практика доводять, що лібералізація 
економіки як фундаментальний компонент ринкової трансфор-
мації може мати значні негативні наслідки і навіть створювати 
загрозу для економічної безпеки країни, якщо в її «технології» 
порушуються певні обов’язкові принципи. Адже інтернальний 
характер лібералізації режиму економічної діяльності активізує 
зовнішній конкурентний тиск на національних товаровиробників, 
що утруднює їхню ринкову адаптацію, особливо у сегменті капі-
тало- і наукомісткої, технологічно складної продукції. Крім того, 
випереджаюча лібералізація фінансової сфери стимулює перека-
чування капіталу з проблемного реального сектору в гнучкіший 
сектор спекулятивних валютних операцій та операцій з цінними 
паперами. 

На жаль, як це не прикро, сьогодні в Україні немає консен-
сусу щодо методології, принципів, поля напрямків, форм і мето-
дів проведення як економічної політики в цілому, так і її фінан-
сової складової, зокрема не тільки серед різних політичних сил, 
але й серед різних гілок влади.  

Трансформація   економіки  України   у   проринковому   
напрямку робить процес глобалізації невідворотною реальністю. 
Як доводив свого часу, виходячи із принципів, сформульованих 
класиками, К. Маркс, ринкова економіка за своєю природою мо-
же функціонувати лише як частина всесвітнього ринку, має бути 
відкритою. На практиці така відкритість означає, що технічна, 
структурна, інвестиційна і соціальна політика країни має орієн-
туватись на кращі світові показники і стандарти, експорт та ім-
порт має бути альтернативою внутрішньогосподарським рішен-
ням, а зовнішньоекономічна діяльність — стати органічною час-
тиною економічної діяльності господарських суб’єктів. Умови, в 
яких аграрна сфера України  переходила до ринку, є 
специфічними. 

Незважаючи на декларування принципу відкритості, провідні 
країни світу всебічно захищають свою досить стабільну 
економіку, внаслідок чого утворюються потужні центри протисто-
яння, очолювані зокрема США, ЄС та Японією. За останні сорок 
років частка імпорту, охоплена нетарифними обмеженнями, 
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стрімко зростає, і збільшилась у Японії на 64 %, у країнах ЄС на 
198 % . 

Протекціоністська політика послідовно використовується 
усіма країнами, особливо економічно могутніми, вона є їхнім 
привілеєм, адже для легітимності такої політики необхідна ціла 
низка умов, і перш за все міцне національне підґрунтя, що живить-
ся економічним диктатом на світовому ринку. Слід наголосити, 
що звинувачення одних країн іншими у надмірному 
протекціонізмі відбувається на тлі високого рівня 
протекціоністського захисту внутрішньої економічної структури, а 
заклики до вільної торгівлі та відкритості переслідують мету 
односторонньої лібералізації, що дозволяє отримати вільний дос-
туп до зарубіжних ринків ресурсів. 

Скажімо, економіка США ніколи не була відкритою: від 
часів індустріальної революції і по 70-ті роки ХХ ст. 
протекціоністське вибіркове регулювання імпорту визнавалось за 
офіційну політику, і лише пізніше, коли суспільство свідомо пе-
реходить до формування високотехнологічної структури вироб-
ництва (за характеристикою ЄС — до «стратегії наступу»), уряд 
вдається до призованих заходів, як правило, нетарифних, що за-
рекомендували себе як більш ефективні за існуючих умов. Частка 
імпорту, що контролюється у США нетарифними засобами, 
наприкінці 90-х років сягнула 52 % . 

Великобританія, батьківщина космополітизму, доктрини 
відкритості у міжнародній торгівлі, завжди вдавалася до 
протекціонізму, встановлюючи чіткі квоти щодо імпорту. Лише 
сягнувши певного ступеня могутності, тимчасово відкривала свої 
кордони для окремих товарів, суворо регламентуючи структуру 
імпорту.  

Загалом, промислово розвинені країни активно використо-
вують нетарифні регулятори для забезпечення експортної 
орієнтації власних економік (за допомогою стимулювання ви-
робництва), для захисту своїх товарних ринків. 

Субсидії, скажімо, у сільському господарстві за період з 
1980 р. по 1997 р. зросли у США на 102 %, Канаді — на 74 %, 
країнах ЄС — на 104 % (крім того, у засобах масової інформації 
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цих країн ведеться неприхована війна проти імпорту), на 43 % — 
у Японії. Більш ніж утричі зросла за цей час кількість позовів, 
пов’язаних з демпінгуванням та субсидуванням, оскільки навіть 
якщо економічно розвиненим країнам загрожує обов’язкове 
антидемпінгове та компенсаційне відшкодування, вони все одно 
вдаються до цих заборонених протекціоністських заходів. 

В ідеалі для ринкових трансформацій необхідне здорове 
суспільство з досконалою матеріальною і правовою базою, 
раціональною економічною та інституціональною структурами, 
достатнім економічним потенціалом, кваліфікованою законодав-
чою і авторитетною виконавчою владою, соціальною 
стабільністю, такими компонентами, які здатні забезпечити 
національну визначеність, суверенітет і самостійність у 
прийнятті рішень зовнішньоекономічного порядку. Жодного з 
цих компонентів Україна не має. 

Тому слід зважено поставитися до проблеми відкритості, 
оскільки, як застерігає, зокрема, професор Гарвардського універ-
ситету Д. Родрік: «не існує жодних доказів того, що інтеграція до 
світового господарського простору сама по собі приводить до 
покращення економічної ситуації. Навпаки існує багато перекон-
ливих доказів того, що відкритість, трактована як зменшення пе-
решкод на шляху потоків капіталів і товарів, прямо не пов’язана 
з економічним зростанням: скоріше воно залежить від наявності 
ефективної внутрішньої стратегії щодо всіх прошарків населен-
ня, яка пом’якшує внутрішню конфліктність розвитку; від внут-
рішньої інституціональної політики, зокрема наявності інститу-
цій, здатних швидко реагувати на ситуацію, на зміни, що відбу-
ваються у глобальному середовищі, аграрної сфери, та вміло до 
них пристосовуватися. Саме досконала внутрішня інституціона-
льна й економічна структура національної аграрної сфери є запо-
рукою інтегрування до світового простору на паритетних умовах. 
За відсутності цих обов’язкових компонентів стратегії зовніш-
ньої лібералізації відкритість нічого не дасть».  
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ОЦІНКА ГРОШОВИХ ПОТОКІВ У КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ 

ФІНАНСАМИ АГРОФОРМУВАНЬ 
 
Грошові потоки, як результативний показник фінансової ді-

яльності підприємства, почали застосовувати з другої половини 
минулого століття. Нині у фінансовій теорії та практиці управ-
ління зарубіжних компаній він використовується значно ширше, 
ніж такі традиційні вимірники, як прибуток та активи. Звіт про 
рух грошових коштів є обов’язковим і невід’ємним елементом 
публічної фінансової звітності. Із 2000 року і в Україні цей доку-
мент включено до системи фінансових звітів. Тому існує 
об’єктивна потреба його застосування в управлінні фінансами 
агроформувань. 

Під грошовими потоками фінансова теорія розуміє сукуп-
ність розподілених у часі надходжень та виплат грошових кош-
тів, що генеруються в процесі основної (поточної), інвестиційної 
та фінансової діяльності підприємства. 

Залежно від характеру фінансової проблеми та конкретної 
економічної ситуації оцінка грошових потоків і ухвалення на її 
основі управлінських рішень може стосуватися: всієї виробничо-
фінансової діяльності підприємства (вибір джерел, форм і мето-
дів формування фінансових ресурсів та напрямів їх використання 
на довгострокову перспективу чи поточний часовий період); об-
ґрунтування та реалізації окремого напряму діяльності, інвести-
ційної програми чи проекту;  окремих аспектів виробничої та фі-
нансової діяльності підприємства чи його структурних підрозді-
лів (оптимізація окремих елементів грошових потоків; управлін-
ня доходами, витратами, оборотним капіталом тощо).  

Такий поділ має певну умовність, однак його використання 
дає можливість окреслити та визначеним чином структуризувати 
коло можливих питань у сфері управління фінансами.  

Аналіз грошових потоків спрямований на визначення зали-
шку ліквідних коштів у певні часові періоди. Однак у загальному 
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випадку до складу грошових потоків включають не тільки над-
ходження та витрати грошових коштів, а й вартісну оцінку мате-
ріальних потоків. При цьому мається на увазі, що в даному випа-
дку ці потоки будуть зустрічними, хоч і розподілені в часі. 

Визначення обсягів і різновекторних напрямів витоків залу-
чення фінансових ресурсів, їх щільність та інтенсивність, що зу-
мовлюють певне розгармоніювання між надходженнями і витра-
тами є визначальним завданням аналізу грошових потоків. При 
цьому фінансування – це серія грошових потоків, що починаєть-
ся з позитивного і закінчується негативним грошовим потоком. 
Такий грошовий потік має назву кредитного. Інвестування – це 
серія грошових потоків, що обов’язково починається з негатив-
ного грошового потоку. Грошовий потік такого типу називають 
інвестиційним. 

В фінансовому аналізі найбільше поширення має метод ди-
сконтованого грошового потоку. Окрім нього в практиці фінан-
сового управління останнім часом знаходять широке застосуван-
ня так звані грошові коефіцієнти. На відміну від добре відомих 
фінансових коефіцієнтів, вони мають значно коротшу історію. 
Лише у 1993 році Гіакоміно та Мілке запропонували використо-
вувати грошові коефіцієнти з метою оцінки достатності грошо-
вих потоків для фінансування потреб підприємства і оцінки ефе-
ктивності генерування ним грошових потоків. 

Окремі з цих коефіцієнтів рекомендовані до практичного 
застосування і розробниками стандартів фінансової звітності US 
GAAP (General Accepted Accounting Principles in the United States) 
та IFRS/IAS (International Financial Reporting 
Standards/International Accounting Standards). Однак вони поки 
що не мають ні достатнього висвітлення у вітчизняній фінансовій 
літературі, ні застосування в практиці фінансового управління. 
Вважаємо, що їх використання в управління формуванням та ви-
користанням фінансових ресурсів має досить потужні перспекти-
ви. З огляду на новизну та недостатню вивченість цього аспекту 
фінансової теорії, вважаємо за необхідне визначити наукові пе-
редумови та можливої сфери їх застосування. 

Нині налічується кілька десятків грошових коефіцієнтів. 
Однак як і у випадку з фінансовими коефіцієнтами, в практиці 
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управління фінансами підприємства доцільно використовувати 
лише 5–7 найбільш прийнятних із них, які адекватні конкретним 
умовам його діяльності.  

На нашу думку, грошові коефіцієнти нічим не поступають-
ся перед широковживаними фінансовими коефіцієнтами, а в ба-
гатьох випадках мають суттєві переваги, особливо в контексті 
управління фінансовими ресурсами. Їх переваги пов’язані з бі-
льшою інформативністю та стійкістю до спотворення показника 
„грошовий потік”.  

Характерною ознакою грошових коефіцієнтів є те, що ко-
жен з них  залежно від вирішуваних питань оперує різними ви-
дами грошових потоків або величиною найбільш ліквідних акти-
вів підприємства (грошові кошти та їх еквіваленти ). Вони мають 
свою внутрішню логіку та орієнтовані на вирішення певних фі-
нансових завдань. Умовно грошові коефіцієнти за вирішуваними 
завданнями можна виділити в три групи: оцінки якісної (грошо-
вої) складової фінансових результатів агроформувань; аналізу і 
контролю платоспроможності та ліквідності;  прогнозування фі-
нансових проблем підприємства.  

За виключенням показників першої групи, в інструментарії 
фінансового менеджменту існують й інші прийоми та методи для 
розв’язання подібних завдань. Зокрема, у складі фінансових кое-
фіцієнтів наявна група показників, яка використовується для оці-
нки платоспроможності та ліквідності підприємства. Також іс-
нують моделі прогнозування фінансової нестабільності та загро-
зи банкрутства. 

Величина грошових потоків дає можливість оцінити якіс-
ний склад виручки від реалізації продукції, робіт та послуг підп-
риємства. З цією метою використовують такі коефіцієнти: гро-
шової складової (наповнення) виручки від реалізації продукції та 
грошової рентабельності виручки від реалізації продукції. 

Актуальність застосування в аналізі цієї групи показників 
визначається тим, що значна частина сільськогосподарської про-
дукції реалізується через товарообмінні операції. Особливістю 
розрахунків вітчизняних агроформувань є орендні виплати, які 
здійснюються у вигляді видачі продукції або надання послуг вла-
сникам земельно-майнових паїв. Крім того, в окремі часові пері-
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оди може отримувати грошові надходження, які безпосередньо 
не відносяться до діяльності в аналізованому періоді, а є платою 
за продукцію (товари, послуги), реалізовані підприємством в 
кредит у попередні періоди (інкасація дебіторської заборгованос-
ті). 

У складі грошових коефіцієнтів наявна група індикаторів, 
які характеризують ліквідність окремих груп активів підприємст-
ва. Найбільш прийнятними для управління фінансами можуть 
бути такі показники: коефіцієнт грошової складової (наповнення) 
оборотного капіталу, що характеризує ліквідність оборотного 
капіталу підприємства; коефіцієнт грошової складової (напов-
нення) поточних активів, який надає інформацію про спромож-
ність підприємства виплачувати свої поточні зобов'язання в ко-
роткостроковому часовому періоді. Крім того, він використову-
ється для оцінки потенціалу збільшення величини його ліквідних 
активів. 

У фінансовій теорії вважається, що наявність значного об-
сягу не використовуваних грошових коштів – явище, не бажане 
для підприємства, оскільки воно несе втрати від упущеної виго-
ди. Для оцінки і контролю цього параметра може використовува-
тися коефіцієнт надмірності грошових коштів.  

Прийнятним вважається значення цього коефіцієнта близь-
ке до одиниці. Якщо ж його величина перевищує одиницю, то це 
свідчить, що підприємство має надмірні грошові кошти, які ви-
користовуються неефективно.  

Спроможність підприємства перманентно генерувати пози-
тивні грошові потоки є одним з найкращих індикаторів його фі-
нансового здоров’я. Дослідження, проведені В.Х. Бівером, пока-
зали, що використовуваний в практиці фінансового управління 
коефіцієнт поточної ліквідності – досить ненадійний інструмент 
прогнозування фінансових проблем. З цією метою він запропо-
нував використовувати співвідношення між величиною грошово-
го потоку та сукупного боргу.  

Обернений до цього коефіцієнта показник характеризує пе-
ріод часу, необхідний для погашення боргових зобов’язань підп-
риємства за рахунок чистого грошового потоку від операційної 
діяльності.  
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Співвідношення між сумою чистого грошового потоку від 
операційної діяльності та сумою поточних боргових зобов’язань 
називається коефіцієнтом грошово-потокової ліквідності. Він 
характеризує ту частину поточних зобов’язань, які можуть бути 
погашені в аналізованому періоді за рахунок чистого грошового 
потоку від операційної діяльності. Обернене значення цього кое-
фіцієнта характеризує часовий період, протягом якого підприєм-
ство спроможне погасити свої поточні боргові зобов’язання за 
рахунок реальних грошових коштів, отриманих від операційної 
діяльності.  

Певну складність у використанні грошових коефіцієнтів 
створює недосконала інформаційна база розрахунку цих показ-
ників. Вітчизняна фінансова звітність, особливо Звіт про рух 
грошових коштів, не повною мірою відповідає методології та 
методиці розрахунку цих коефіцієнтів.  

Необхідно мати на увазі й те, що використання грошових 
коефіцієнтів не виключає необхідності використання в аналізі та 
плануванні виробничо-фінансової діяльності агроформувань тра-
диційних фінансових коефіцієнтів. Навпаки, їх спільне застосу-
вання доповнює фінансовий аналіз новими нюансами та більш 
глибоким розумінням реального стану речей, забезпечує можли-
вості більш якісного обґрунтування управлінських фінансових 
рішень. 

 
УДК 330 

М.В. ШТИЛЛЕР, к.э.н., 
зав.кафедрой «Учет и аудит», 

 Алматинская Академия экономики и статистики 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО РИСКА 

 
С точки зрения длительности во времени предпринима-

тельские риски можно разделить на: 1) кратковременные; 2) по-
стоянные.  

К группе кратковременных относятся те риски, которые 
угрожают предпринимателю в течение конечно известного от-
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резка времени, например транспортный риск, когда убытки могут 
возникнуть во время перевозки груза, или риск неплатежа по 
конкретной сделке.  

К постоянным рискам относятся те, которые непрерывно 
угрожают предпринимательской деятельности в данном геогра-
фическом районе или в определенной отрасли экономики, на-
пример, риск неплатежа в стране с несовершенной правовой сис-
темой или риск разрушений зданий в районе с повышенной 
сейсмической опасностью.  

В зависимости от возможного результата (рискового собы-
тия) риски можно поделить на две большие группы: 

1) чистые;  
2) спекулятивные.  
Первые связаны с ситуациями, предполагающими лишь 

два варианта развития событий: либо финансовые потери, либо 
их отсутствие (но не выигрыш). К ним относятся следующие 
риски: природно-естественные, экологические, политические, 
транспортные и часть коммерческих рисков (имущественные, 
производственные, торговые). Примером чистого риска может 
служить риск потери или нанесения ущерба недвижимости.  

Основными видами чистых рисков, связанных с функцио-
нированием бизнеса, являются риски, связанные с владением 
собственностью; потери, возникающие в связи с ущербом, нане-
сенным собственности, котоpыe можно подразделить на два ти-
па: прямые и вытекающие из прямых; к первым относится непо-
средственно стоимость утраченного имущества, а к потерям, вы-
текающим из прямых, относятся издержки, понесенные фирмой 
из-за приостановки производственного процесса или невыполне-
ния обязательств перед партнером.  

Вторые наряду с вероятностью получения потери предпо-
лагают и возможность выигрыша. К этим рискам относятся фи-
нансовые риски, являющиеся частью коммерческих рисков.  

В зависимости от основной причины возникновения риски 
делятся на следующие категории: 1) природно-естественные; 2) 
экологические; 3) политические; 4) транспортные; 5) коммерче-
ские.  
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К природно-естественным рискам относятся риски, связан-
ные с проявлением стихийных сил природы: землетрясение, на-
воднение, буря, пожар, эпидемия и т.п.  

Экологические риски - это риски, связанные с загрязнени-
ем окружающей среды.  

Политические риски связаны с политической ситуацией в 
стране и деятельностью государства. Политические риски возни-
кают при нарушении условий производственно-торгового про-
цесса по причинам, непосредственно не зависящим от хозяйст-
вующего субъекта.  

К политическим рискам относятся:  
1) возможность осуществления хозяйственной деятельно-

сти вследствие военных действий, революции, обострения внут-
риполитической ситуации в стране, национализации, конфиска-
ции товаров и предприятий, введение эмбарго из-за отказа ново-
го правительства выполнять принятые предшественниками обя-
зательства и т.п.;  

2) введение отсрочки (моратория) на внешние платежи на 
определенный срок ввиду наступления чрезвычайных обстоя-
тельств (забастовка, война и т.д.);  

3) неблагоприятное изменение налогового законодательства;  
4) запрет или ограничение конверсии национальной валю-

ты в валюту платежа.  
В этом случае обязательство перед экспортерами может 

быть выполнено в национальной валюте, имеющей ограничен-
ную сферу применения. 

Транспортные риски - это риски, связанные с перевозками 
грузов транспортом: автомобильным, морским, речным, желез-
нодорожным, самолетами и т.д.  

Коммерческие риски представляют собой опасность потерь 
в процессе финансово-хозяйственной деятельности, т.е. вероят-
ность неполучения определенного результата в результате осу-
ществления мероприятий по использованию всего организацион-
но-техническогo, производственного и научного потенциала 
фирмы. Они означают неопределенность результатов от данной 
коммерческой сделки.  



 303

По структурному признаку коммерческие риски делятся 
на:  имущественный; производственный; торговый; маркетинго-
вый; деловой; финансовый.  

Имущественные риски - это риски, связанные с вероятно-
стью потерь имущества предпринимателя по причине кражи, ди-
версии, халатности, перенапряжения технической и технологиче-
ской систем и т.п.  

Производственные риски - риски, связанные с вероятно-
стью (возможностью) невыполнения предприятием своих обяза-
тельств по контракту или договору с заказчиком, риски реализа-
ции товаров и услуг, ошибки в ценовой политике, риск 
банкpoтства.  

В производственной деятельности промышленного пред-
приятия можно выделить следующие риски: 

 риск полной остановки предприятия из-за невозможно-
сти заключения договоров на поставку необходимых при данной 
технологии материалов, комплектующих деталей и других ис-
ходных продуктов; 

 риск недополучения исходных материалов из-за срыва 
заключенных договоров о поставке, а также риск невозврата де-
нежных средств, перечисленных поставщику в виде предоплат; 

 риск незаключения договоров на реализацию произве-
денной продукции, работ или услуг, т.е. риск полной или частич-
ной нереализации; 

 риск недополучения или несвоевременного получения 
денежных средств за отгруженную на реализацию продукцию; 

 риск отказа покупателя от полученной и оплаченной 
продукции или риск возврата; 

 риск срыва заключенных соглашений о предоставлении 
займов, инвестиций или кредитов;  

 ценовой риск, связанный с определением цены на реа-
лизуемую предприятием продукцию и услуги, а также риск в оп-
ределении цены на необходимые средства производства, исполь-
зуемое сырье, материалы, топливо, энергию, рабочую силу и ка-
питал (в виде процентных ставок по кредитам);  
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 риск банкротства как деловых партнеров (контрагентов, 
реализаторов, поставщиков и т.п.), так и самого предприятия.  

Торговые риски представляют собой риски, связанные с 
убытком по причине задержки платежей, отказа от платежа в пе-
риод транспортировки товара, недоставки товара и т.п.  

Маркетинговые риски связаны с возможностью получения 
убытка по причине снижения конкурентоспособности продукции 
фирмы в целом, ухудшения ценовой и ассортиментной политики 
и т.д.  

Деловой риск определяется такими факторами, как органи-
зационно-технический потенциал предприятия, эффективность 
производственной и инновационной деятельности, устойчивость 
финансового положения, эффективность системы управления, 
сложность выпускаемой продукции и др.  

Финансовые риски связаны с вероятностью потерь финан-
совых ресурсов (т.е. денежных средств). Особенностью финансо-
вых рисков является вероятность наступления ущерба в резуль-
тате проведения какой-либо операции, которая осуществляется в 
финансово-кредитных или биржевых сферах.  

Финансовые риски подразделяются на два вида: 
1) связанные с покупательной способностью денег;  
2) связанные с вложением капитала (инвестиционные рис-

ки).  
К рискам, связанным с покупательной способностью денег, 

относятся следующие разновидности рисков:  
- инфляционные риски (инфляция означает обесценивание 

денег и, естественно, рост цен);  
- дефляционные риски (дефляция - это процесс, обратный 

инфляции, выражается в снижении цен и, соответственно, в уве-
личении покупательной способности денег);  

- валютные риски;  
- риски ликвидности.  
Инфляционный риск - это риск того, что при росте инфля-

ции получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зре-
ния реальной покупательной способности более быстрыми тем-
пами, чем растут. В результате предприниматель несет реальные 
потери.  
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Дефляционный риск - это риск того, что при росте дефля-
ции происходят падение уровня цен, ухудшение экономических 
условии предпринимательства и снижение их доходов.  

Валютные риски представляют собой опасность валютных 
потерь, связанных с изменением курса одной иностранной валю-
ты по отношению к другой, при проведении внешнеэкономиче-
ских, кредитных и других валютных операций.  

Риски ликвидности - это риски, связанные с возможностью 
потерь при реализации ценных бумаг или других товаров из-за 
изменения оценки их качества и потребительной стоимости.  

Риски, связанные с вложение капитала (инвестиционные 
риски), подразделяются на: риск упущенной выгоды; риск сни-
жения доходности; риск прямых финансовых потерь.  

Риск упущенной выгоды - это риск наступления косвенно-
го (побочного) финансового ущерба (неполученная прибыль) в 
результате неосуществления какого-либо мероприятия или оста-
новки хозяйственной деятельности.  

Риск снижения доходности может возникнуть в результате 
уменьшения размера процентов и дивидендов по портфельным 
инвестициям, по вкладам и кредитам. Риск снижения доходности 
включает следующие разновидности: процентные риски и кре-
дитные риски.  

К процентным рискам относится опасность потерь ком-
мерческими банками, кредитными учреждениями, инвестицион-
ными институтами в результате повышения процентных ставок, 
выплачиваемых ими по привлеченным средствам, над ставками 
по предоставленным кредитам. К процентным рискам относятся 
также риски потерь, которые могут понести инвесторы в связи с 
изменением дивидендов по акциям, процентных ставок на рынке 
по облигациям, сертификатам и другим ценным бумагам. 

Кредитный риск - опасность неуплаты заемщиком основ-
ного долга и процентов, причитающихся кредитору. К кредитно-
му риску относится также риск такого события, при котором 
эмитент, выпустивший долговые ценные бумаги, окажется не в 
состоянии выплачивать проценты по ним или основную сумму 
долга. Кредитный риск может быть также разновидностью рис-
ков прямых финансовых потерь.  
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Риски прямых финансовых потерь включают следующие 
разновидности: биржевой риск; селективный риск; риск банкрот-
ства; инновационный риск;  системный риск; кредитный риск.  

Биржевые риски представляют собой опасность потерь от 
биржевых сделок. К этим рискам относятся риск неплатежа по 
коммерческим сделкам, риск неплатежа комиссионного возна-
граждения брокерской фирмы и т.п.  

Селективные риски - это риск неправильного выбора видов 
вложения капитала, вида ценных бумаг для инвестирования в 
сравнении с другими видами ценных бумаг при формировании 
инвестиционного портфеля.  

Риск банкротства представляет собой опасность в резуль-
тате неправильного выбора вложения капитала, полной потери 
предпринимателем собственного капитала и неспособности его 
рассчитаться по взятым на себя обязательствам. 

Инновационный риск связан с тем, что нововведение, на 
разработку которого были затрачены значительные средства, нe 
найдет спроса на рынке.  

Системный риск заключается в возможных изменениях в 
экономической системе, которые могут повлиять на финансовое 
состояние заемщика (например, изменение налогового законода-
тельства).  

По степени риска выделяют: допустимый риск; критиче-
ский риск; катастрофический риск.  

Допустимый риск - это угроза полной потери прибыли от 
реализации того или иного проекта или от предпринимательской 
деятельности в целом. В данном случае потери возможны, но их 
размер меньше ожидаемой предпринимательской прибыли. Та-
ким образом, данный вид предпринимательской деятельности 
или конкретная сделка, несмотря на вероятность риска, сохраня-
ют свою экономическую целесообразность.  

Критический риск - риск, который связан с опасностью, 
потерь в размере произведенных затрат на осуществление данно-
го вида предпринимательской деятельности или отдельной сдел-
ки. При этом критический риск первой степени связан с угрозой 
получения нулевого дохода, но при возмещении произведенных 
предпринимателем материальных затрат. Критический риск вто-
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рой степени связан с возможностью потерь в размере полных 
издержек в результате осуществления данной предприниматель-
ской деятельности, т.е. вероятны потери намеченной выручки и 
предпринимателю приходится возмещать затраты за свой счет.  

Катастрофический риск - риск, который характеризуется 
опасностью, угрозой потерь в размере, равном или превышаю-
щем все имущественное состояние предпринимателя. Катастро-
фический риск, как правило, приводит к банкротству предпри-
нимательской фирмы, так как в данном случае возможна потеря 
не только всех вложенных предпринимателем в определенный 
вид деятельности или в конкретную сделку средств, но и его 
имущества. Это характерно для ситуации, когда предпринима-
тельская фирма получала внешние займы под ожидаемую при-
быль. При возникновении катастрофического риска предприни-
мателю приходится возвращать кредиты из личных средств.  

Риски могут быть классифицированы и по иным призна-
кам. Так, например, выделяют следующие риски: 1) динамиче-
ские и статистические; 2) абсолютные и относительные.  

Динамический риск - это риск непредвиденных изменений 
вследствие принятия управленческих решений или изменений, 
произошедших в экономической, политической и других сферах 
общественной жизни. 

Такие изменения могут привести как к потерям, так и к до-
полнительным доходам.  

К этой категории относятся, например, риски изменения 
вкусов потребителей, реализация которых порождает потери 
фирмы вследствие сокращения объема продаж. Несмотря на то, 
что динамические риски затрагивают большое количество эко-
номических агентов, предсказать их довольно трудно, так как 
они возникают нерегулярно.  

Статистический риск - это вероятность необратимых по-
терь вследствие нанесения непоправимого ущерба субъекту эко-
номики, вызванного непредвиденными изменениями многочис-
ленных факторов внешней и внутренней среды.  

Статистические риски могут возникнуть и при отсутствии 
изменений в экономической ситуации. К ним относятся, напри-
мер, риски стихийных бедствий или недобросовестного поведе-
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ния партнеров по бизнесу. Такие риски, как правило, неблаго-
приятны для общества и его конкретных членов, однако предска-
зать их гораздо легче.  

Отличие динамических рисков от статистических заключа-
ется в том, что последние могут проявиться, как правило, только 
однократно на протяжении срока инвестирования. Их действие 
означает прекращение инвестиционного проекта или финансовой 
операции, тогда как динамические риски могут реализовываться 
неоднократно за время реализации проекта, не приводя при этом 
к его прекращению.  

Абсолютный риск оценивается в денежных единицах (тен-
ге, долларах, евро и т.д.); относительный риск - в долях единицы 
или в процентах. Например, риск в предпринимательстве можно 
измерить абсолютной величиной - суммой убытков и потерь (от-
носительной величиной - степенью риска, т.е. мерой вероятности 
неосуществления намеченного мероприятия или не достижения 
намеченного уровня прибыли), дохода, цены.  

Все предпринимательские риски можно также разделить на 
две большие группы в соответствии с возможностью страхова-
ния: страхуемые и нестрахуемые. Предприниматель может час-
тично переложить риск на другие субъекты экономики, в частно-
сти обезопасить себя, осуществив определенные затраты в виде 
страховых взносов. Таким образом, некоторые виды риска, такие 
как риск гибели имущества, риск возникновения пожара, аварий 
и др., предприниматель может застраховать. Риск страховой - 
вероятное событие или совокупность событий, на случай наступ-
ления которых проводится страхование. В зависимости от источ-
ника опасности страховые риски подразделяются на две группы:  

1) риски, связанные с проявлением стихийных сил приро-
ды (погодные условия, землетрясения, наводнения и др.); 2) рис-
ки, связанные с целенаправленными действиями человека.  

Приведенные классификации наглядно свидетельствуют о 
том, что к настоящему времени в экономической науке еще не 
разработано общепринятой классификации рисков. Во многом 
это связано с тем, что на практике существует очень большое 
число различных проявлений риска, причем в силу традиции 
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один и тот же вид риска может обозначаться разными термина-
ми. Кроме того, зачастую оказывается весьма сложным четко 
разграничивать отдельные виды риска.  
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КЛАСИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ БАНКІВ ПРИ КРЕДИТУВАННІ 
 
Кредитування суб’єктів підприємницької діяльності та фі-

зичних осіб є однією з найризикованіших операцій банків, тому 
проблема зменшення ступеню ризиків при кредитуванні і мінімі-
зація їх дії в майбутньому є актуальною для вітчизняних комер-
ційних банків. На даний час банківські установи зіткнулися з фі-
нансовими проблемами, які пов’язані з неправильним визначен-
ням і недооцінкою ризиків, які виникають при кредитуванні. То-
му в сучасних умовах діяльності банки більш ретельно підходять 
до розвитку систем ризик-менеджменту, до визначення значимо-
сті різних ризиків, до виділення основних і другорядних ризиків. 
Саме тому проблема класифікації ризиків банківських установ є 
                                                
1 Науковий керівник - д.е.н., професор, завідуючий кафедрою фінансів Марти-
ненко Василь Петрович 
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нагальною і потребує більш детального вивчення, зважаючи на 
зміни, які сталися в міжнародній економіці, фінансовій і банків-
ській сферах. 

З початком фінансової кризи ситуація на ринку кредиту-
вання України зазнала суттєвих змін – економіка, банківський 
сектор та сфера кредитування знаходяться в критичному стані на 
фоні змін в економіці, тиску політичних та соціальних факторів. 
З іншого боку учасники ринку кредитування часто не в змозі на-
давати і використовувати кредитні кошти внаслідок юридичних 
обмежень, невеликих обсягів доступних для кредитування кош-
тів в банках, небажання контрагентів йти на ризик. 

За оцінками експертів, на даний час проблемні кредити (в 
тому числі й прострочені) складають в середньому до 30-40% 
кредитних портфелів українських банків. Необхідно відмітити, 
що для запобігання подібних негативних явищ в майбутньому 
комерційним банкам слід збільшувати обсяги кредитних резер-
вів, особливо по високоризиковим кредитам для покриття непов-
них виплат клієнтів.  

З метою побудови та впровадження ефективних систем ри-
зик-менеджменту в банках Національним банком України, як ре-
гулятором даної сфери, були розроблені Методичні рекомендації 
щодо організації та функціонування системи ризик-менеджменту 
в банках України [1], слідування яким має забезпечити захист 
інтересів вкладників, кредиторів і власників банків. Ці рекомен-
дації використовуються банками із будь-яким профілем ризиків у 
своїй роботі. Запропонована НБУ класифікація ризиків відобра-
жає підхід регулятора ринку до ідентифікації ризиків банків: 

· ризики, що піддаються кількісній оцінці (фінансові ри-
зики – в т.ч., кредитний, ринковий, валютний ризики, ризик лік-
відності, ризик зміни процентної ставки), управління ними поля-
гає в їх оптимізації; 

· ризики, що не піддаються кількісній оцінці (нефінансо-
ві ризики – в т.ч., операційно-технологічний, юридичний, страте-
гічний ризики. ризик репутації), управління ними зводиться до їх 
мінімізації. 
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Варто зазначити, що така модель класифікації ризиків бан-
ку досить повно відображає основні їх види, які мають місце в 
функціонуванні банківських установ. Але, як показав час, деякі 
ризики іноді можуть мати надто великий вплив на діяльність ба-
нків порівняно з іншими. 

Досвід провідних європейських країн по вивченню фінан-
сових ризиків банків знайшов втілення в рекомендаціях Базель-
ського Комітету з питань банківського нагляду (Basel Committee 
on Banking Supervision, BCBS) та Банку міжнародних розрахун-
ків (BIS, http://www.bis.org). Класифікація банківських фінансо-
вих ризиків, на якій базуються  їх рекомендації, зводиться до ви-
ділення таких основних їх видів: кредитний ризик (включаючи 
ризик непогашення кредиту), ринковий ризик, ризик ліквіднос-
ті (ризик втрати ліквідності). 

Проте такий підхід вимагає більш глибокої деталізації в 
процесі ризик-менеджменту, оскільки система класифікації  і  
оцінки ризиків змінюється безперервно, особливо в таких неста-
більних умовах ведення бізнесу, як в Україні. 

Проаналізувавши погляди вітчизняних та російських вче-
них щодо класифікації ризиків банків [3-5] , ми пропонуємо свій 
погляд на систему їх класифікації, що акцентує увагу на особли-
востях реального стану банківського сектора і економіки України 
в цілому та вплив специфічних ризиків на їх діяльність (Рис.1). 
Дана класифікація ризиків банківських установ дає змогу виділи-
ти ризики, які слід оцінювати більш ретельно і на які першочер-
гово має бути направлена робота ризик-менеджменту комерцій-
ного банку в сучасних умовах ведення бізнесу в Україні. 

Особливу увагу банківським установам необхідно звернути 
на внутрішні фінансові ризики, зокрема, кредитні ризики, адже 
при управлінні ними банки можуть прямо впливати на їх мінімі-
зацію та оптимізацію. 

Одночасно з цим, банки мають постійно аналізувати зовніш-
ні фінансові ризики, які формуються загальними умовами ведення 
бізнесу в Україні, політикою уряду, економічною ситуацією, нас-
лідками фінансової кризи. Великий вплив на даний час мають 
інфляційний, валютний ризики, оскільки в нестабільному 
економічному середовищі вони проявляють себе особливо гостро. 



 312

  
Ошибка! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.1. Класифікація ризиків банку 
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структурний ризики.  
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Такі зміни в оцінці ризиків викликані змінами в розвитку 
банківької системи, вибору стратегій комерційних банків та НБУ, 
зрушеннями в політиці, економіці, соціальній сфері України. 

Для практичного використання у практиці ризик-
менеджменту доцільним є визначення основних видів фінансово-
го ризику, на які наражаються банки в процесі здійснення діяль-
ності та які на даному етапі розвитку економіки найбільш потен-
ційно загрозливі – кредитні ризики: відсотковий, проектний, ри-
зик ліквідності. При цьому нефінансові ризики також можуть 
мати суттєвий вплив на діяльність банків, достатню увагу слід 
приділяти ризику репутації і правовому ризику. 

Запропонована класифікація дозволить більш детально під-
ходити до оцінки кредитних портфелів службами ризик-
менеджменту банківських установ, допоможе побудувати чітку 
політику управління ризиками, дасть змогу банкам планувати 
свої надходження і витрати в умовах нестійкого економічного 
середовища. Дана схема поділу ризиків може бути використана 
банками при проведенні активних операцій, зокрема, при креди-
туванні аграрних підприємств, з високими рівнями ризиків. 
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ВИЗНАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ БУХГАЛТЕРІВ 
 

Метою Міжнародної федерації бухгалтерів (МФБ) є розви-
ток та вдосконалення бухгалтерської професії на міжнародному 
рівні за допомогою гармонізованих стандартів для надання бух-
галтерами стабільно високоякісних послуг в інтересах 
суспільства. Неодмінною умовою досягнення цієї мети є 
розуміння того, що високоякісні послуги передбачають високу 
якість професійних стандартів, які регулюють ці послуги і  
сприятимуть розвиткові міжнародної практики бухгалтерів. 

Бухгалтери в усіх країнах світу традиційно практикують і 
самостійно, і у фірмах. Основним стимулом міжнародного бух-
галтерського руху була глобалізація бізнесу, яка особливо при-
скорилася останніми роками. Оскільки підприємства перетворю-
валися на багатонаціональні, вони вимагали, щоб їхні фінансові 
радники також були обізнані з міжнародною практикою. У 
результаті професійні бухгалтери об’єдналися у світові 
організації, які надають різноманітні послуги в усьому світі. Не-
зважаючи на це, національні професійні інститути та національні 
регулювальні органи дуже неохоче погодилися використати 
професійну кваліфікацію закордонних бухгалтерів для надання 
регульованих послуг. Було встановлено обмеження щодо місця 
проживання, громадянства, спеціальні критерії з освіти та іспити, 
– умови, які в багатьох випадках неможливо виконати. Більше то-
го, деякі з критеріїв жодним чином не стосувалися професійної 
кваліфікації. Якщо взяти до уваги міжнародний аспект 
бухгалтерської професії, то бухгалтери, які мають професійну 
кваліфікацію, фізичні особи та фірми дедалі частіше шукають 
можливості бути визнаними в іноземних країнах і, як правило, 
вважають ці перешкоди нерозумними. Успішне завершення Уруг-
вайського раунду торгових переговорів, а також Генеральна угода 
щодо сфери послуг (ГУСП) (GATS) стимулювали визнання 
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кваліфікації іноземних бухгалтерів. ГУСП було встановлено низку 
правил стосовно регулювання втручання уряду в ринкові сфери, 
забезпечення того, щоб закордонні та міжнародні філії 
постачальників послуг, фірми і професіонали користувалися та-
кими самими привілеями в державному регулюванні, як і їхні 
місцеві партнери чи конкуренти, а також правила щодо усунення 
дискримінаційних перешкод у доступі до ринку та здійсненні 
практики особами з інших країн. На сторони, які підписали 
ГУСП (GATS) і положення цієї угоди, було покладено 
відповідальність зобов’язати свої національні регулювальні ор-
гани та підконтрольні ним установи виконувати їх.  

Рада МФБ визнає, що міжнародний ринок бухгалтерських 
послуг з рівним правом доступу для всіх кваліфікованих 
професіоналів узгоджується з її метою, і вона заохочує 
національні професійні бухгалтерські організації та регулювальні 
і ліцензійні органи забезпечити визнання кваліфікації іноземних 
бухгалтерів. Проте інтереси суспільства є важливішими, і МФБ 
вважає, що будь-які взаємні зусилля щодо визнання повинні га-
рантувати, що буде скурпульозно додержано основного прагнен-
ня до високих стандартів. Основні міжнародні стандарти (на-
приклад, опубліковані МФБ і РМСБО) можуть бути особливо 
корисними для задоволення цієї потреби. Беручи до уваги зазна-
чену ситуацію, Радою МФБ, було опубліковано “Виклад 
політики”, який слід застосовувати організаціям-членам та іншим 
зацікавленим сторонам. Положення “Викладу політики” по-
сприяли упровадженню положень ГУСП (GATS), а також забез-
печенню дотримання відповідних стандартів професійної 
кваліфікації. 

ГУСП (GATS) вимагає, щоб в усіх країнах діяли адекватні 
процедури для перевірки кваліфікації спеціалістів з інших країн, 
які претендують на право надавати послуги в їхніх юрисдикціях. 
Це матиме наслідки і для професійних бухгалтерських 
організацій, і для регулювальних та ліцензійних органів. Хоча 
ГУСП (GATS) є багатонаціональною угодою щодо сфери її за-
стосування, вона передбачає і двостороннє запровадження. МФБ 
вважає, що найефективнішим засобом досягнення визнання є 
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двосторонні ініціативи. Існують відмінності в освітніх та 
екзаменаційних стандартах, у вимогах до досвіду роботи, 
професійних проблемах, регулятивному впливі та в різних інших 
питаннях, – все це надзвичайно утруднює впровадження визнан-
ня на багатосторонній основі. Двосторонні переговори дають 
змогу зацікавленим країнам зосередитися на ключових пробле-
мах, пов’язаних з обома конкретними середовищами. Коли 
двосторонньої угоди досягнуто, це може сприяти іншим 
двостороннім угодам, за допомогою яких взаємне визнання 
зрештою пошириться. 

ГУСП (GATS) вимагає, щоб критерії визнання кваліфікації 
не перевищували того, що необхідно для забезпечення якості по-
слуг. Очікується, що кожна країна має методологію для 
порівняння професійної кваліфікації, яку слід справедливо та 
послідовно застосовувати до всіх претендентів. МФБ 
рекомендує, щоб оцінювання ґрунтувалося на основних компо-
нентах професійної кваліфікації, які належать до таких трьох га-
лузей, як: освіта, іспити та досвід. 

Розглядаючи освіту, спочатку слід порівняти навчальні 
предмети та навички, які входять до загального обсягу знань, з 
вимогами двох організацій. Треба, щоб теоретичні знання в за-
гальному обсязі знань кандидатів, які намагаються отримати виз-
нання професійної кваліфікації, містили принаймні такі предме-
ти: аналіз та критичне оцінювання фінансових звітів; аудит; 
консолідовані звіти; облік витрат та управлінській облік; загаль-
ний облік; системи внутрішнього контролю; юридичні та 
професійні вимоги, пов’язані з виконанням відповідних 
обов’язків; стандарти, що стосуються фінансових звітів. 

Крім того, обсяг загальних знань має охоплювати 
принаймні такі галузі знань (тією мірою, якою вони стосуються 
відповідної обраної діяльності): основні принципи фінансового 
управління підприємствами; підприємницька, загальна та 
фінансова економіка; цивільне та комерційне право; 
інформаційні технології та системи; математика та статистика; 
положення щодо надання фінансових послуг, консультацій тощо; 
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професійна поведінка та етика; соціальне забезпечення та зако-
нодавство щодо зайнятості; податкове законодавство. 

Кандидати мають вивчити ці предмети так широко і глибо-
ко, щоб їхніх знань було достатньо для виконання відповідної 
діяльності згідно з очікуваними стандартами.  

Кандидати на визнання професійної кваліфікації мають до-
вести, що вони склали іспит з професійної компетентності. Цей 
іспит має оцінювати не лише необхідний рівень теоретичних 
знань, а й здатність компетентно застосовувати знання на 
практиці. 

Таким чином, об’єктивне оцінювання професійних іспитів 
стає основним компонентом процесу визнання. 

Генеральна угода щодо сфери послуг (ГУСП) стосується 
взаємного визнання вимог до професійної кваліфікації. Вона не 
пов’язана з принципом взаємності членства у професійних 
організаціях. Це є особливо важливим у тих країнах, де функція 
ліцензування/надання дозволу на практику відокремлена від 
організації професійних бухгалтерів. МФБ вважає, що загальна 
тенденція взаємного визнання поширюється також на членство. 
Вона заохочує всі організації професійних бухгалтерів розробля-
ти системи класифікації членства та інші процеси, згідно з якими 
визнані іноземні професіонали також можуть бути членами 
організації бухгалтерів. Членство для визнаних іноземних 
професіоналів допоможе таким професіоналам підтримувати й 
підвищувати компетентність практики у країні перебування зав-
дяки доступу до спеціальних публікацій, контактам з місцевими 
професійними бухгалтерами, розумінню етичних норм практики 
та інших питань. Підвищення професійної компетентності є без-
посередньо вигідним для інтересів суспільства. 

Отже, установлюючи процедури визнання вимог до 
іноземної професійної кваліфікації, слід уважно ставитися до 
розгляду відмінностей в організаційній структурі професії. У 
країні, де професія бухгалтерів/процес ліцензування не 
централізовані, необхідно, щоб національна організація за дору-
ченням її членів обговорювала ці питання на рівні провінцій чи 
штатів з місцевими органами, що надають ліцензії, які самі мо-
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жуть мати досить відмінні вимоги. У деяких країнах визнання 
вимог до практики вимагає членства у бухгалтерських 
організаціях, визнаних місцевими органами, тимчасом в інших 
країнах визнання досягають або шляхом вступу до такої 
організації, або отримуючи ліцензію від державного органу. 

ГУСП потребує, щоб кожна країна встановила процес за-
безпечення визнання іноземної професійної кваліфікації. Більше 
того, цей процес має бути прозорим та об’єктивним для всіх 
кандидатів, які претендують на визнання кваліфікації. У деяких 
країнах та організаціях – членах МФБ такі процеси вже чинні, в 
інших – ні. В атмосфері дедалі більшої глобальної мобільності 
насамперед необхідно переглянути їхні системи та створити 
більш офіційні структури, а вже після цього – негайно ввести в 
дію відповідні структури. 
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И.С. КИЧИГИНА, аспирант, 
 Московский государственный университет  

им. Ломоносова 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

(НА ПРИМЕРЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 
Субъекты малого предпринимательства являются источни-

ком налоговых поступлений в бюджет, создания новых рабочих 
мест, роста доходов населения и снижения социальной напря-
женности. Поэтому, развитие малого предпринимательства счи-
тается одним из перспективных направлений рыночных преобра-
зований Пензенской области.  

В 2008г. в территориальный орган Федеральной службы го-
сударственной статистики по Пензенской области был представ-
лен 5701 бухгалтерский баланс малых предприятий, в 2007 г. 
данный показатель составил 5182 баланс. Данные бухгалтерской 
отчетности позволили провести анализ финансово-хозяйственной 
деятельности малых предприятий. Так, выручка от реализации 
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продукции в 2008г. выросла на 38% в сравнении с 2007 г.  и со-
ставила 103,1 млрд. руб. Валовая  прибыль достигла 12% от сум-
марной выручки. Доля себестоимости в 2008г. в общем объеме 
выручки имела достаточно высокий уровень – 88% (88,4% в 
2007г.). Прирост валовой прибыли составил 42,2%. Коммерче-
ские и управленческие расходы увеличились на 49,3%, прибыль 
от продаж возросла на 31,6%, чистая прибыль  увеличилась на 
29,4% . Наибольший вклад в общую сумму выручки малых пред-
приятий на конец 2008г. внесли торговые предприятия (61,3%). 
Это обусловлено, прежде всего, сравнительно  большими оборо-
тами торговых организаций. Средняя сумма выручки на одно ма-
лое предприятие по всем видам деятельности за 2008г. составила 
18,1 млн. руб.  

В целом по Пензенской области уровень рентабельности 
реализованной продукции в  2008 г. составил 4,7%, что на 0,2 % 
ниже уровня предыдущего года. На каждый рубль, вложенный в 
затраты производства, было получено 4,7 копейки прибыли. Рен-
табельность активов малых организаций в 2008 г. составила 
5,7%, что на 0,2 % меньше, чем в 2007г. Расчеты рентабельности 
активов показали, что каждый рубль, вложенный в совокупный 
капитал малого предпринимательства, принес экономике области 
в 2008 г. 5,7 копейки  прибыли до налогообложения, в 2007г. – 5,9 
копейки. Платежеспособность предприятий, обеспечение собст-
венными средствами и степень их зависимости от кредитов от-
ражают коэффициенты финансовой устойчивости. Расчеты ко-
эффициентов выявили проблемы малых предприятий губернии с 
собственными средствами. Из-за нехватки оборотных средств 
коэффициент соотношения заемных и собственных средств выше 
норматива, а коэффициент маневренности и коэффициент обес-
печенности собственными оборотными средствами имеют отри-
цательные значения. По малым предприятиям области коэффи-
циент покрытия в 2008г. составил 1,15, в 2007г. – 1,20, в 2006г. – 
1,01. В 2008г. 26,6% малых предприятий коэффициент покрытия 
превысил 2. На долю этих предприятий пришлось 17,6% деби-
торской задолженности, 6,1% кредиторской задолженности и 
23,1% денежных средств. Их можно отнести к категории благо-
получных.  
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Таким образом, малые предприятия оказывают существен-
ное влияние на экономику Пензенской области. Развитие малого 
бизнеса оказывает существенную помощь в решении проблем 
занятости населения, а также способствует росту налоговых по-
ступлений в региональный бюджет. Обращает на себя внимание 
тот факт, что по основным показателям их финансово-
хозяйственной деятельности на протяжении последних лет на-
блюдался рост. Ряд показателей  свидетельствует о том, что пред-
приятия малого бизнеса испытывают острый недостаток в собст-
венных средствах и  используют привлеченные средства. В целом 
можна сделать вывод о том, что несмотря на имеющиеся трудно-
сти, субъекты малого предпринимательства Пензенской области 
имеют объективные возможности дальнейшего устойчивого раз-
вития. 
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ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ 
ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ  

ПІДПРИЄМСТВ 
 
Управління процесами охорони навколишнього середовища 

та відтворювання природних ресурсів повинно базуватися на 
інформаційних потоках – від збору даних про природно-ресурсну 
базу до оцінки впливу екологічного фактору. Найбільш важли-
вим питанням при формуванні інформаційних потоків є пробле-
ма інтеграції екологічної інформації з економічними показника-
ми та навпаки. Розв’язання цього завдання базується на основі 
екологічного моніторингу, збільшення масиву інформації про 
стан та динаміку природно-ресурсного потенціалу, якість та 
продуктивність навколишнього середовища, споживання і 
відтворювання екосистеми на локальному, регіональному та 
національному рівнях [1]. Відтворення природно-ресурсного по-
тенціалу регіонів та держави в цілому розглядається як найваж-
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ливіша складова стратегії сталого розвитку з відповідною систе-
мою показників. 

Сучасний підхід до розвитку природно-ресурсного 
потенціалу зумовлює наявність системи еколого-економічних 
показників. Програмою розвитку системи національних рахунків 
на період до 2010 року [2] також передбачено опрацювання ме-
тодичних підходів та запровадження сателітних (допоміжних) 
рахунків еколого-економічних показників. Наявність системи 
таких показників має велике значення для формування фунда-
ментального інформаційного забезпечення напрямків руху еко-
номічної діяльності регіону до екологічно сталого соціально-
економічного розвитку.  

Система еколого-економічних показників включає показни-
ки, що характеризують процеси та явища впливу економічної 
системи на природні об’єкти та людину. Відносно лісового гос-
подарства, на нашу думку, такі показники повинні забезпечувати 
не лише оцінку впливу лісогосподарської діяльності на екологію 
і суспільство, але і визначення ефективності здійснюваних еко-
логічних заходів та контроль впливу змін природних ресурсів на 
рівень національного доходу і добробуту. Сьогодні деревні лісові 
ресурси характеризуються такими натуральними показниками, як 
тип лісу, площа насаджень, склад насаджень, вік, висота деревос-
тану, клас бонітету насаджень, повнота деревостану, зімкнутість 
насаджень, клас якості, при відведенні у рубку визначають зага-
льні обсяги деревного запасу тощо. Вартісні показники викорис-
товують при оприбуткуванні продукції лісового господарства або 
обчисленні збитків від розкрадання, пожеж тощо.  

Державною програмою «Ліси України» [3] передбачається 
впровадження нових природозберігаючих технологій лісозаго-
тівель та перехід до моделі управління на принципах сталого роз-
витку. Політика сталого розвитку, що реалізується крізь секторні 
політики, зокрема лісову, повинна формуватися на основі 
об’єктивних показників, що на макрорівні характеризують інтег-
ральні результати виробництва та його вплив на обсяг капіталу 
спільноти як джерела майбутніх можливостей. Але ВВП не врахо-
вує діяльність (послуги, вигоди), що знаходяться за межами гро-
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шових потоків, зокрема зміну запасу природного капіталу. На на-
шу думку, це може бути досягнуто шляхом співставлення даних 
періодичного моніторингу лісу, ресурсного потенціалу і витрат на 
його покращення, що потребує використання на всіх етапах оцінки 
єдиного грошового вимірника. Частоту та інтенсивність моніто-
рингу, відповідно до Загального стандарту лісоуправління [4], 
повинні визначати обсяги та інтенсивність діяльності лісового 
господарства, а також пов’язані з цим ускладнення й вразливість 
навколишнього середовища. Управління лісовим господарством 
повинно досліджувати й збирати дані, які потрібні для контролю 
наступних показників: кількість всієї зібраної лісової продукції; 
показники росту, лісовідновлення та стану лісів; структури та 
зафіксовані зміни у флорі і фауні. Крім зазначених технічних по-
казників, які характеризуються кількісними і якісними вимірни-
ками на мікрорівні, значну увагу необхідно приділяти вимірю-
ванню екологічних та соціальних наслідків від збору врожаю чи 
іншої діяльності, понесених витрат, продуктивності та ефектив-
ності лісового господарства на регіональному та державному рі-
внях, що потребує використання вартісного показника. 

Отже, вважаємо необхідним розробити єдину систему еко-
номічних показників наявності і використання лісових ресурсів, 
які відображатимуть їх не лише у кількісному вимірі, але і дозво-
лятимуть співставляти інтенсивність експлуатації з обсягами лі-
согосподарських заходів, оцінювати та аналізувати вплив на на-
вколишнє природне середовище і суспільство, що надасть досто-
вірну інформацію про обсяги лісогосподарського виробництва та 
його продуктивність. Такі показники повинні ввійти до складу 
системи показників економічного розвитку держави.  
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ОЦІНКА СУЧАСНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКІВ  

ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ СУБЄКТІВ АГРАРНОЇ СФЕРИ 
 
Кредитна політика банків щодо суб’єктів аграрної сфери 

економіки є ще недосконалою, про що свідчать наявні тенденції 
та процеси. При цьому, слід відмітити, що саме стрімке зростан-
ня банківських кредитних вкладень стало своєрідним стрижнем 
ринкових перетворень та дифузій, що відбулися в аграрній сфері 
України.  

На початку здійснення реформ суб’єкти аграрної сфери 
виявилися не готові до банківського кредитування і цей процес 
був майже повністю призупинений, що зумовлювалось 
збитковістю галузі, відсутністю ліквідної застави, 
недосконалістю економічних механізмів і нормативно-правової 
бази, неготовністю керівників і спеціалістів працювати в умовах 
економічних трансформацій та трагічними за наслідками спро-
бами некомпетентного втручання державних органів влади. В до 
кризовий період їх обсяги зросли у 15 разів при зниженні 
процентної ставки з 57,4 % у 2000 році до 17,4 % на початок 2008 

                                                
1 Науковий керівник: д.е.н., професор, Н.Л. Правдюк 
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року, збільшенні питомої ваги довгострокових кредитів з 24,0 до 
58,0 %. При цьому загальновизнано, що фінансова підтримка 
суб’єктів аграрної сфери через механізм здешевлення кредитів є 
важливою складовою системи їх кредитного забезпечення. За 
2000-2007 рр. її функціонування найбільш вагомими здобутками 
стали: зростання обсягів пільгового кредитування підприємств 
АПК у 5,6 раз, а сільськогосподарських підприємств у 4,6 раз; 
розширення напрямів кредитного забезпечення галузі через 
комерційні банки та кредитні спілки; подовження строків кори-
стування кредитами на умовах здешевлення до 3 років та зро-
стання питомої ваги середньострокових кредитів, наданих 
підприємствам АПК з 9,1 % до 46,3 %, а сільськогосподарським 
підприємствам – з 4,7 % до 32,4 %; зростання середнього розміру 
кредиту, наданого одному позичальнику – підприємству АПК з 
1086,8 до 1750,0 тис. грн., а сільськогосподарському 
підприємству з 118,1 до 1304,3 тис. грн.; зниження станом на по-
чаток 2007 року реальної відсоткової ставки, сплаченої 
сільськогосподарським позичальником до близько 8 % в 
національній валюті та 6 –7 % в іноземній. Разом з тим, обсяги 
кредитування банками підприємств агропромислового комплексу 
у 2009 році були значно скорочені у порівнянні з 2008 роком. 
Так, у 2009 році підприємствами агропромислового комплексу 
залучено кредитів в обсязі лише 5,8 млрд. грн, що майже в 3,5 
раза менше ніж у 2008 році, з них на пільгових умовах – 2,5 
млрд. грн, з яких 2,2 млрд. грн – короткострокові кредити. За да-
ними Національного банку з 3980 підприємств агропромислового 
комплексу, які потребували пролонгації кредитів в обсязі понад 
14,1 млрд. грн, фактично пролонговано кредити 1985 
підприємствам на загальну суму майже 11,6 млрд. грн, що 
складає 82 відсотки від потреби. Необхідно також відмітити і 
значне підвищення банками відсоткових ставок за кредитами у 
національній валюті у 2009 році, які сягали  рівня 30 %, а в деяких 
регіонах (Хмельницька обл.) до 39 % річних. З одного боку це 
пояснюється рівнем  облікової ставки Національного банку 
України (10,25 %), до якої прив’язані кредитні ставки банків, а з 
іншого боку, кредитні ставки регулятором не обмежуються і не 
завжди економічно обґрунтовані. Для порівняння в інших країнах 
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світу облікова ставка центрального банку встановлена на рівні: 
0,25 % річних - в США; 0,5 %  - в Англії; 1,0 % - Європейський 
Центробанк; 1,75 % - в Чехії; 2,0 % - у Швеції; 2,0 % - в 
Азербайджані (крім того, рішенням Центрального банку Азер-
байджану відсотковий коридор обмежений 7,0 % річних).   

Ситуація, що склалася в аграрній сфері економіки та за-
вдання, пов’язані з подоланням загострення системної фінансової 
кризи, переходом до соціально орієнтованого економічного зрос-
тання аграрної сфери, диктують необхідність забезпечення такої 
банківської кредитної політики, яка дозволить активно викорис-
товувати потужний потенціал кредиту, для забезпечення потреб 
кожного суб’єкта аграрної сфери. 
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КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУВАННЯ 

АГРОФОРМУВАНЬ 
 
Для кожного підприємства інвестиційна діяльність має ви-

рішальне значення в забезпеченні його відтворювального проце-
су. В останні роки в сільському господарстві вона знаходилася на 
досить низькому рівні через відсутність достатніх обсягів влас-
них фінансових ресурсів та високу вартість зовнішніх джерел їх 
формування.  В такій ситуації важливу роль відіграє банківський 
кредит. Він допомагає збалансувати потребу підприємства у фі-
нансових ресурсах відповідно до їх наявності. 

Під інвестиційним ми розуміємо кредит або кредитну лінію 
на термін більше одного року, що надається діючому підприємс-
тву  на реалізацію проектів будівництва, придбання нової техні-
ки, реконструкцію і переозброєння виробництва та організацію 
випуску нової продукції.  

Важливим конститутивним атрибутом інвестиційних кре-
дитів є те, що вони спрямовані не на фінансування поточних пот-
реб, а на забезпечення подальшого збільшення вартості за раху-
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нок будівництва, реконструкції, модернізації, тобто створення 
нових потужностей сфери виробництва та обігу. Тому до цього 
виду кредитування не можна віднести кредити, які покликані фі-
нансувати тимчасові та поточні потреби підприємства. 

Кредитування банками сільського господарства має особ-
ливості, які визначаються галузевою специфікою аграрного біз-
несу. До них слід віднести: підвищену ризикованість, пов’язану з 
нестабільністю аграрного виробництва та високою варіативністю 
фінансових результатів в окремі часові періоди; залежність пла-
тоспроможності позичальників від живих організмів та  погодних 
умов; сезонну циклічність у напрямах руху (позитивних і негати-
вних) грошових потоків та відповідно цьому надання і погашен-
ня кредитів; особливості державного регулювання аграрних рин-
ків та специфіку аграрної політики держави. Це вимагає постій-
ного контролю банком фінансових аспектів реалізації проекту, 
особливо на інвестиційній фазі його життєвого циклу.  

В процесі банківського контролю особлива увага приділя-
ється своєчасності повернення позичальником основної суми бо-
ргу та сплати відсотків за користуванням інвестиційним креди-
том. Механізм проведення такого контролю прийнято назива-
ти моніторингом кредиту. 

Специфікою моніторингу при банківському інвестиційному 
кредитуванні є те, що він включає в себе основний і додатковий 
його види. Основний моніторинг має здійснюватися за такими 
напрямами: обов’язкове дотримання умов та принципів кредиту-
вання;  виявлення проблемних інвестиційних кредитів, розробка 
та здійснення заходів з ліквідації заборгованості;  коефіцієнтний 
аналіз фінансових результатів та фінансового стану позичальника 
протягом усього строку кредитування; контроль за збереженням 
застави. При цьому банківський моніторинг передбачає:  періо-
дичну перевірку всіх видів інвестиційних кредитів;  ретельну ро-
зробку етапів перевірки кредитів з метою забезпечення виконан-
ня всіх найважливіших умов по кожному кредитному договору, у 
тому числі реального графіка платежів позичальника, якості та 
стану забезпечення; оцінку змін фінансового стану; оцінку відпо-
відності виданого кредиту кредитній політиці банку; більш часту 
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перевірку проблемних інвестиційних кредитів, тобто збільшення 
кількості перевірок в міру зростання проблем, пов’язаних з конк-
ретним кредитом; більш часту перевірку найбільших інвестицій-
них кредитів, оскільки невиконання позичальником своїх зо-
бов’язань може серйозно вплинути на фінансовий стан банку; 
більш часті перевірки в умовах економічного спаду та при появі 
значних проблем у тих сферах, в які комерційний банк вклав іс-
тотні обсяги кредитних ресурсів. 

Додатковий моніторинг проводиться у два етапи: на стадії 
освоєння інвестицій (проектування та будівництво) та після вве-
дення об’єкта в експлуатацію. 

На першому етапі банківський моніторинг проводиться в 
розрізі використання джерел фінансування проекту (власних та 
позички банку). У процесі такого моніторингу виявляються від-
хилення від програми реалізації інвестиційного проекту, прий-
маються рішення про мобілізацію внутрішніх фінансових ресур-
сів або про припинення чи заморожування фінансування. 

Після введення об’єкта в експлуатацію підприємство гене-
рує грошовий потік шляхом випуску і реалізації продукції, який є 
джерелом відшкодування власних інвестиційних витрат та на 
погашення інвестиційного кредиту і його вартості. Тому на цьо-
му етапі банки мають проводити деконструкцію фактичних інди-
каторів ефективності інвестицій та оцінку їх динамічних змін. 

Таким чином, банківський контроль (моніторинг) — це не-
обхідна передумова оптимізації системи організації інвестицій-
ного кредитування в комерційних банках. 

 
УДК 336.77 

О.О. ТИМОШЕНКО, здобувач1, 
ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААНУ 

 
ТРАЄКТОРІЯ ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ 

АГРОФОРМУВАНЬ  
 

                                                
1 Науковий керівник д.е.н. Гудзь О.Є. 
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Розвиток ринкових відносин у нашій країні робить немину-
чою зміну поглядів щодо механізму господарювання та характе-
ру управління щодо фінансової безпеки агроформувань. Оскільки 
зовнішнє середовище постійно змінюється й ускладнюється, то 
система фінансової безпеки та формування потенціалу 
фінансової безпеки агроформувань, має набути нових якостей, 
розширюючи свої можливості. Ринок ставить агроформування у 
принципово нові відносини з державними організаціями, з ви-
робничими й іншими контрагентами, з працівниками стосовно 
формування та використання потенціалу фінансової безпеки. 
Зміни ділового середовища вітчизняних агроформувань, 
пов’язані з розвитком конкуренції, інформаційних технологій, з 
глобалізацією бізнесу та з іншими чинниками, обумовлюють 
необхідність застосування менеджменту, націленого на ефектив-
не використання обмежених ресурсів. Сучасний стан агроформу-
вань не дозволяє розв’язати основні проблеми їх фінансової без-
пеки та функціонування агропродовольчого ринку без проведен-
ня структурної перебудови галузі, без технічного переозброєння 
та підвищення рівня кваліфікації працівників, без створення сис-
теми комплексного управління формуванням і використанням 
ресурсного потенціалу в аграрній сфері економіки.  

Критичний розгляд наукових публікацій показав, що нині 
існують різні методологічні підходи щодо формування 
потенціалу фінансової безпеки агроформувань. Передусім, вони 
відображають гіпотези щодо існуючих загроз та чинників, які 
мають найбільш істотний вплив на фінансовий клімат агрофор-
мувань. Різні аспекти зазначеної проблеми розглядалися в науко-
вих дослідженнях таких відомих вчених, як В. Амбросова, О. 
Баранівського, В. Борисової, О. Василика, В. Гейця, М. 
Дем’яненка, Г. Мазнєва, М. Маліка, В. Мунтіяна, О. Непочатен-
ко, В. Онєгіної, А. Чупіса та ін. Їх праці істотно допомогли в 
розкритті сутності методологічних проблем фінансової безпеки 
агроформувань. Водночас, спостерігається відсутність наукових 
доробок і пропозицій щодо формування відповідного потенціалу 
фінансової безпеки агроформувань в умовах економічних пере-
творень та кризових спотворень економічного простору. Агро-
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формування являє собою складне поєднання багатьох виробничо-
організаційних структур у певну систему, метою функціонування 
якої є задоволення потреб суспільства. Підвищення ефективності 
аграрного виробництва та використання і формування потенціалу 
фінансової безпеки є життєво важливими для України, складни-
ми й унікальними за завданням і масштабами. Цього можна до-
сягти зваженою, з урахуванням ресурсних можливостей та умов 
їх використання, стратегією розвитку аграрного сектора 
економіки на основі підвищення ефективності управління ре-
сурсним потенціалом 

Сукупність технологічно, економічно й екологічно 
взаємозбалансованих ресурсів, які забезпечують високоефектив-
не й екологобезпечне виробництво сільськогосподарської 
продукції, її переробку, зберігання, транспортування та 
реалізацію є, на нашу думку, потенціалом фінансової безпеки 
агроформувань. Водночас, сприятливі передумови розвитку аг-
роформувань, які необхідно повною мірою використати, можна 
окреслити як: наявність резервів земельних ресурсів для нарощу-
вання сільськогосподарського виробництва, як екстенсивного, 
так і інтенсивного характеру (із 32,4 млн га ріллі у 2008 р. посівні 
площі займали 27 млн га, а 5,4 млн га – не засівалися, з них чисті 
пари займали 1,6 млн га, очевидними є резерви інтенсифікації 
агровиробництва на основі раціональної хімізації, меліорації і 
механізації); можливості реалізації агроекологічної політики ви-
користання оброблюваних земель, інтенсифікації та подальшого 
розвитку аграрного виробництва; формування сприятливих 
агроландшафтів; значний потенціал для масштабного вирощу-
вання екологічно чистих продуктів, а також продуктів харчуван-
ня, традиційних для окремих регіонів (за даними Міжнародної 
федерації органічного сільського господарства (IFOAM), в 
Україні функціонувало 69 сертифікованих 
сільськогосподарських підприємств з площею відповідних угідь 
234,5 тис. га, при цьому, виробничі затрати зменшуються на 24-
30%: витрати пального – на 38-50%, мінеральних добрив – у 10 
разів, отрутохімікатів – на 80%, амортизаційні відрахування – на 
30%; продуктивність праці підвищується на 37-50%). 
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Існуюча в Україні система господарювання на землі ще не в 
повній мірі забезпечує ефективне використання ресурсного 
потенціалу й охорони природних ресурсів. Однією з причин кри-
зового стану в аграрному виробництві є різке скорочення його 
фондозабезпечення та технічного оснащення, зниження вартості 
основних засобів (з 92,5 мрлд грн у 2001 р. до 74,2 млрд грн у 
2008 р.), їх старіння та низькі темпи інвестування розвитку 
сільського господарства (у межах 4-5 % від загальної суми). За 
результатами аналізу зроблено висновки про негативну динаміку 
старіння основних засобів у сільському господарстві. За 
підрахунками, лише на оновлення машинно-тракторного парку 
необхідно щорічно купувати машин та устаткування на суму 15 
млрд грн, але у 2008 р. інвестиції в основний капітал сільського 
господарства та мисливства склали лише 7,2 млрд грн. Позитив-
ним моментом енергозабезпечення сільськогосподарського ви-
робництва є збільшення середньої потужності двигуна трактора 
(з 85,9 к.с. у 1991 р. до 94,8 к.с. у 2008 р.) та помітне підвищення 
електроозброєності праці в сільському господарстві, яке почало-
ся з 2004 р. Площа посівів сільськогосподарських культур, під які 
вносилися добрива, розширилася з 13,1 млн га до 27,9 млн га, а їх 
питома вага — з 42 до 91 %. Зміна організаційно-правових форм 
господарювання й удосконалення системи управління ресурсним 
потенціалом у сільському господарстві мають передбачати: - ви-
значення рівня ефективного використання ресурсного потенціалу 
й окремих його елементів; - прогнозування та формування опти-
мального рівня ресурсного потенціалу за різних форм власності й 
господарювання; - розробку нормативів ресурсних витрат на ви-
робництво основних видів сільськогосподарської продукції; - 
обґрунтування виробничих можливостей та обсягу необхідних 
ресурсів на основі оптимізації господарської діяльності 
підприємств і врахування стратегії розвитку; - визначення 
пріоритетних напрямів інвестиційної політики з урахуванням 
сегментації ринків; - розробку соціально-економічних заходів з 
ефективного використання, відновлення та збереження ресурсів. 
З позиції фінансової безпеки важливо оцінювати та прогнозувати 
вплив всіх очікуваних загроз, а також безпосередніх подій на її 
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стан, а головне – на положення (локалізацію) критичних точок, 
виявляти можливість різкого катастрофічного спаду і критичного 
порогу. Метою формуваня потенціалу фінансової безпеки агро-
формувань є підтримка належного функціонування агроформу-
вань, виявлення загроз і вжиття адекватних заходів щодо їх 
відвернення та нейтралізації, захист фінансових інтересів, забез-
печення прибуткової спрямованості та розвитку агроформувань. 
Визначені передумови та пріоритетні напрями розвитку 
фінансової безпеки агроформувань надають можливість врахову-
вати специфіку кожного агроформування й загальні 
трансформації економічного простору України та сприятимуть 
створенню умов для економічного зростання виробництва, 
високої конкурентоспроможності продукції, підтримки 
фінансового потенціалу, збереженню фінансової незалежності і 
стабільності агроформувань. 
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Стан інноваційної діяльності в економіці України характе-

ризується на сьогодні двома наступними тенденціями. По-перше, 
зафіксований за підсумком 2007 року факт зростання більшості 
параметрів даного процесу, відображає злам низхідного тренду 
лише по відношенню до попереднього року (виключення складає 
показник частки інноваційних витрат). По-друге, позитивна ди-
наміка минулого року щодо збільшення витрат на інновації та 
зростання кількості інноваційно активних суб’єктів практично не 
мала належного відображення у перебігові процесу впроваджен-
ня інновацій, зокрема нових технологічних процесів та нових 
видів продукції.  
                                                
1 Науковий керівник: д.е.н., професор, академік НААН М.Й. Малік 
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Інвестиції в основний капітал в Україні у 1991-2007 рр. збі-
льшилися у середньорічному вимірі в 1,32 рази і становили на 
кінець періоду 49,4 млрд. грн. у порівняних цінах, поступаючись 
рівню 1990 р. на 11%. З них 84,6% становили інвестиції в основ-
ний капітал (у капітальне будівництво і придбання машин та об-
ладнання). У нематеріальні активи спрямовано 2,9% усіх капіта-
льних інвестицій. На поліпшення об’єктів (капітальний ремонт, 
модифікацію, модернізацію) витрачено 10,6%, придбання та 
створення інших необоротних матеріальних активів – 1,6%, на 
формування основного стада робочої та продуктивної худоби – 
0,3% вкладень. Рівень інноваційної активності, впровадження 
інновацій та відтворення ринкового сегменту виготовленого ін-
новаційного продукту залишаються недостатніми для реалізації 
інноваційного прориву.  

Встановлено, що для ґрунтовного аналізу фінансового ста-
ну підприємств необхідно досліджувати не тільки поточні, але й 
прогнозні характеристики структури капіталу з метою оцінюван-
ня їх потенціалу щодо підтримування сформованих позитивних 
тенденцій фінансових процесів. Фінансові загрози на підприємс-
твах можуть бути локалізовані як за рахунок внутрішніх резервів, 
так і при застосуванні більш агресивних стратегій їх поведінки на 
ринку. Перевірка гіпотези про здатність підприємств підтримува-
ти позитивні тенденції розвитку фінансових процесів доцільно 
здійснювати в механізмі прогнозування характеристик капіталу 
підприємства, який передбачає аналіз домінуючих тенденцій ро-
звитку фінансової системи підприємства; оцінку впливу цикліч-
них і сезонних чинників на формування характеристик капіталу; 
аналіз доцільності залучення й ефективності розміщення та ви-
користання капіталу з урахуванням дії випадкових чинників; фо-
рмування прогнозних характеристик ефективності використання 
капіталу підприємства й оцінку наслідків кожного з можливих 
варіантів розвитку його фінансової системи; оцінку фінансової 
маневреності підприємства і визначення обсягу необхідних фі-
нансових резервів для підтримки стійкого режиму його функціо-
нування. 

Для вирішення завдань прогнозування слід використовува-
ти методи екстраполяції, які засновані на інформації про об'єкт 
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прогнозування і його минулий розвиток. Запропонована методи-
ка прогнозування характеристик капіталу підприємства наведена 
на рис. 1. 
 Крок 1. Дослідження часового ряду на наявність тренду 

Крок 2. Побудова моделі трендової компоненти ряду 

Крок 3. Виділення періодичної складової ряду 

Крок 4. Побудова моделі періодичної компоненти часового ряду 

Крок 5. Виділення і дослідження випадкової компоненти часового ряду  

Крок 6. Синтез і перебір конкуруючих варіантів моделі  

Крок 7. Використання моделі для прогнозування інтегрального 
показника стану капіталу підприємства  

Так Ні 

Так 
Ні 

 
Рис. 1. Схема взаємозв'язку кроків методики прогнозування харак-

теристик капіталу підприємства 
 

В результаті її апробації на підприємствах зроблено висно-
вок про те, що незважаючи на наявність у ряді висхідної еволю-
торної складової, вплив циклічних компонент різної періодично-
сті носить негативний характер. Як наслідок, прогнозується погі-
ршення фінансово-економічної ситуації на окремих підприємст-
вах. Таким чином, такий підхід дає можливість здійснити про-
гнозування значень характеристик капіталу, що є основою для 
розробки сценаріїв розвитку фінансової ситуації підприємства з 
урахуванням дії чинників зовнішнього середовища. 

Як основа для моделювання руху оборотного, основного, 
власного і позичкового капіталу при різних значеннях виділених 
змінних управління і параметрів зовнішнього та внутрішнього 
середовища підприємства використовується модель 
Дж. Форрестера. Запропонована модель має ієрархічний харак-
тер, кожен рівень якої характеризує різні види капіталу; фінансо-
ві потоки, котрі відображають рух капіталу від одного рівня до 
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іншого у вигляді темпів; змінні стани і керуючі змінні, які визна-
чають функції тих рішень, що регулюють темпи потоків і, як на-
слідок, швидкість трансформації капіталу підприємства з одного 
виду в іншій. 

Як рівні моделі можна розглядати агреговані статті балансу, 
які відображають величину оборотного, позаоборотного, власно-
го і позичкового капіталу, що лежать в основі розрахунку показ-
ників стану капіталу. Як темпи потоків слід окреслити потоки 
засобів, спрямовані на придбання відповідних економічних ресу-
рсів, і величину прибутку, реінвестованого у формування активів 
підприємства. У відповідності з розробленою моделлю здійснено 
низку експериментів, які дозволили оцінити наслідки реалізації 
різних стратегій управління капіталом і сформувати комплекс 
заходів, спрямованих на злам негативних тенденцій розвитку ха-
рактеристик капіталу підприємства і підтримку стійкого функці-
онування його фінансової системи. 
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О.Є. ШОРА , здобувач1 
ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААНУ 

 
БАНКІВСЬКІ ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ ПРИ ІНВЕСТИЦІЙНОМУ 

КРЕДИТУВАННІ АГРОФОРМУВАНЬ 
 

Банківська діяльність тісно пов’язана із зовнішньою торгів-
лею, міжнародним рухом капіталів і кредитів, виробничим та на-
уково-технічним співробітництвом між країнами, міграцією ро-
бочої сили, туризмом й іншими формами міжнародних економіч-
них відносин. У зв’язку з цим ефективність діяльності банків на 
валютних ринках має безпосередній вплив на фінансові резуль-
тати його клієнтів. У процесі розвитку вітчизняної банківської 
системи та її інтеграції у міжнародний фінансовий простір 
виникає гостра необхідність теоретичного дослідження 
діяльності банків у сфері валютних операцій при інвестиційному 
кредитуванні агроформувань. Нині, за умов інвестиційної 
                                                
1 Науковий керівник д.е.н. Гудзь О.Є. 
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непривабливості і обмеженості власних та бюджетних коштів, 
життєвою об’єктивною необхідністю є залучення довгострокових 
кредитів банків для розвитку матеріально-технічної бази агро-
формувань, адже, світовий досвід переконливо свідчить, що 
навіть успішні та прибуткові з них не можуть обійтися без 
інвестиційних кредитів. Валютні операції є відносно новою сфе-
рою діяльності для українських банків та агроформувань. Водно-
час позитивна тенденція щодо збільшення видів та обсягів ва-
лютних операцій свідчить про те, що  вони розвиваються при-
скореними темпами, і нині займають вагоме місце у діяльності 
банків. 

Проблеми стану та розвитку кредитування агроформувань 
нині знаходяться в центрі уваги таких вагомих вчених, як зокре-
ма,  В.Борисової, М. Дем’яненка, М. Маліка, П. Саблука, А. 
Чупіса та ін. Проблематика їх досліджень стосується багатьох 
важливих аспектів кредитного забезпечення суб’єктів господа-
рювання аграрної сфери, проте специфіка банківських валютних 
операцій інвестиційного кредитування агроформувань, часто не 
враховується, що вимагає поглиблених широких наукових 
досліджень. 

Валютні операції є одним із найскладніших і 
найризикованіших видів банківського бізнесу, які можуть бути 
як джерелом значних прибутків, так і збитків. Це зумовлює 
необхідність вдосконалення їх регулювання, а також  підвищення 
ролі управління валютними  операціями  банків. Динамічний 
процес розвитку зовнішньоекономічної діяльності банків 
України вимагає теоретичного обгрунтування економічного 
змісту категорії "валютні операції". У вітчизняній та зарубіжній 
спеціальній економічній літературі відсутній однозначний підхід 
щодо трактування даного поняття.  Проведений в роботі аналіз 
визначень терміна "валютні операції"  виявив, що: 1) валютні 
операції часто ототожнюються з обмінними операціями; 2) до 
валютних операцій відносять лише окремі операції з іноземною 
валютою (обмінні, розрахункові, кредитні); 3) зміст валютних 
операцій обмежують операціями з іноземною валютою і не 
включають до нього операцій з іншими валютними цінностями, 
зокрема, банківськими металами; 4)  наявні у вітчизняній 
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літературі дефініції валютних операцій мають загальний харак-
тер, без виділення специфіки їх проведення окремими суб’єктами 
валютного ринку. 

Економічну категорію “валютні операції банків”, можна ви-
значити як вид банківської діяльності у сфері міжнародних ва-
лютних  відносин, що спрямований на одержання прибутку і 
охоплює різноманітні  види  операцій  з  валютними  цінностями   
(за винятком операцій резидентів  у  національній  валюті),  що  
здійснюються на національному, регіональному та 
міжнародному  фінансових  ринках  як  за  дорученням клієнтів, 
так і за власні кошти банків. 

Обсяги інвестицій на формування основних засобів у 
сільському господарстві зменшувалися з початку 90-х років, 
тенденція до їх зростання намітилась лише з 2001 року (індекс їх 
росту до рівня 2000р у 2001р. – 1,52, у 2002 – 1,82, у 2003 - 2,01, у 
2004 – 3,21, у 2005 – 4,80, у 2006р. – 6,9). Але цих обсягів недос-
татньо для забезпечення розвитку сільськогосподарських 
підприємств. При цьому, кількість підприємств, що здійснювали 
інвестиції складає лише близько 40%. Частка великих 
підприємств до загального обсягу валових капітальних 
інвестицій складала лише 5,8 %, середніх 81,8%, а малих – 12,4%. 
Інвестиції спрямовувались на будівництво – 25,6%, на придбання 
основних засобів понад 62%.  

Проведений аналіз  чинного в Україні регулювання валют-
них операцій  банків дав можливість виявити ряд недоліків: пе-
реважання прямих методів впливу на банківську діяльність над 
опосередкованими; обмежувальний характер правового режиму; 
нестабільність банківського і валютного законодавства, 
недостатнє використання таких способів правового регулювання 
як дозвіл і рекомендування; відсутність базового закону про ва-
лютне регулювання; значна кількість підзаконних актів, 
більшість із яких становить нормативні акти, що містять зміни і 
доповнення до чинних; недотримання вимог нормативної 
техніки, що  виявляється у неточності визначення термінів, які 
використовуються у текстах нормативно-правових актів, неодно-
значному трактуванні понять у різних актах. 
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 Починаючи з 2000 року запроваджена державна програма 
для здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислово-
го комплексу через механізм здешевлення короткострокових 
кредитів, починаючи з 2004 року – середньострокових, а з 2008 року 
довгострокових кредитів. За цей час залучено в аграрний сектор 
економіки кредитних ресурсів на суму понад 77,3 млрд. грн., в тому 
числі на пільгових умовах – понад 38,5 млрд. гривень.  Середні 
строки кредитування агроформувань зросли з 4-6 місяців до 2 років. 
Рівень повернення  кредитів підприємствами агропромислового 
комплексу зріс з 86% у 2000 році до 98% у 2007 році, а 
сільгосппідприємствами  з 92% до 96% відповідно.  

Для вдосконалення регулювання валютних операцій банків 
в роботі аргументовано необхідність у: 1) активізації зусиль що-
до впровадження економічних засобів регулювання банківської 
діяльності у валютній сфері; 2) систематизації законодавства з 
питань регулювання банківської діяльності у валютній сфері, 
зокрема провести його консолідацію та кодифікацію; 3) внесенні 
змін у наявний режим правового регулювання, оскільки велика 
кількість правових обмежень і  відсутність  стимулів гальмують  
розвиток валютних операцій. Використання правових стимулів є 
важливою передумовою підвищення ефективності як правового 
впливу, так і діяльності банків; 4) створенні більш сприятливих 
умов для залучення коштів фізичних  осіб  у  іноземній  валюті 
до банків, зокрема, збільшити суму гарантованого відшкоду-
вання коштів вкладникам  та виплачувати її у валюті депозиту; 5) 
перегляді  діючої системи санкцій, що застосовуються до  упов-
новажених банків за порушення валютного законодавства. Ці 
санкції повинні бути  адекватними і чітко визначеними до кож-
ного виду правопорушення. 

Такий стан справ потребує комплексного вирішення про-
блеми і нового підходу як на макро рівні, де повинен здійснитися 
перегляд кредитної, процентної, інвестиційної, бюджетної, агра-
рної політики та відповідні законодавчі зміни. Так і на внутріш-
ньобанківському рівні, де зміни повинні проходити у напрямку 
спрощення та зростання доступності операцій для агроформу-
вань, а також розроблення схем ефективної співпраці з кожним 
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клієнтом та використання коштів з максимально можливою ефе-
ктивністю при мінімальному рівні ризиковості цих операцій. 
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